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 کمیته آموزش پرستاری و پزشکی 

شود؟ سرطان پروستات چگونه درمان مي  

 

روشهايي كه در درمان سرطان پروستات از آنها 

شود، شامل: استفاده مي  

  جراحي 

 پرتودرماني 

 هورمون درماني 

  

   در جراحي سرطان پروستات، تمام غده پروستتتات

شتود   با مقداري از بافتهاي اطراف آن برداشتته متي

در تعدادي از بيماران بعد از جراحتي اتتتتدل دفت  

ادرار يتا نتاتتتوانتي جتتنتستتي ايتتجتاد تتتواهتد شتد  در 

روشهاي جديد جتراحتي سترطتان پتروستتتات ستعتي 

برآن است كه عوارض ناشتي از عتمتل بته حتدا تل 

 ممكن كاهش يابد 

  روش ديتت تتر درمتتان استتتتتفتاده از پتترتتتودرمتتانتتي بتتا

 پرتوهاي پر درت است  

منبع مورد استفاده:   

 

بروشور آموزشي بنياد امور بيماريهاي خاص -  

 

پرستاری داخلی و جراحی-برونر و ثودارث-  

 لسطبورپ رلطبس بورشلپ ب لیایبولج یارب
 ب راارسیبریاع بکنارب علبن ربس  

 
 -جر زبعابوراهدبرجطبرج سکو

هرعاپ ب عاهبکاللطب ایثبرشدب رپلبهاطب-
  لیاکیبمیبشپه.

 ب
 -دلسرب لپی بهربمرل بکپرگپرشرد

بهسشی بیاپمبدنسعیبجبهرعاپ بمپسهبمونطبماکاد
 بجعیامر هابجبمپسهمردکیب وبمددسربکاپیب

بمسلنبمناابهاطبدنسعیب لسطب ماکیبماا م
 ب.مپسهبکااعدبواکشر بمپسهبدنسعیبشپه.ب

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت 

 اسالمی، بیمارستان تخصصی پوست رازی

-55853655-55853555-55853655تلفن: 
55856585 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 
6-55868535 
6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  

 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل:
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 پروستات چيست؟

 

پروستات غده اي است در تمام مردان در زير مثانه 

برروي كف ل ن  رار دارد  مجراي تروج ادرار كه از 

كند شود از ميان آن عبور مي مثانه شروع مي   

در بيشتر مردان با افزايش سن، پروستات شروع به 

بزرگ شدن مي كند به طوري كه در اغلب آنها در سنين 

باال عدئم اتتدل ادراري به صورت  طره  طره شدن، 

شود  بزرگ شدن  عدم دف  كامل و فشار ادرار مشاهده مي

  توش تيم پروستات معموالً با جراحي درمان پذير است 

. 

 

شود؟ سرطان پروستات در چه افرادي ديده مي  

 

سرطان پروستات در مردان اغلب در سنين باال ديده 

شود  با افزايش سن احتمال ابتد به سرطان پروستات  مي

سال  05ابد  به طوري كه در مردان باالي  ِافزايش مي

% احتمال ابتد به سرطان پروستات وجود دارد و 24

سال شواهدي از سرطان را در  05% مردان باالي 05

دهند  َ پروستات تود نشان مي  

 هاي اشباع  اگر چربي موادغذايي بيشتر از انواع چربي

شده و جامد باشد، احتمال پيدايش سرطان پروستات 

بيشتر تواهد بود  مصرف زياد گوشت  رمز، احتمال 

دهد  از  برابر افزايش مي 4-3ابتد به اين بيماري را 

ها، سبزيها و فيبرهاي  طرف دي ر، مصرف ميوه

غذايي احتمال پيدايش سرطان پروستات را كاهش  

  دهد مي

عامل دي ر سابقه فاميلي ابتد به سرطان پروستات است  ديده 

نشده است كه وجود سرطان پروستات در بست ان درجه اول 

باعث افزايش احتمال ابتد به بيماري به ميزان دوبرابر 

  تواهد شد

اگر بيش از يك نفر بست ان درجه اول به سرطان پروستات 

  مبتدً باشند، احتمال ابتد به آن چهاربرابر تواهد شد 

 عالئم سرطان پروستات چيست؟

تواند بدون عدمت بوده و فقط در  سرطان پروستات مي

هاي غربال ري تشتيص داده شود ولي با بزرگ  بررسي

شدن توده سرطاني، برحسب محل و اندازه آن و گستردگي 

تواند عدئم متتلفي داشته باشد  در صورتي كه  تومور مي

تومور مجراي دف  ادرار را تحت تأثير  رار دهد، اتتدل 

دف  ادرار به صورت كاهش فشار و  طر ادرار، تكرار 

ادرار و  طره  طره شدن ادرار بروز تواهد كرد  گاه 

بيمار دچار شب ادراري و درد هن ام دف  ادرار يا 

هاي عصبي در  اتتياري ادرار تواهد شد  درگيري رشته بي

تواند باعث ناتواني جنسي گردد  ممكن است بيمار  ل ن مي

از درد ل ن، كمردرد و دردپا شاكي باشد  در موارد 

تر كه بيماري به استتوانها نيز سرايت كرده است،  پيشرفته

گردد  دردهاي استتواني نيز به عدئم بيمار اضافه مي   

توان سرطان پروستات را در  چگونه مي
 مراحل اوليه تشخيص داد؟

با معاينه د يق و آزمايشهاي تكميلی و آزمايش تون    

در مرداني كه سابقه ييماري در تانواده آنها وجود دارد،  

سال ي آغاز گردند 25اين آزمايشها بايد از    


