
 رّش تطخیص بشرگی پزّستبت

 

پزّستبت، غذٍ ای بَ اًذاسٍ یک گزدّی کْچک در سیز هثبًَ ّ جلْی هقعذ است.  
ببضذ. ایي هسئلَ بب افشایص سي  تزیي هطکل پزّستبت، بشرگ ضذى آى هی  ضبیع 

 .طبیعی است، ّلی گبُی هطکالتی ایجبد هی کٌذ

 

 

 

 

 

 

 

غْد،  اضت. هبیغ هٌی در پرّضتبت ضبختَ هی پرّضتبت یک غذٍ ثطیبر هِن در هرداى 
ٌُگبهی کَ   .ثٌبثرایي ضالهت پرّضتبت راثطَ هطتقیوی ثب ضالهت ثبرّری در هرداى دارد

کٌذ ّ ثبػث ثرّز هػکالت ادراری  غْد، ثر هدبری ادراری فػبر ّارد هی پرّضتبت ثسرگ هی
ضرطبى پرّضتبت هٌدر خین ثبغذ ّ ثَ  تْاًذ خْظ ثسرگ غذى غذٍ پرّضتبت هی  .غْد هی

ضبلگی ثَ ثؼذ(، احتوبل  05ثب ًسدیک غذى ضي هرداى ثَ ضٌیي هیبًطبلی )حذّد   .ًػْد
تریي هػکالتی کَ ایي افراد ثب آى رّثرّ  یکی از هِن .غْد ثسرگ غذى پرّضتبت ثیػتر هی

غًْذ.  ثبغذ. ایي افراد در غرّع ادرار کردى دچبر هػکل هی غًْذ، هػکالت ادراری هی هی
ثرای تْقف ادرار کردى ًیس هوکي اضت دچبر هػکل غًْذ ّ یب ثب خریبى ظؼیف ادرار رّثرّ 

 .ّ ًیبز فْری ثرای تخلیَ ادرار ًیس هْاخَ غًْذ تکرر ادرارهوکي اضت ثب هػکل  .غًْذ

غْد؛ هثال در  تر هی ت ثیػتر غْد، هػکالت هرثْط ثَ آى ًیس ثسرگُر چَ ثسرگ غذى پرّضتب 
تْاًذ تب آى خب پیع ثرّد کَ خْى ّارد ادرار غْد ّ  تر، ثسرگ غذى پرّضتبت هی هراحل پیػرفتَ

 .را افسایع دُذ ریُبی ادرا ػفًْتاحتوبل اثتالی فرد ثَ 

احتوبل دارد ثسرگی خْظ خین ّ ثذخین پرّضتبت ثب ُن ّخْد داغتَ ثبغٌذ. ثٌبثرایي الزم 
 PSA كٌٌذ، آزهبیع اضت در توبم ثیوبراًی كَ ثب ػالم ثسرگی خْظ خین پرّضتبت هراخؼَ هی

 خْى ّ هؼبیٌَ پرّضتبت اًدبم غْد

  ًقص پزّستبت چیست؟

 .ّ رّاى کردى حرکت اضپرم ُب ثَ خبرج ثذى اضتًقع پرّضتبت تْلیذ هبیغ هٌی 

 بشرگ ضذى پزّستبت هِن است؟

رضذ، اهب ثبیذ ثَ هرداى خبهؼَ  اگرچَ ثسرگ غذى پرّضتبت در اثتذا هطئلَ حبدی ثَ ًظر ًوی
ُبی الزم دادٍ غْد تب در صْرت هػبُذٍ ػالین اّلیَ آى، ثَ پسغک هتخصص هراخؼَ  آهْزظ

 .گرفتَ غْدکٌٌذ تب خلْی پیػرفت آى 
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ضبل ثَ هحط هػبُذٍ ػالین ادراری حتی در ضطح خفیف، ثبیذ ثَ  05تب  50هرداى ثبالی 
  .ُب اًدبم ثگیرد ُبی ثیػتر ثرای آى اّرّلْژیطت هراخؼَ کٌٌذ تب ثررضی

، التِبة پرّضتبت ّ یب حتی در صْرت ضِل ػفًْت هثبًَتْاًذ ضجت   هػکالت ادراری هی
  .اًگبری ضرطبى پرّضتبت غْد

ثر اضبش گفتَ اًدوي اّرّلْژی ایراى، ثِتر اضت ثذاًیذ ثسرگی خْظ خین پرّضتبت ػلت 
ضرطبى پرّضتبت ًیطت. اهب احتوبل دارد ثسرگی خْظ خین ّ ثذخین پرّضتبت ثب ُن ّخْد 

  .داغتَ ثبغٌذ

 

كٌٌذ،  ثٌبثرایي الزم اضت در توبم ثیوبراًی كَ ثب ػالم ثسرگی خْظ خین پرّضتبت هراخؼَ هی
 .خْى ّ هؼبیٌَ پرّضتبت اًدبم غْد PSA آزهبیع

 عالین بشرگ ضذى پزّستبت

زّد در ایي ثیوبری ثرّز پیذا ّ لرز ػالئوی ُطتٌذ کَ خیلی  تت
کٌٌذ، اهب هتأضفبًَ ثَ ػلت ّخْد ایي دّ ػالهت در ضبیر  هی

گیرًذ ّ کوتر کطی  ُب، هؼوْال هْرد غفلت هرداى قرار هی ثیوبری
 .کٌذ  ثیي ایي دّ ػالهت ثب ثسرگ غذى پرّضتبت ارتجبط ثرقرار هی

  

 .ر ػالئن اضتدرد ًبغی از ثسرگ غذى پرّضتبت ًیس از دیگ :ػالئن اّلیَ

  

