
  

  
  

  انجمن اورولوژي ايران
  كميته علمي

  

  پروستات چيست؟
معموال به اندازه گردو . پروستات يكي از اعضاي ويژه مردان است

پروسـتات  . بوده و پايين تر از مثانه در لگـن قـرار گرفتـه اسـت    
  )1شكل ( .قسمت ابتدايي مجراي ادراري آقايان را احاطه ميكند

  
  انسان چيست؟عملكرد پروستات در آيا ميدانيد 

پروستات مايعي ترشح ميكند كه هنگام انزال همراه با مايع مني 
  .خارج مي گردد

  بيماري هاي مهم پروستات چيستند؟
بزرگــي خــوش خــيم پروســتات، ســرطان پروســتات و عفونــت  

  .پروستات
  بزرگي خوش خيم پروستات

  بزرگي خوش خيم پروستات چيست؟
بزرگي خوش خيم پروستات بيمـاري شـايع مـردان مسـن مـي      

در اثر بزرگ شدن پروستات، مجراي ادرار تحت فشار قرار . باشد
  )2شكل ( .خروجي ادرار مسدود ميشودگرفته  و راه 

ش خيم پروستات بيشـتر ديـده   در چه افرادي بزرگي خو
  مي شود؟

بيماري با افزايش سن بيشتر مي شود، به طوري كـه  شيوع اين  
درصد بيماران  90سال  و  50بيش از پنجاه درصد مردان باالي 

. سال مبتال به بزرگي خوش خـيم پروسـتات هسـتند    80باالي 
البتـه   . تاكنون علت بزرگ شدن پروستات مشخص نشده اسـت 

همه كسانيكه مبتال به بزرگي خوش خيم پروستات مـي شـوند   
ل ادراري ندارند و فقط زماني عالمت ظاهر مـي شـود كـه    مشك

  .پروستات به داخل رشد كند و مجرا را ببندد
  بزرگي خوش خيم پروستات چه عالئمي ايجاد مي كند؟

عالئم اين بيماري به علـت فشـار پروسـتات بـر مجـراي ادراري      
  :ايجاد مي شوند و عبارتند از

  كاهش فشار و قطع و وصل شدن جريان ادرار )1
  تاخير در شروع ادرار)2
نياز به تخليه مكرر ادرار و احساس باقي ماندن ادرار در مثانـه  )3

  پس از ادرار كردن
  قطره قطره آمدن ادرار پس از اتمام ادرار كردن)4
  تكرار ادرار در روز و شب )5
  زور زدن هنگام ادرار كردن)6

ئم گفته شده را دارند، بايسـتي بـه متخصصـين    بيماراني كه عال
  .اورولوژي مراجعه نمايند تا تحت معاينه و بررسي قرار گيرند

سرطان پروستات نيز به علت بزرگي پروستات گاهاً با عالئم فوق 
  .ديده مي شود

آيا ميدانيد در صورت عدم درمان، بزرگـي خـوش خـيم    
  پروستات ميتواند عوارضي به دنبال داشته باشد؟

  :موقع ميتواند منجر به عالئم ذيل شوده در صورت عدم درمان ب
  انسداد كامل راه خروج و بند آمدن ادرار-1
  خونريزي ادراري -2
  تشكيل سنگ مثانه -3
  عفونت هاي ادراري  -4
  نارسايي كليه-5
  از كار افتادن مثانه-6

 در صورت عدم درمان بزرگي خوش خـيم پروسـتات مـي توانـد    
  .ليه شودموجب نارسايي ك

  راه هاي تشخيص اين بيماري چيست؟
عالئم ذكر شده در قسمت قبل احتمال ايـن بيمـاري را مطـرح    

  :براي تشخيص قطعي بايد كارهاي زير انجام شوند. مي نمايد
پزشك مي تواند با انجام معاينه پروستات آن را لمـس كـرده و   -

  .بزرگ شدن اندازه آن را تشخيص دهد
آزمايش خون و ادرار و سونوگرافي كليه  براي بررسي بيشتر از -

  .ها، مثانه و پروستات استفاده مي شود
بهتر است بدانيد بزرگي خوش خيم پروسـتات علـت سـرطان     -

پروستات نمي باشد، ولي احتمال دارد بزرگي خوش خـيم و بـد   
بنابراين الزم اسـت در  . خيم پروستات با هم وجود داشته باشند

ئم بزرگي خوش خيم پروستات مراجعه تمامي بيماراني كه با عال
  .خون و معاينه پروستات انجام شود PSA آزمايش. مي كنند



چه راه هاي درماني براي بزرگي خـوش خـيم پروسـتات    
  وجود دارد؟

نـوع درمـان   . درمان به دو صورت دارويي و جراحـي مـي باشـد   
  .بستگي به وضعيت بيمار دارد

