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ميدانيم؟ چه پروستات سرطان باره در

 سرطان پروستات امروزه رايجترين نوع سرطان در ميان•
  نفر يكي در طول عمر به سرطان۵مردان است. از هر 

پروستات مبتال ميشود.

  نفر دراSر ابتال به سرطان پروستات۴۱۰۰۰هر سال بيش از •
 درآمريكا Yان Xود را از دست ميدهWد. VشUيT سرطان
 پروستات با Zيوه ها\ Vازه و موSر پ]Zكي و درمان آن به
 همه مرداني `ه مبتال به اين مر_ ه^تWد عمر طو[ني Vر\

Xواهد داد.

 اdر سرطان پروستات در مراbc اوaيه آن VشUيT داده Zود•
درمان آن نتيجه بeتر\ Xواهد داد.
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چي^ت؟ پروستات fده

مردان اسlرk مjتو\ مايi `ه است WVاسhي ارdان يg پروستات fده     
.ميكWد Vوaيد را) مWي(

دارد؟ mرار `جا در پروستات fده

ادرار انتnال آن `ار `ه ادرار مجرا\ درhYو\ و روده hYو\ در fده اين     
.دارد mرار است مoانه از
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سرطان qXر مpر_ در بيشتر `^اني چه
ه^تWد؟ پروستات

! همه مردان درqXر سرطان پروستات ه^تWد

امكان ابتال به سرطان پروستات براي همه مردان وجود دارد. اما براي
گروههاي زير خطر مبتلي شدن به اين بيماري شديدتر است:

سال. r۵ از با[Vر سWي dروه•
ميكWWد. مwرv بيشتر چرtf uا\ `ه اsراد\•
 آن مشابه و YوZكار\ ها\ cرsه در طو[ني مدت `ه `^اني•

اند. داZته سر و`ار hs] با طو[ني بمدت يا و اند بوده `ار مشxول
 سياه. نyاد•
باWZد. داZته Xانواده در را بيمار\ اين سابnه `ه اsراد\•

بايد VوYه داZت `ه ب^يار\ از اsراد\ `ه به بيمار\ سرطان
پروستات مبتال مي Zوند به هيzيg از dروها\ با [ واب^ته ني^تWد

چون مردان در qXر ابتال به اين بيمار\ mرار دارند.
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`دامWد؟ پروستات سرطان ها\ نشانه

اdر اما.ندارد مشwUي نشانه هي} مpمو[ پروستات سرطان     
Xود `hيWيg و پ]gZ با sورا `رديد پيدا را زير ناراcتيeا\ از يكي

.ب{يريد Vما|

.Zود h` iqmي بqور يا و باZد `Wد ادرار Yريان ~ورVيكه در•
 داZته مشكb آن ياsتن پايان همWzين و ادرار Zروع برا\•

.باZيد
�Z. در بيشتر بمي]ان و ادرارمكرر•
ادرار. در Xون Zدن پيدا•
`ردن. ادرار هW{اk سوزÄ و درد اc^ا|•
رانeا. و a{ن `مرÅ در درد اc^ا|•

بايد توجه داشت
چنانچه هريك از اين نشانه ها  را در خود ديديد بالفاصله با كلينيك و

پزشك خود تماس بگيريد.
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ميشود؟ داده VشUيT پروستات سرطان چ{ونه

    gZ[ما پZ ه راه از است ممكنWايpد مpnرا بيمار\ اين ان{شت با م
TيUشV ين. دهدWzاز استفاده با هم gون آزمايش يX ÇوwUاين م
ميتوان نامدارد PSA (Prostate-Specific Antigen) `ه (پي اِ| اِ)  بيمار\ 
.داد VشUيT را پروستات سرطان

`رد؟ مراpYه پ]gZ به مpايWهÅ برا\ بايد زماني چه

     kماV ر مردانV]با بايد سال ۵۰ از با gZ[و پ gيWيh`ود ياX مورد در
.`WWد ~jبت PSAآزمايش (پي اِ| اِ)  يا و مpnد سا[نه مpايWه

در بايد اند واب^ته qXر jVت dروها\ از يكي به `ه Yوانتر      اsراد
.`WWد ~jبت Xود پ]gZ با ايWمورد
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از پروستات سرطان اcتمال VشUيT ~ورت در
vطر gZ[ي چه پVداماmمي{يرد؟ ~ورت ا

Xورد بر مشكو`ي مورد به Xون آزمايش يا و مpايWه هW{اk پ]gZ اdر     
اين از بÉpي در. باZد نياز بيشتر\ ها\ آزمايش به است ممكن `Wد.

[زk است ممكن پ]gZ همWzين. ميشود استفاده ايكÑ اpZه از آزمايشeا
ميكروسكوبي بررسي مورد Vا Zود برداZته پروستات از `وچكي نمونه بداند
.نامدارد biopsy بيوب^ي آزمايشÅ اين. dيرد mرار

 توجه داشته باشيد
 كه اگر پزشك انجام آزمايشهاي بيشتري را الزم بداند حتما در موعدي

كه او تعين ميكند، براي معاينه حاضر باشيد. شما ممكن است سرطان
پروستات نداشته باشيد ولي الزم است حتما از اين موضوع آگاه شويد.
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در صورتيكه نتيجه آزمايشها مثبت
باشد چه بايد كرد؟

پ]gZ داريد پروستات سرطان Zما `ه دهد نشان آزمايش نتيجه اdر     
Xواهد ~jبت Zما با داردÅ وYود Zما بeبود برا\ `ه راهeايي درباره

يا و باZد نياز Yراcي به است ممكن پروستات سرطان درمان برا\. `رد
درماني Zيمي سرطانÖ Åد داروها\ از استفاده با مpاaجه

)chemotherapy( kود انجاZ. ماZ همراه gZ[جتان پaاpترين مورد در مeب
Äجه روaاpرار مm واهيدX تsرd.

توجه داشته باشيد
 درمان سرطان پروستات در صورتيكه در مراحل اوليه تشخيص داده

شود امكان موفقيت بيشتري خواهد داشت. سرطان پروستات در مراحل
اوليه ممكن است هيچ نشانه مشخصي نداشته باشد و آن را تنها با

معاينه مرتب پروستات ميتوان تشخيص داد.

نكWيد sراموÄ را پروستات مر�V  مpايWه.است مeم ب^يار Zما سالمت     
.دارد اهميت Yامpه و ودوستان Xانواده برا\ Zما وYود زيرا
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يg `ي^ه در داbX بدن مي باZد `ه ادرار در آن Yمi مي Zود و : مoانه 
اين `ي^ه از راه .هر وmت `ه پر Zد ان^ان اc^ا| داZتن ادرار مي `Wد 

.ادرار را به بيرون مي ري]د– مجرا\ ادرار 

kياژها\ دي{ر : `ادميوaي آÉpبه آبي است `ه در ب bسفيد ماي [hs gي
.بWpوان پوZش استفاده ميشود

آندوسكوپ دست{اهي است `ه Yراح به `مg آن از راه مجرا\ : آندوسكوپ
.ادرار وارد Zده و مجرا و پروستات و مoانه را مشاهده و مpايWه مي `Wد

به `مg سوزنeا\ . `ه مeمترين راه VشUيT سرطان مي باZد: بيl^ي
مwUوV Çكه `وچكي از fده برداZته ميشود و برا\ VشUيT سرطان به 

.آزمايش{اه sرستاده ميشود

دادن يg يا  چWدين داو\ Öدسرطان `ه مpمو[ به بيمار : Zيمي درماني
.V]ريق مي Zود `ه سhوeaا\ سرطاني رامي `شد
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