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 عالئن  

 پروستات ی بسرگی و نطانه هاعالئن

بر اساس ضذت انسذاد به سه نوع 

 سنی تقدی هتوسط و ضذف،یخف

 .ضونذی م

سوزش هختصر : فی نوع خف

 کاهص هختصر فطار و ،یادرار

 ی ولضودی  مدهی دیسرعت ادرار

 و ضودی  هثانه خوب انجام مهیتخل

 ضرح بیواری 

 گشدٍی کَچک دسثذى اًذاصُ یک ثِ پشٍػتبت،غذُ ای غذُ

هدشای ادساس .قشاسداسد ٍپیـبثشاُ اػت کِ ثیي هثبًِ هشداى

پغ اصؿشٍع اصگشدى هثبًِ اصٍػط پشٍػتبت ػجَسهی کٌذ 

ثٌبثشایي ّشگًَِ هـکل دسپشٍػتبت هوکي اػت خشیبى 

کبساكلی پشٍػتبت دس هشداى . ادساسسا تحت تبثیش قشاسدّذ

 .کوک ثِ خشٍج هبیغ هٌی اػت

 ثضسگ ؿذى ؿشٍع ثِ تحت تأثیش ثؼضی ػَاهل، ایي غذُ

 فـبسثیبٍسد حتی هی تَاًذ ثِ پیـبثشاُ هی کٌذ تب خبیی کِ

  ؿَد دس ًتیدِپیـبثشاُ هدشای تٌگ ؿذىٍهَخت 

ِ ّبی هثبًِ ًیشٍی  خبسج کشدى ثشای ثیـتشی هبّیچ

 کبس هَخت کٌٌذ کِ ایي هی كشف تٌگ پیـبثشاُ ادساساصداخل

ِ ّبی کلفت  تغییش دسدیَاسُ.ؿَد هی هثبًِ تش ؿذى هبّیچ

هثبًِ ػجت هـکالت ادساسی اص خولِ تکشس ادساس 

ثضسگ ؿذى خَؽ خین اػت؛ یؼٌی ػشطبًی ًیؼت .ؿَد هی

  دسكذ30. ٍ دس ضوي ثبػث ایدبد ػشطبى ًیض ًوی ؿَد

 ۶۰-۵۰ دسكذ هشداى ثیي ۵۰ ػبل ٍ ۵۰-۴۰هشداى ثیي 

 ػبل هجتال ثِ ۷۰-۶۰دسكذ هشداى ثیي ۷۰ػبل ٍ 

. ثضسگیپشٍػتبت هی ؿًَذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 عالئن 

ی ثضسگی پشٍػتبت ثشاػبع ؿذت اًؼذاد ثِ ػِ  ّبػالئن ًٍـبًِ

 .ًَع خفیف،هتَػطَؿذیذتقیؼن هی ؿًَذ

 ػَصؽ هختلشادساسی،کبّؾ هختلشفـبس : ًَع خفیف

ػشػت ادساسی دیذُ هی ؿَدٍلی تخلیِ هثبًِ خَة اًدبم 

 .هی ؿَد ٍفشدػلی سغن ػالئن اص تخلیِ ادساسی ؿکبیت ًذاسد

 دٍؿبخِ ؿذى ادساس،تأخیشدسؿشٍع ادساس،قطغ : ًَع هتَػط

ٍٍكل ؿذى ادساس،احؼبع فَسیت دسدفغ ادساس،ؿت 

ی هکشسٍ صٍسصدى ٌّگبم تخلیِ ادساس،چکیذى  ّبثیذاسؿذى

ادساسثؼذاصاتوبم دفغ،دسددسًبحیِ کوش،لگي یبکـبلِ 

 .ساى،احؼبع ٍثبقیوبًذى صیبد ادساسدسهثبًِ

 ادساسثؼیبسثبسیک ٍتخلیِ ادساسی کبهالًهـکل : ًَع ؿذیذ

ٍاریت کٌٌذُ ؿذُ ٍفشدهوکي اػتذچبس احتجبع ادساسی 

ؿَدکِ دس ایٌلَست ثبیذثشای ثیوبسػًَذ ادساسی گزاؿتِ 

 .ؿَد

 علل ضایع 

اص ػللی کِ ثبػث ایدبد ایي ثیوبسی هی ؿَد ثِ هَاسد صیش 

 :هی تَاى اؿبسُ ًوَد

 ّبی هشداًِ  پشٍػتبت ثِ َّسهَى،ثب افضایؾ ػي 

 . حؼبع تش ؿذُ ٍ ثضسگ هی ؿَد

 تغییشات َّسهًَی 

 ػبل دچبس ًَع 60گفتِ هی ؿَد کِ افشادی کِ صیش :طًتیک 

پیـشفتِ ثضسگی خَؽ خین پشٍػتبت هی ؿًَذ، احتوبال ثِ 

 .ًَع اسثی ایي ثیوبسی دچبس هی ثبؿٌذ

 عواهلخطر 

اص ػَاهل خطشی کِ هی تَاًٌذ دس ثشٍص ثضسگی پشٍػتبت 

 :دخیل ثبؿٌذ ثِ هَاسد صیش هی تَاى اؿبسُ ًوَد 

  ػبثقِ کـیذى ػیگبس 

 هلشف الکل صیبد 

 فـبسخَى ثبال 

 ثیوبسی قلجی 

 دیبثت 

 ًَِع تغزی 

 عوارض احتوالی 

ثِ دًجبل ثضسگی پشٍػتبت هوکي اػت ػَاسم صیش دس ثیوبس 

 :ثشٍص ًوبیذ

  هثبًِ ضؼیف ٍ هوکي اػت هتؼغ ٍ ثِ ػبیش اػضبی ثذى

 .فـبس ٍاسد کٌذ

  آػیت کلیِ ثِ دلیل پغ صدى ادساس اص

 هثبًِ ثِ کلیِ 

  پیطگیری 

اقذاهبت صیش خْت پیـگیشی اص ثضسگی پشٍػتبت 

 :اًدبم هی ؿَد
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  َّیح، چغٌذس، ؿلغن، کٌگش ،یب ػَیب کلن ثشٍکلیثِ طَس دائن 

