
  قشاس داؿتِ ٍ هجشای دفغ ادساس  دس صیش  هثبًِ   ای اػت کِ پشٍػتبت غذُ

،  اص   آى  دس  اختاللی  ثشٍص  آقبیبى تب قجل اص "ػوذتب .   سا دس ثش گشفتِ اػت

ٍجَد ایي غذُ ثی اطالع ّؼتٌذ . هْوتشیي اختاللی کِ هوکي اػت دس 

 پشٍػتبت ثِ ٍجَد آیذ ػجبستٌذ اص :

) ثِ ػٌَاى دٍهیي ػشطبى کـٌذُ  ثؼذ اص ػشطبى سیِ   پشٍػتبت( ػشطبى 1

 دس آقبیبى ( 

ػشطبًی ( پشٍػتبت هؼشٍف  ثِ تَسم ٍ یب تَهَس غیش  ؿذى  )( ثضسگ 2

 ّیپشتشٍفی پشٍػتبت   یب  صیبّیپشپال

 ( التْبة پشٍػتبت هؼشٍف ثِ پشٍػتبتیت 3

 سرطان پروستات :

 تشل ػلَل ّبی پشٍػتبت اػت .ػشطبى پشٍػتبت تبؿی اص سؿذغیش قبثل کٌ

 عوامل مهم در افسایش سرطان پروستات :

ٍ گَؿتْب  (سطیوْبی حبٍی غزاّبی چشة)اػیذّبی چشة اؿجبع ؿذُ (1

 ثخلَف دس افشاد چبق .

 ( هلشف صیبد گَؿت قشهض 2

 وامل موثر در کاهش  سرطان پروستات :ع

( هلشف فیجشّبی گیبّی )حبٍی ػلَلض ٍ ّوی ػلَلض ( ٍپشٍتئیي ّبی 1

 گیبّی ًظیش ػَیب 

( هلشف  ػجضیجبت   هثل اًَاع کلن ّب  ) گل کلن ، کلن پیچ ،کلن تکوِ 2

) ...ٍ 

 3( هلشف گَؿت  هبّی  ثِ دلیل ٍجَد اػیذّبی چشة  اهگب 3

 ػٌلش سٍی  D   ٍ   Eٍ( هلشف ػلٌیَم ، ٍیتبهیي   4

 : پروستاتتروفی خوش خیم هیپر

  ؿبیؼتشیي  ٍ   پشٍػتبت  اختال ل  دس،  فشم  ثی خطش  تَسم  پشٍػتبت 

 پشٍػتبت  خین هشداى اػت کِ  ثِ ّیپشتشٍفی خَؽ  دس تَهَس  خَؽ خین 

 ػبل اػت . 55هؼشٍف اػت . اص ثیوبسیْبی ؿبیغ  دس هشداى  ثبالی  

 عالئم  :

هـکالت  دفغ ادساس  ،  جشیبى  ضؼیف  ٍ  هٌقطغ  ثَدى  ادساس  ، تکشس ادساس 

سا ثِ  ثِ خلَف دس ؿت  ، ػذم تَاًبئی دفغ ادساس  ثشا ی کَتبُ هذت  

چٌبًچِ تَسم پشٍػتبت ثیؾ اص حذ  ّوشاُ داسد .  ػالٍُ ثش هَاسد فَق 

ْبل  ، تَاًذ هَجت اختالل دس حشکبت دٍدی هؼذُ  )اػهی طجیؼی ثبؿذ  ،

یجَػت  ( ، ًبسػبئی کلیِ )هبًٌذ افضایؾ فـبس خَى ٍ ضشثبى   قلت ، ػفًَت 

پشدُ ّبی اطشاف قلت ، سًگ پشیذگی ثؼتش ًبخي ( ٍ اختالالت ػلجی 

 گشدد.

 : التهاب پروستات

ٍ ثِ   ثضسگ ؿذى ( غذُ پشٍػتبت لتْبة پشٍػتبت دس اثش هتَسم ؿذى )ا

ٍجَد هی آیذ .  هجبسی ادساسی ثِْبی هیکشٍثی هَجَد دس دلیل آلَدگی

 ایي ًَع اختالل ًؼجت ثِ دٍ هَسد دیگش غیش هؼوَلتش اػت .