خيم پروستات چه درمان هاي دارويي براي بزرگي خوش 
  وجود دارد؟

مهمتــرين داروهــاي : شــل كننــده هــاي عضــالت پروســتات-1
از . بزرگي خوش خيم پروستات هسـتند استفاده شده در درمان 

ــين     ــه پرازوس ــوان ب ــي ت ــا م ــن داروه ــه اي ، )Prazosin(جمل
اشـاره  ) Tamsulosin(لوسينو تامسو) Terazosin(ترازوسين

  .كرد
ادراري و تخفيـف عالئـم مـي    اين داروها موجب بهبـود جريـان   

عوارض ايـن داروهـا   . شوند، اما تاثيري بر اندازه پروستات ندارند
عبارتند از سـرگيجه بـه هنگـام تغييـر وضـعيت از نشسـته بـه        

  ....ايستاده ، احساس سبكي سر و ضعف 
دارويي است كه به تنهاييي اثر كمـي در بهبـود   : فيناسترايد -2

ارد، ولي در موارد كمـي باعـث   عالئم ناشي از بزرگي پروستات د
  .كوچك شدن پروستات مي گردد

  . مانند پيجيوم كه اثر آنها ثابت نشده است: داروهاي گياهي -3
بيماراني كه دچار يك يا چند تا از عاليم زير در زمينـه بزرگـي   

  :پروستات باشند نياز به عمل جراحي پروستات دارند

خـونريزي مكـرر    )3سنگ مثانه ) 2عفونت هاي مكرر ادراري )1
عدم پاسخ مناسب به درمـان  ) 5عاليم نارسايي كليه ) 4ادراري 
  دارويي

چه روش هاي جراحي براي درمان بزرگـي خـوش خـيم    
  پروستات وجود دارد؟

بزرگ شده پروستات از طريق مجرا قسمت  تراشيدن -1
)TUR‐P( 

در مواردي كه اندازه پروستات : جراحي باز پروستات  -2
ي پروستات به روش باز انجام جراح. بزرگ شده باشد

مي شود و قسمت بزرگ شده آن كه يك توده خوش 
خيم است خارج مي شود و جداره پروستات باقي مي 

 .ماند
  روش هاي جديد درمان بزرگي پروستات

از امواج راديويي، ليزر يـا امـواج مـافوق صـوت در درمـان      
اين روشـها  . بزرگي خوش خيم پروستات استفاده مي شود

تحـول بـوده و هنــوز نتـايج طـوالني مـدت آنهــا       در حـال 
  .مشخص نشده است
  سرطان پروستات

  سرطان پروستات چيست؟
سرطان پروستات عبارت است از رشد سلول هـاي بـدخيم   

سرطان پروستات يكي از شايع تـرين  . در داخل پروستات 
بهتـر  . سرطان ها در مردان در كشور هاي غربي مي باشـد 

است بدانيد احتمال بروز اين سرطان با افزايش سـن زيـاد   

به طوري كه مي توان گفت احتمال اينكـه يـك   . مي شود
آخـر عمـرش از نظـر بافـت شـناختي بـه        ساله تا 50مرد 

ولي اكثر آنها سرطان پروستات مبتال شود نسبتاً زياد است 
و تا آخـر عمـر   . از نظر باليني بدون عالمت باقي مي مانند

  .هيچ مشكلي براي شخص مبتال ايجاد نمي كنند
  علت سرطان پروستات چيست؟

  .علت آن مانند اغلب سرطان ها ناشناخته است
انيد خطر ابتال به سرطان پروستات در كساني بهتر است بد

كه سابقه فاميلي اين بيمـاري را دارنـد بيشـتر اسـت ايـن      
مردان حتي اگر هيچ عالمي از بيماري نداشته باشند بايـد  
از سن چهل و پنج سالگي به بعد بطور منظم تحت بررسي 

  .و معاينه قرار بگيرند
در رژيـم  برخي محققين نشان داده اند مصرف چربي زياد  

غذايي شانس لبتال به سـرطان پروسـتات را افـزايش مـي     
  .دهد

  عالئم سرطان پروستات چيست؟
سرطان پروستات در مراحل اوليه هيچ عالمتي ايجاد نمـي  

  :در مراحل بعدي ممكن است عالئم زير ديده شود. كند
اين عالئم شبيه عالئم بزرگ شدن خوش : عالئم اوليه )1

قبل گفتـه شـد مـي     خيم پروستات كه در قسمتهاي
 .باشند

عالئم مراحل پيشرفته بيماري پس از دسـت انـدازي    )2
ماننـد   سرطان به ساير نقاط بدن ايجاد  مـي گردنـد  



دردهاي استخواني ، باال رفـتن اوره خـوني و كـاهش    
 .وزن شديد

  چگونه مي توان سرطان پروستات را تشخيص داد؟
 معاينه پروستات توسط پزشك -

آنتي ژن اختصاصي پروسـتات  : ( خون PSAآزمايش  -
 PSAدر اكثر موارد سرطان پروستات ). در سرم خون

