سزطاى پزٍستات چیست؟

ػالئن ٍ تظاّزات بالیٌی سزطاى پزٍستات

پزٍستات یکی اس غذد دستگاُ تٌاسلی هزداى است

رٍش ّای تطخیص سزطاى پزٍستات کذاهٌذ؟

چیست؟

ایي غذُ کِ کوی بشرگتز اس یک گزدٍ است در فضای

اکثز بیواراى در هزاحل اٍلیِ بذٍى ػالهت

داخل ضکن ،درست سیز هثاًِ قزار گزفتِ است ٍ دٍر تا

 - 1معایىٍ پريستات از مقعذ

ّستٌذ ٍ در صَرت ػالهت دار ضذى ،ػالئن آى

دٍر هجزای ادرار را هی پَضاًذ .با افشایص سي اًذاسُ

 - 2آزمایص خًن از وظر میسان ًَرمًن اختصاصی

اس بشرگی خَش خین پزٍستات غیزقابل

ایي غذُ ّن بشرگتز هی ضَد بِ طَری کِ اغلب هزداى

تطخیص هی باضذ ػالئن ایي بیواری ػبارتٌذ اس:

تا  70سالگی با بشرگی خَش خین

) (BPHیا بذخین

(سزطاى پزٍستات) هَاجِ هی ضًَذ.

 -سَسش ادرار

 - 3سًوًگرافی از طریق مقعذ

 -تکزر ادرار

سزطاى پزٍستات اس ضایؼتزیي سزطاى ّا در هزداى
هی باضذ.

 ضب ادراری (تکزر ادرار در ضب) کاّص قطز ٍ ًیزٍی دفغ ادرار تاخیز در ضزٍع ادرار کزدى -احساط تخلیِ ًاکافی

 - 1افشایص سي

 -سٍر سدى جْت دفغ ادرار

ً - 2ضاد

 -دفغ ادرار بِ صَرت قطزُ قطزُ

- 3سابقِ فاهیلی ٍ سي ابتال بِ سزطاى در فاهیل

 -خَى در هٌی

ًشدیک

با سابقٍ فامیلی سرطان پريستات از سه

 - 4ومًوٍ برداری پريستات در مًارد ضک بالیىی
با معایىٍ پريستات یا افسایص

- 5کادهیَم هَجَد در دٍد سیگار

 - 5اسکه استخًان :برای ارزیابی دست اوذازی
سرطان پريستات بٍ استخًان
 CT Scan - 6ي  :MRIبرای ارزیابی دست اوذازی
سلًل َای سرطاوی بٍ غذد لىفايی

1

 در هَارد پیطزفتِ درد استخَاًی ،کاّصٍسى ،تب ٍ لزس ضباًِ

2

 PSAاوجام

می گیرد

 -خَى در اًتْای ادرار

- 4باال بَدى چزبی رصین غذایی

45

سالگی

 -دضَاری ٍ درد ٌّگام دفغ ادرار

ػَاهل خطز ساس سزطاى پزٍستات کذاهٌذ؟

پريستات ) (PSAاز سه  50سالگی ي در افراد

3

قطب آموزش ارولوشی کشور

درهاى سزطاى پزٍستات چگًَِ است؟

مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی نصاد

بستٍ بٍ وًع سرطان ي مرحلٍ کطف آن درمان
متفايت می باضذ کٍ ضامل یک یا چىذ مرحلٍ از
مًارد زیر است:
- 1برداضته کامل پريستات بٍ ريش جراحی باز
(رادیکال پريستاتکتًمی)ي بستٍ(الپاريسکًپیک)
- 2رادیًتراپی (پرتً درماوی)
ًَ- 3رمًن درماوی
- 4ضیمی درماوی در مًارد پیطرفتٍ تر

با تشکر از تُیٍ کىىدگان مجمًعٍ وشریٍ َای مرکس

سرطان پروستات

پسشکی شُید دکتر لبافی وصاد
دکتر احمد جًاَرفريش زادٌ ،دکتر رضا سرَىگ وصاد،
دکتر فرزام تجلی ،دکتر حسیه کیالوی ،دکتر محمد سام زادٌ،

پیگیزی ػَد هجذد سزطاى پزٍستات بِ

دکتر سیدعلی محمد میرجلیلی ،دکتر حسیه ذکی
پرستاران َمکار :علی وًری ،جالل الدیه رحماوی ي طیبٍ معصًمی

چِ صَرت است؟
با مراجعٍ مذايم ي مکرر بٍ پسضک ي اوجام
معایىات بالیىی ي آزمایطات الزم (  PSAبٍ صًرت
ديرٌ ای) ريوذ بُبًد یا عًد مجذد بیماری را
می تًان پیگیری کرد.
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