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 .باشد نمونه برداری می ،تشخیص سرطان پروستات بهترین راه

ر از مثان ه ت یبی گردو پائین شكل واندازه تقره مردان است كه ب پروستات غده ی كوچكی در دستگاه تولید مثل

را احاط ه ك رده اس تر پروس تات طبیر ی در  مج رای ادرارودر جلوی راست روده قرار گرفته و قسمت ابتدایی 

 مراینه قوام نرم داشته و فاقد توده استر

دهد و از دو قسمت تشكیل شده است ر یكی از كارهای پروستات  كمك ب ه این غده  اعمال مختلفی انجام می 

ترشح ترل ادرار، با وارد كردن فشار به قسمت ابتدایی پیشابراه یا مجرای ادرار استرهمچنین پروستات، مایری كن

 داردریا اسپرمها  را فرال نگه  می كند كه سلولهای جنسی مردمی

ام ا اف راد مب ته هس تند  %06سالگی   06در  پروستات  هستندر سال دچار بزرگی06ازمردان باالی  بیش از نیمی 

 ردهند افراد عهیم  ناشی از بزرگی پروستات را نشان می % 06-  06  فقط

هراندانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –مراونت درمان   

 بیمارستان امام خمینی )ره(
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 عالئم بیماریهای پروستات كدامند؟          

 مشكل در ادرار كردن، احساس فوریت و یا تكرر ادرارر 

 خون در ادرار و یا مایرات دستگاه تناسلیر  

 سوزش ادرار یا ادرار دردناكر  

 ین كمر، لگن یا باالی رانهارسفتی و درد متناوب در پای             

 بند آمدن ادرار یا قطره قطره آمدن ادرارر                

 مشكل در فرالیت جنسی طبیری 

     بیماریهای  اصلی غده پروستات     

  د:ندهپروستات را تحت تاثیر قرار می ،سه گروه بیماری   

                              بزرگ شدن خوش خیم پروستات          *        

 التهاب پروستات    *        

 كندر                            سرطان پروستات، كه یك سوم مردان را تهدید می *        

  تشخیصی پروستات تستهای   

مقرد است ك ه از راه  لمس انگشتی پروستات  DRE (Digital Rectal Exam) :مراینه مقردی یا (1

 رشود تشخیص داده می تورم ویا ناراحتی كه نشانه بیماری باشد، هینكار تودبا ا

2) PSAگیرد كه به تنهایی ویا همراه با قرار می برنوان تست تكمیلی مورد استفاده :یا آنتی ژن ویژه پروستات 

 رشود درخواست می مراینه

 PSA شودر این آنتی ژن  خون می در سلولهای غده پروستات تولید و وارد جریان نوعی پروتئین است كه

        بزرگی خ وش خ یم پروس تات ، عفون ت پروس تات و حت ی فرالی ت جنس ی اف زایش حتی در مواردی مثل

 رمی یابد

نامش خص ودراغل    عل تر  س ال ش ایا اس ت 06نادر وباالی ،سال 06سرطان پروستات در آقایان كمتر از 

در مر ر  اب ته هس تندر تك رر  بیش از س فید پوس تانموارد پیشرفت بیماری آهسته استر مردان آفریقایی 

منی،دردهای مك رر در كم رو نش انه ه ای  ادرار یا ر ادرار خصوصاً در ش  ، سوزش ادرار، وجود خون د
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تشخیص سرطان  . باشند از علهئم سرطان پروستات می اهش وزن،ك عمومی سرطان مثل تهوع واستفراغ و 

       تنه ا ب ا بیوپس ی تدئی د ما همانطور ك ه گفت ه شدس رطان پروس تاتا,  باشد می  DREو PSA پروستات با

 .فراموش نباید كرد كه سرطان پروستات  ششمین سرطان شایا در جهان استر شود  می

 شدن خوش خیم پروستات چیست؟ بزرگ

یابدر افزایش می ی این غده نیزی یك گردو استر با افزایش سن اندازهدر مردان جوان، پروستات تقریبا به اندازه

