
افرادیکه سابقه فامیلی این بیماری را دارندحتی اگرهیچ عالمتی         

سال به بعدبطوطمرمطنط ط           04زسن  اازبیماری نداشته باشند باید   

 تحت بررسی ومعاینه قرارگیرند

 

 

 زود هنگا م  درمان به موقعتشخیص 

 ریشه کن کردن سرطان پروستا ت

 را ممکن می سا زد 

 

 سرطان پروستات

 GCC-PA-013/07کد:

 واحدآموزش همگانی

  

 1041041041آخرین تاریخ بازنگری:

 درمان سرطان پروستات

شیمه درمان سرطان پروستات بسته به چندین عامل مختلف از 

جمله سرعت رشد آن، سالمت عمممی شما وهمینومر فماید و          

عمارض جانبی درمان می باشد. در مردانیکه در مراحل اولطیطه             

این بیماری می باشند، درمان فمری ممکن است الزم نباشد و           

 فقط بیماری تحت ن ر قرار گرفته می شمد.

 درمان از درمانی زیر استفاده می گردد:درصمرت نیاز به 

 رادیمتراپی 

 همرممن درمانی 

  جراحی ) برداشتن غده پروستات ( 

 شیمی درمانی  

 منابع:

 برونر.سمدارث،بیماریهای دستگاه تناسلی مردان 

 درسنا مه پرستاری، میترا ذوالفقاری 

 

 



 سرطان پروستا ت چیست؟

های بطدیطیط  در         سرطان پروستات بیماری است که طی آن سلمل       

 شمند. های پروستات تشکیل می بافت

سرطان پروستات یکی ازشایعترین سطرططانطهطا درمطردان  مطی                 

حتمال بروز این سرطان با افزایش سن زیاد   مطی شطمد.                  اباشد. 

سطالطه تطا         04می تمان گفت احتمال اینکه یک مطرد    بومری که     

آیرعمرش از ن ر بافت شناسی به سرطان پروستات مبتال شمد زیاد           

است ولی اکثر آنها درطمل عمرازن ر بالینی بدون عالمت باقی مطی          

  مانند و حتی تا آیرعمر هیچ مشکلی برایشان ایجاد نمی گردد.

 سرطان پروستات :یجاد علل ا

علت سرطان پروستات مانند اغلب سرطانها ناشنایته است ولی بهتر          

سن، نژاد و پیشینه یانمادگی سزطان پروستطات یطوطر      است بدانید  

 را زیاد می کند. سرطانابتال به این  

مصرف چربی زیاد دررژی  غذائی شانس ابتال به سرطان پروستات را 

 افزایش می دهد.

ر یکی از یمیشاوندان درجه اول به این بیماری مبتال شده باشند،            اگ

  شمد. احتمال ابتالء به بیماری دو تا سه برابر می

 

 عالئم سرطان پروستا ت

 :عالئم اولیه 

 تکرر ادرار در روز وشب 

 زور زدن هنگام ادرار کردن 

 تاٴییر در شروع ادرار 

 قوع ووصل شدن جریان ادرار 

 قوره قوره آمدن ادرار پس از اتمام ادرار کردن 

 احساس با قی ماندن ادرار در مثانه پس از ادرار کردن 

            عالئم مراحل پیشرفته بیماری پس از دست انداازی

 سرطان به سایر نقاط بان ایجا د می گردنا ماننا

 دردهای استخمانی 

 باال رفتن اوره یمن 

  ک  یمنی 

 کاهش وزن شدید 

 تشخیص سرطان پروستات 
 معاینه پروستات تمسط پزشک 

  آزمایشPSAیمن 

            نممنه برداری پروستا تدرصمرت غیرطبیعی بمدن نتیجه آزمطایطش

 پیشگیری از ابتال به سرطان پروستات

  یک رژی  غذایی سال  پر از میمه و سبزیجات

  بخصمص گمجه فرنگی

 ورزش و فعالیت بدنی  

 حفظ وزن مناسب  
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