 .کٌیذهلشف  فشًگی ٍ اًَاع کلن

 هلشف کبفی اًَاع ٍیتبهیي ّب ثِ ٍیظُ ٍیتبهیي E ٍ C  ًیض

ٍ خَاًِ گٌذم  آخیل، تخوِ آفتبثگشداى، ثبدام. تَكیِ هی ؿَد

 .اػت E غٌی اص ٍیتبهیي

  ٍ ّوچٌیي دسیبفت هیضاى کبفی هَاد هؼذًی ثِ ٍیظُ سٍی

، تخن کذٍ. ػلٌیَم ًیض دس ػالهت پشٍػتبت هفیذ اػت

ِ ّبی سٍغٌی ،هبّی ٍ غزاّبی دسیبیی گَؿت ٍ سٍغي داً

 .ػشؿبس اص ایي هَاد هؼذًی اػت

 کٌیذاص توبع ثب تـؼـغ خَدداسی . 

 اص ثی ثٌذ ٍ ثبسی خٌؼی خَدداسی ؿَد. 

  هلشف الکل سا تشک کٌیذػیگبس ٍ. 

 هٌظن داؿتِ ثبؿیذ ٍسصؽ ٍ فؼبلیت ّبی فیضیکی. 

 ثطَس هٌظن اصهبیـبت دٍسُ ای ػالهت سا اًدبم دّیذ. 

 تطخیص 

خْت تـخیق ثضسگی پشٍػتبت پشؿک اقذاهبت تـخیلی 

 :صیش سا اًدبم هی دّذ

 پَؿذ ٍ   دػتکؾ هیپضؿک:  پضؿک تَػطهؼبیٌِ هقؼذی

صًذ ػپغ اًگـت خَد سا  ل هیطثشای لغضًذُ ؿذى ثِ آى 

ایي . کٌذ تب پشٍػتبت ؿوب سا لوغ کٌذ  داخل هقؼذ هی

 ٍهَقؼیت تباًذاصُ دّذ آصهَى ثِ پضؿک ایي اهکبى سا هی

 .پشٍػتبت سا تخویي ثضًذ

 هخلَف پشٍػتبت  اآًتی طى یخَى آصهبیؾ(PSA) 

  ػًََگشافی 

 ًوًَِ ثشداسی اص پشٍػتبت 

 اص یک  ثب اػتفبدُ  ثشای ایي آصهَى پضؿک:ػیؼتَػکَپی

ٍ  ٍاًؼطبف پزیش اص طشیق هدبسی ادساسهثبًِ لَلِ ثبسیک

 . کٌذ پشٍػتبت سا ًگبُ هی

 درهاى 

خْت دسهبى ثضسگی پشٍػتبت پضؿک اقذاهبت دسهبًی صیش 

 :اًدبم هی دّذ

 ًَع .اػت ػالئن ؿذت ثِ ثؼتِ دسهبى ثضسگی پشٍػتبت

دسهبى  ؿذیذ ٍدسًَع داسٍیی خفیف ٍ هتَػط اغلت دسهبى

ثشای ثشداؿتي ثبفت اضبفی پشٍػتبت ٍکبّؾ خشاحی 

 .پیـٌْبد هی ؿَدفـبسثش پیـبثشاُ، 

 ،گـبد کشدىدسهبى ّبی خذیذ ؿبهل خشاحی لیضسی 

هٌدوذ کشدى ثبفت  ،تَػط ثبلَى اصساُ پیـبثشاُ پشٍػتبت

حشاست دادى ثبفت )پشٍػتبت ٍدسهبى گشهبیی ثبهیکشٍٍیَ

  (پشٍػتبت ثب هیکشٍٍیَ

 در چه ضرایطی به پسضک هراجعه نواییذ؟ 

  ِثبیذ ػبلی یک ػي داسًذ ػبل 40 ثیـتش اصّوِ هشداًی ک 

م ثِ پضؿک هشاخؼِ ئثبس دس كَست ظبّش ؿذى یب ًـذى ػال

 .کٌٌذ تب هؼبیٌبت الصم ثش سٍی آًْب كَست ثگیشد

  افشاد پشخطش اثتال ؿبهل هشداًی ّؼتٌذ کِ پذس یب ثشادس آًْب

دچبس ثیوبسی پشٍػتبت ؿذُ اًذ ٍ چکبح هٌظن آًْب سا اص 

 .ػالهتـبى هطوئي هی ػبصد

  خْت پیگیشی دسهبى پغ اص ایدبد ثیوبسی ثطَس هٌظن 

  دس كَست ثذتش ؿذى ػالئن ثیوبسی ثب ٍخَد دسهبى

 داسٍیی
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