افشادیکِ ػابقِ فاهیلی ایي بیواسی سا داسًذحتی اگشّیچ عالهتی
اصبیواسی ًذاؿتِ باؿٌذ بایذاصػي  04ػال بِ بعذبطوطَسهطٌط طن
تحت بشسػی ٍهعایٌِ قشاسگیشًذ

درمان سرطان پروستات
ؿیَُ دسهاى ػشطاى پشٍػتات بؼتِ بِ چٌذیي عاهل هختلف اص
جولِ ػشعت سؿذ آى ،ػالهت عوَهی ؿوا ٍّویٌوَس فَایذ ٍ
عَاسض جاًبی دسهاى هی باؿذ .دس هشداًیکِ دس هشاحل اٍلطیطِ

تشخیص زيد هىگا م درمان به مًقع
ریشه که کردن سرطان پريستا ت
را ممکه می سا زد

ایي بیواسی هی باؿٌذ ،دسهاى فَسی هوکي اػت الصم ًباؿذ ٍ
فقط بیواسی تحت ً ش قشاس گشفتِ هی ؿَد.
دسصَست ًیاص بِ دسهاى اص دسهاًی صیش اػتفادُ هی گشدد:


سادیَتشاپی



َّسهَى دسهاًی
جشاحی ( بشداؿتي غذُ پشٍػتات(




سرطان پروستات
BR/EP/013

ؿیوی دسهاًی

منابع:
بشًٍش.ػَداسث،بیواسیْای دػتگاُ تٌاػلی هشداى
دسػٌا هِ پشػتاسی ،هیتشا رٍالفقاسی

ياحذآمًزش همگاوی
تاریخ تًلیذ :هشدادهاُ39
تاریخ بازوگری :دی هاُ 39

عالئم سرطان پروستا ت
سرطان پروستا ت چیست؟



ػشطاى پشٍػتات بیواسی اػت کِ طی آى ػلَلّای بطذیطیطن دس

 تکشس ادساس دس سٍص ٍؿب

بافتّای پشٍػتات تـکیل هیؿًَذ.
ػشطاى پشٍػتات یکی اصؿایعتشیي ػطشططاًطْطا دسهطشداى
باؿذ.ا حتوال بشٍص ایي ػشطاى با افضایؾ ػي صیاد

عالئم ايلیه:

هطی

هطی ؿطَد.

آیشعوشؽ اص ً ش بافت ؿٌاػی بِ ػشطاى پشٍػتات هبتال ؿَد صیاد

 قوشُ قوشُ آهذى ادساس پغ اص اتوام ادساس کشدى

اػت ٍلی اکثش آًْا دسطَل عوشاصً ش بالیٌی بذٍى عالهت باقی هطی

 احؼاع با قی هاًذى ادساس دس هثاًِ پغ اص ادساس کشدى

هاًٌذ ٍ حتی تا آیشعوش ّیچ هـکلی بشایـاى ایجاد ًوی گشدد.



علل ایجاد سرطان پروستات :

سرطان به سایر نقاط بان ایجا د می گردنا ماننا

علت ػشطاى پشٍػتات هاًٌذ اغلب ػشطاًْا ًاؿٌایتِ اػت ٍلی بْتش

 دسدّای اػتخَاًی

اػت بذاًیذ ػيً ،ظاد ٍ پیـیٌِ یاًَادگی ػضطاى پشٍػتطات یطوطش

 باال سفتي اٍسُ یَى

ابتال بِ ایي ػشطاى سا صیاد هی کٌذ.

 کن یًَی

هصشف چشبی صیاد دسسطین غزائی ؿاًغ ابتال بِ ػشطاى پشٍػتات سا

 کاّؾ ٍصى ؿذیذ

احتوال ابتالء بِ بیواسی دٍ تا ػِ بشابش هیؿَد.

یک سطین غزایی ػالن پش اص هیَُ ٍ ػبضیجات
بخصَف گَجِ فشًگی

 تاٴییش دس ؿشٍع ادساس

بوَسی کِ هی تَاى گفت احتوال ایٌکِ یک هطشد 94ػطالطِ تطا

اگش یکی اص یَیـاًٍذاى دسجِ اٍل بِ ایي بیواسی هبتال ؿذُ باؿٌذ،



 صٍس صدى ٌّگام ادساس کشدى

 قوع ٍٍصل ؿذى جشیاى ادساس

افضایؾ هی دّذ.

پیشگیری از ابتال به سرطان پروستات

عالئم مراحل پیشرفته بیماری پس از دست انداازی

تشخیص سرطان پروستات
 هعایٌِ پشٍػتات تَػط پضؿک
 آصهایؾ PSAیَى
ً وًَِ بشداسی پشٍػتا تذسصَست غیشطبیعی بَدى ًتیجِ آصهطایطؾ





ٍسصؽ ٍ فعالیت بذًی
حفظ ٍصى هٌاػب