 .خون افزايش مي يابد
در صـورتيكه پروسـتات در   : نمونه برداري پروسـتات  -

معاينه غيرطبيعي باشد و يـك منطقـه سـفت در آن    
در آن بـاال باشـد نمونـه     PSAلمس شود و يا سطح 

سرطان پروسـتات  پروستات انجام مي شود تا برداري 
 . تشخيص داده شود

خون و  PSAسال، آزمايش  50بهتر است در مردان باالي 
در . معاينه پروستات توسط متخصص اورولوژي انجام گيرد

بيماراني كه سابقه فاميلي مثبت دارند، اين بررسي ها بايد 
  .سالگي شروع شود 45از 

در صورت عدم تشـخيص بـه موقـع سـرطان پروسـتات و      
يماري به ساير نقاط بدن اين بيماري غيـر قابـل   گسترش ب

  .درمان و منجر به مرگ مي شود
  :راه هاي درماني سرطان پروستات

  .خاب نوع درمان بر اساس ميزان پيشرفت سرطان استانت
در سرطان محدود به پروستات كه به ساير نقـاط انتشـار   *

دو انتخاب وجود نداشته باشد، با هدف ريشه كني بيماري 

جراحي و برداشتن كامل پروسـتات و كيسـه هـاي    -1:دارد
  اشعه درماني -2مني 

در سرطان پيشرفته درمان شامل اشعه درماني، هورمون * 
توقـف هورمـون ههـاي    . درماني و درمانهاي حمايتي است

جنسي مردانه براي رشد و نمو سلولهاي بدخيم الزم است 
  و به دو روش قابل انجام است

ولهاي سرطاني را متوقف ميكند اين روش ها فقط رشد سل
ولي آنها را از بين نميبرد، بنابراين احتمـال عـود بيمـاري    

  :پس از چند سال وجود دارد ، بنابراين
از مهمتـرين ايـن داروهـا    : تجويز داروهاي هورموني خاص  -1

ــاي  ــه آنالوگهـ ــوان بـ  ميتـ GnRh  ) ــرلين ــل ديفـ  مثـ
Diphereline (ك اشاره نمود كه با تزريق ماهيانه فقط ي

آمپول ضمن حفظ بيضه توليد هورمونهاي مورد نياز حيات 
، موجـب توقـف   سلولهاي بدخيم پروستات را مهـار نمـوده  
آنتـي ژن  ( PSAرشد و تكثير اين سلولها گرديده و ميـزان  

را به محدوده طبيعي ) اختصاصصي پروستات در سرم خون
بر ميگردند و جايگزين مناسـبي در درمـان بيمـاراني مـي     

 .اقد معيارهاي الزم جهت عمل جراحي هستندباشد كه ف
 جراحي و خارج كردن بيضه ها -2

تشخيص زود هنگام و درمان به موقع سرطان پروستات بـا  
به سالگي  50خون و معاينه ساالنه از  PSAانجام آزمايش 

تشخيص زود هنگـام درمـان بـه    . بعد امكان پذير مي باشد
ممكـن مـي   موقع ، ريشه كن نمودن سرطان پروسـتات را  

  .سازد

  پروستاتيت
  پروستاتيت چيست؟

پروستاتيت عفونت پروستات مي باشـد كـه بيمـاري ويـژه     
  .است) سالگي40تا  20بين (مردان جوان

  .دو نوع حاد و مزمن دارد
  بيماران با چه عالئمي مراجعه مي كنند؟

نوع حاد با تب و لرز، درد استخواني و درد تمام بدن تظاهر 
سوزش ادرار ، تكـرر ادرار، سـخت ادرار كـردن،    . مي نمايد

در ناحيه زير بيضه هـا  كدر شدن ادرار و احساس سنگيني 
ــند     ــي باش ــي آن م ــم اختصاص ــد از عالي ــل مقع . و داخ

پروستاتيت حاد ممكن است منجر به بند آمدن كامل ادرار 
  .شود
اي درمان معموالً نياز است بيمار در بيمارستان بسـتري  بر

. شـود  شود و آنتي بيوتيك از راه وريـد بـراي وي تزريـق    
بيماري در عرض چند روز پس از درمان مناسب بهبود مي 

  .يابد
به پروستاتيت مزمن يا ممكن است پروستاتيت حاد تبديل 

  .آبسه پروستات بشود
  .تخليه آبسه دارد آبسه پروستات نياز به جراحي براي

پروستاتيت مزمنم بيماري است كـه مـدت هـاي طـوالني     
درمان آن . براي شخص مبتال مي گرددباعث ايجاد مشكل 

طوالني است و نياز به همكـاري مسـتمر پزشـك و بيمـار     
  .دارد