سالگی شروع  06این فرایند از  شودرگفته می (BPH )به این افزایش اندازه، بزرگ شدن خوش خیم پروستات

   شوندرسالگی عهئم پدیدار می 06برد از  ،شود و اغل  مواردمی

كندر پروستات بزرگ شده ایجاد میشود عهئمی بزرگ شدن پروستات كه بیشتر در افراد مسن دیده می 

ایجاد مشكهتی در ادرار كردن ،كه باعث تواند به قسمت خروجی مثانه و به ابتدای پیشابراه فشار وارد كندمی

دهدر ممكن بیشتر در شبها رخ می اًشود كه خصوصشده و تكرر ادرار ایجاد میشودر جریان ادرار آهستهمی

تری مانند عفونت مجاری ادراری و یا انسداد كامل پیشابراه و است احتباس ادراری روی دهدر مشكهت جدی

 06از مردان باالی ها نیز در مواردی ممكن است ایجاد شودر این بیماری بسیار شایا استر نیمیآسی  به كلیه

كنندر آنان به مداخهت دارویی و جراحی نیاز پیدا می %16دهند اما ا نشان میاز بزرگی پروستات رعهئمی،سال 

ست  خیمشودر این بیماری كامه خوشدهد تشخیص داده میبزرگی پروستات با مرایناتی كه پزشك انجام می

 در با سرطان پروستات ندار و ارتباطی
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 التهاب پروستات چیست؟

شود و تشخیص آن به دلیل اینك ه دهدر متناوباً درد ایجاد میدان جوان تا میانسال رخ میاین بیماری بیشتر در مر 

عهئم، در افراد مختلف متفاوت است، مشكل استر ممكن است در هنگ ام ادرار ك ردن س وزش ی ا درد ایج اد 

درصد از م ردان ای ن  12تا 16شودر شود و مثانه كامهً خالی نشود كه این عهئم در بیماریهای دیگر نیز دیده می

 كنندرعهئم را تجربه می

 سرطان پروستات چیست؟  

در درون پروس تات در ط ی س الها  سرطان پروستات، رشد بدخیم سلولهای پروستات است كه مرم والً آهس ته و

در یاب كندر اما به مرور زمان به بیرون از پروستات گس ترش میایجاد میكند و در این مدت عهئم كمی رشد می

ها ب ه می زان اندازی كن در عهئ م و نش انهها و كب د نی ز دس تممكن است به بافتهای دورتر مانند استخوانها، ریه

 پیشرفت بیماری بستگی داردر

    چگونه بیوپسی پروستات انجام می شود؟   

 سونوگرافی اندوركتال انجام  كه تحت دستگاه   TRUS BIOPSY برداری به روش در هنگام نمونه

نمونه های بافتی تهی ه م ی كن در نمون ه  نقاط مختلف پروستات شود، اورولوژیست با سوزن نمونه برداری از می

 بیم ار تزری ش ش ده و س رم جه ت  انج ام نمون ه ب رداری ,قرد انجام می شود الزم است قب ل از مبرداری از راه 

 دستورات دارویی الزم شروع گردد ر
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روزهای قبل  در  با مراجره بیمار كه انجام اینكار توصیه های دارویی  و پیشگیری برای بیماران الزم است  برای 

 شودر این توضیحات داده می

داروه ای  اعمال جراحی قل ،بیماری قلبی،مصرف) دارو دارند برای افرادی كه سابقه بیماری خاص ویامصرف

بن ابر ای ن الزم اس ت  باش در زم م یال با پزشكان مرالج رقیش كننده خون مثل آسپرین یا پهویكس و ررر( مشاوره

  سابقه بیماریهای قبلی یادآوری شودر

 ر  بایستی اطهع داده شود حساسیتهای دارویی نیز سابقه

  ر شود می بیوپسی تحت بیحسی موضری انجام

 می گرددر به پاتولوژی ارسال كارباشد كه پس از اتمام  نمونه می 12 نمونه های بیوپسی مرموالً

                                                                                                                                        