 روشهای تشخیصی :

 آصهبیؾ کبهل ادساس ، اًذاصُ گیشی کشاتیٌیي ػشم ٍ ػًََگشافی کلیِ 

 درمان :

 ( درمان طثی 1

اػتفبدُ اص داسٍّبی پشاصٍػیي ، تشاصٍػیي ٍ دٍکؼبصٍػیي ٍ تبهؼَلَػیي ٍ 

 ػتشایذ .فیٌب

  حبٍی غزائی  هَاد  هلشف    پشٍػتبت   اص تَسم پیـگیشی   هٌظَس ثِ 

االًیي ، گلَتبهیي ٍ سًگذاًِ  اػیذّبی آهیٌِ گالیؼیي ،  ٍ سٍی  ،  هغ

 هی ثبؿذ .  اّویت ثؼیبس هَثش ٍ حبئض  قشهض گَجِ فشًگی (  )سًگ  لیکَپي

 تَاىهی  ،  چٌبًچِ ثیوبسی حبد ؿَد  دس کٌبس هلشف هَاد غزایی هٌبػت ،

) ثِ ٍیظُ تَسم (   پشٍػتبت اختالالت  ثشای دسهبى   هفیذ  اص گیبّبى داسٍیی

ای ایشاًی ، ثِ گیبّبى داسٍئی ؿبهل ًخل اسُ ثْشُ جؼت . اص جولِ هی تَاى 

ثیبى ، قبسچ  گضًِ  ، کذٍی پَػت کبغزی  ، کتبى سٍغٌی ، ؿیشیي

یی ، تَیب ، ػَیب ، ادسیؼی ، دم اػت ، رست ، ، جیٌؼیٌگ آػیب گبًَدسهب

ؿجذس قشهض ، چبی ػجض  ، اًگَس خشع ، هلَى تلخ  ) خشثضُ ٍحـی ( ، 

 ثبسٌّگ )اػفشصُ ( آثی ٍ خشثضُ دسختی اؿبسُ کشد . 

 (درمان جراحی2

  یب کل آى  پشٍػتبت قؼوتی اص   ثشداؿتي  کِ ؿبهلپشػتبتکتَهی   ػول 

 هی ثبؿذ .



آموزش ته تیماران پس از عمل جراحی 

 :پروستاتکتومی 

  ثیوبس ثبیذ اص جبثجب کشدى لَلِ ّب ، ثؼتي دسى ّب ٍ دػتکبسی

ػبیش ٍػبیل خَدداسی کٌذ . حیي پبئیي آهذى ٍ چشخیذى سٍی 

 تخت هشاقت کبتتش ّب ثبؿذ ، کیؼِ ثبالتش اص ثذى قشاس ًگیشد .

  ػبػت اٍل ( تب  24سًگ ادساس اص قشهض هبیل ثِ كَستی ) دس

 کٌذ .سٍص ( تغییش هی  3شثبیی ) ثؼذ اص کْ

  ثِ ثیوبس گفتِ ؿَد کِ اص تالؽ ثشای دفغ ادساس اص طشف هحل

کبتتش خَدداسی کٌذ . ثیوبس ثبیذ ثذاًذ کِ احؼبع ًیبص ثِ دفغ 

 ًبؿی اص فـبس کبتتش اػت .

 گیجِ  ، ًگشاًی ، ِ ػالین هؼوَهیت ثب آة ) ؿبهل ػشهتَج

 هشطَة  ( ثبؿذ . پَػت  ثی اؿتْبیی ٍ   شاؽ ٍاػتف تَْع ، 

  ّفتِ اص فؼبلیت جٌؼی خَدداسی ؿَد. 4تب 

  صیبد خَدداسی کٌذ ، اص تقال ثشای دفغ ثیوبس اص صٍس صدى  

ًیبص  اػتفبدُ کٌذ   هَسد  هقذاس  ثِ  هلیي پشّیض کٌذ ، اص  هذفَع 

 ّفتِ ساًٌذگی ًکٌذ . 2 تب ّفتِ (  ،  4-6ثشای  )

  ًکشدُ ٍ  کیلَ ثلٌذ 15ثب ٍصى ثیؾ اص ای  ٍػیلِّفتِ  4-6تب

 ٍسصؽ ػٌگیي اًجبم ًذّذ .

 ُخَى ثَدى   هی آیذ ،  قطشُ  ثؼذ اص خشٍج کبتتش ادساس قطش

 ادساس دس هشاحل اٍلیِ طجیؼی  اػت . ادساس ٍ ػَصؽ

  ثشای جلَگیشی اص سکَد ادساس ٍ ػفًَت ٍ ثشای ؿل ؿذى

 ػی هبیغ ثخَسد . یػ 2555هذفَع سٍصاًِ حذاقل 

 فـبس داخل ؿکوی ٍ ػپغ خًَشیضی   افضایؾ ػجت   ًـؼتي

ـَد ، لزا اص ًـؼتي طَالًی هذت )حیي كشف غزا ( هی

 خَدداسی کٌذ.

 الی ػَم ؿشٍع کٌذ  ،  دٍم   سٍص  اص  پشیٌِ سا  ٍسصؿْبی 

ثبػي ٍ ؿکن خَد سا   تٌفغ طجیؼی ػضالت پشیٌِ  ، ّوضهبى 

 هٌقجض کٌذ .

  تشخیق ّش گًَِ خًَشیضی ، ػفًَت ٍ اًؼذاد سا ثِ ثؼذ اص

 پضؿک اطالع دّذ .
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