تری از ثسرگ غذى پرّضتبت ثَ  اگر ػالٍّ ثر درد، ثَ تت ّ لرز ًیس هجتال ثبغیذ ػالهت رّغي
غوب خْاُذ داد. ایي دردُب در ًبحیَ غکن، هٌطقَ ثیي ًبحیَ تٌبضلی ّ هقؼذ ّ درد ّ ضْزظ 

 .ثبغذ  ٌُگبم ادرار کردى هی

  

تر   تػخیص دادٍ ًػْد، ایي درد گطتردٍ اگر تب ایي هرحلَ ایي ثیوبری :تر  ػالین پیػرفتَ
غْد کَ ػبدات ادرار کردى غوب تغییر پیذا کٌذ ّ ًیبز فرد ثَ هکرر ادرار  غْد ّ ثبػث هی هی

 .کٌذ. هوکي اضت ادرار غوب خٌِذٍ ثبغذ کردى ثب فْاصل کن را زیبد هی

 .تْاًذ ضجت ػفًْت ادراری ًیس غْد ثسرگ غذى پرّضتبت هی :ػالین دیگر

اگر هرد هیبًطبلی ُطتیذ کَ حذاقل ثب یکی از ایي ػالین رّثرّ ُطتیذ، ًسد هتخصص  :تذکز
 .ُبی الزم ثرای غوب اًدبم غْد اّرّلْژیطت ثرّیذ تب ثررضی
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 دُذ؟ ُبیی را بزای تطخیص ایي بیوبری اًجبم هی اّرّلْژیست چَ تست

کٌذ  رد را هؼبیٌَ هیاّرّلْژیطت از ًبحیَ هقؼذ تب پرّضتبت ف :هؼبیٌَ ّ هػبُذٍ هطتقین -1
تب ُر گًَْ هػکل غیر طجیؼی در ایي ًبحیَ را ثررضی کٌذ. پسغک ُر گًَْ ثسرگ غذى، 

 .دُذ ػفًْت ّ یب ثرخطتگی در ایي ًبحیَ را گسارظ هی 

  

خْى    PSAثرای ثررضی ایٌکَ آیب ضرطبى پرّضتبت ّخْد دارد یب ًَ، تطت :خْى  PSAتطت -2
ضبزد در خْى ثبال ثبغذ، پسغک ثَ   ساى پرّتئیٌی کَ پرّضتبت هیغْد. اگر هی از فرد گرفتَ هی

ُبی دیگری را ًیس اًدبم  غْد. ثرای اطویٌبى از آى آزهبیع  ضرطبى پرّضتبت هػکْک هی
 .دُذ هی

  

تریي رّظ ثرای ثررضی  در اغلت هْارد تدسیَ ادرار ثِتریي ّ هٌبضت :تدسیَ غیویبیی ادرار -3
ُب  تریي هیکرّضکْپ غْد ّ زیر قْی ًوًَْ ادرار از فرد گرفتَ هیثبغذ.  ضالهت پرّضتبت هی 

ثبغذ. هػبُذٍ  ، ثیبًگر ًْػی ػفًْت ثبکتریبیی هیتغییر رًگ ادرارغْد. هؼوْال  آزهبیع هی
 .ثبغذ ّ یب ػفًْت هی ضٌگ کلیَخْى در ادرار ًػبى دٌُذٍ ّخْد 

  

را  ضًْْگرافیاگر ثیوبر هػکْک ثَ ضرطبى پرّضتبت ثبغذ، پسغک  :ضًْْگرافی هقؼذی -4
غْد. ایي   کٌذ. پرّة ثب فرکبًص ثبال از طریق هقؼذ ّارد ثذى فرد هػکْک هی تدْیس هی ثرای اّ

تْاًذ ثب هػبُذٍ ایي  دُذ. پسغک هی  اهْاج، تصْیری از پرّضتبت فرد ثر رّی هبًیتْر ارائَ هی 
ای ًظر پسغک را ثَ  تصبّیر، ُر گًَْ ثی ًظوی، ثرآهذگی ّ یب تْهْر را تػخیص دُذ. اگر تْدٍ

ُبی ثیػتر ثَ   تْاًذ از آى ًوًَْ ثرداری کٌذ ّ آى را ثرای ثررضی خلت کٌذ، هی  خْد
 .آزهبیػگبٍ ثفرضتذ

  

اگر در هرحلَ قجل، پص از اًدبم ثیْپطی هؼلْم غذ کَ تْهْر ضرطبًی  : MRIتصْیرثرداری -5
 .ذکٌذ تب هیساى گطترظ ّ حدن تْهْر را اًذازٍ گیری کٌ اضتفبدٍ هی  MRI  اضت، پسغک از

تْاًٌذ هحل ظبیؼَ را ثررضی کٌٌذ ّ  در ضَ خِت هختلف هی  MRI تصبّیر ثذضت آهذٍ از
 .تصْیر ضَ ثؼذی از اًذام داخلی ّ تْهْرُبی آى ثذضت آّرًذ

خْثی ثرای تػخیص افراد هجتال ثَ  ثبغذ، اهب قذرت ّ حطبضیت  ایي تطت ثطیبر گراى هی
ُبی درگیر غذٍ در اطراف پرّضتبت را ًیس ثَ پسغک ًػبى   تْاًذ اًذام  ضرطبى دارد ّ هی

 .دُذ

  

 چزا اًجبم آسهبیص پزّستبت ضزّرت دارد؟

 . چْى ػْارض ثیوبری ُبی پرّضتبت دردًبک ّ رًح آّر اضت -

 .خْاُذ ثْدچْى ثب تػخیص ثَ هْقغ ، ًتیدَ درهبى هْفق تر  -
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