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 معاینات سرطان پروستات ومات پیرامون معل
 

 ،. در این نامهشده است پروستات برای شما ارائهغده سرطان  معاینه شدن مرتبنوشته شده است که این نامه برای شما 
خود را تصمیم  آزمایشاتانجام دادن یا ندادن این پیش از اینکه برای  فواید و نواقص این معاینات را بخوانیدتوانید  شما می
 بگیرید. 

 

 معاینه شدنفواید و نواقص 
  . بدین خاطرمی باشدظهور کند، مفید آن  درمان آن پیش از اینکه عالئم، متوجه شدن به موجودیت سرطان و بیشتر اوقات

برای کشف موجودیت سرطان در اسرع وقت موجود می باشد از جمله برای )عمومی( است که برنامه های سراسری 
پستان. در مورد سرطان پروستات، اداره عمومی امور صحی و اجتماعی سرطان موجودیت  یصتشخ

(Socialstyrelsen) موجودیت این بیماری یص در مورد تشخ )ملی( برنامه سراسری  چنین تشخیص نموده است که فواید
سرطان برای کشف موجودیت  عمومی ءن سبب است که هیچ برنامهیهمبر نواقص آن به طور واضح فزونی ندارد. به  

بدین وسیله خود شان بتوانند  این معلومات داده شود تابایستی ها برای مرددر عوض،   در اسرع وقت وجود ندارد. پروستات
 تصمیم بگیرند که آیا می خواهند معاینه شوند یا نه. 

  آن در مرحله ابتدایی پروستاتشدید سرطان موجودیت  تشخیصمنظم، زمینه ساز امکانات خوب مهمترین مزیت معاینات 
 کند.ی شود آنهم پیش از اینکه این بیماری تکثیر پیدا آن مبه موقع و سپس درمان 

تواند سبب  جن مختص پروستات میمی باشند پاسخ معاینات انتی سرطان پروستاتبرای مردهائی که نگران دچار شدن به 
 آرامش خاطر شان شود.

اما  آغاز گرددنیز اینات این است که امکان دارد موجب تشخیص سرطان شود و احتماالً مداوای آن مهمترین عیب این مع
ممکن است موجب  سرطان پروستاتاز سوی دگر، تداوی  رشد کرده باشد.آن وخیم  سرطان به گونه یاین اینکه  بدون

 خراب شدن کیفیت زندگی آن شخص بشود.
  بنا به دالیل دیگری )مقدار پی اس ای( جن مختص پروستاتانتی ترشحاترد مقدار  ین است که امکان دااآن یک عیب دیگر 

جن مختص ز مردهائی که معاینات مقدار انتی. این بدین معنی است که خیلی اسرطان پروستاتبلند باشد و نه به خاطر 
ندارند. از هر ده   سرطان پروستاتدهند نیاز به معاینات دقیقتر پروستات داشته باشند با وجود اینکه  می پروستات را انجام

  ست که برای اینگونه مردهاآن دارای مقدار نسبتاً بلند پی اس ای می باشد و بدین خاطر امرد میان سال حدوداً یک نفر 
که تنها یک پنجم  ه استددارند یا نه. دیده ش سرطان پروستاتآیا  می شود تا دیده شود که ارائه معایناتدادن اینگونه انجام 

دیده می شود که یک چهارم این تعداد  ،دارند. در هنگام معاینات مکرر در طول چندین سال سرطان پروستاتاین افراد 
شان بلند  پروستاتجن مختص مقدار انتیشان باال می باشد. برای مردهائی که  جن مختص پروستاتمقدار انتیگاهی  ،افراد

 می باشد عدم اطمینان به اینکه به سرطان دچار شده اند یا نه نگران کننده خواهد بود.
اید در حد بیماری  که نه بشود می  سرطان پروستاتاین معمولتر است که این معاینات سبب تشخیص موجودیت خفیف 

  از تکثیر سرطان جلوگیری نماید. ،اینکه معالجه زود هنگامدگر  وخیم رشد کند و

 چی چیزهائی گویای سود و زیان این معاینات می باشند؟
 :باشندهای مرتب آزمایش دادن  موافق  توانند گویای نکات زیر می

اگر شما فکر می کنید که کم کردن خطر دچار شدن به سرطان وخیم پروستات مهمتر از اجتناب نمودن از  •
 باشد.عوارض جانبی مداوا می 

ه است، خطر دچار شدن شما به این بیماری بیشتر می باشد به ویژه  داشت سرطان پروستاتاگر پدر یا برادر شما  •
سرطان  ما چندین نفرسالگی شده باشد. اگر از خانواده ش 75بیماری شان پیش از سنین نوع اینکه تشخیص این 

 د. ن بیماری بیشتر می گرده ایشما ب خطر دچار شدنآنگاه  ،داشته بوده باشند پروستات
 اگر شما قبالً آزمایش پی اس ای را داده باشید و بخواهید که آزمایش دادن را ادامه بدهید.  •
 

 آزمایش دادن باشند: مخالفتوانند گویای   نکات زیر می
بایستی این  ن باشد،تواند در طول ده سال آینده برای شما مرگبار  مهلکی داشته باشید که میای بیماری  مااگر ش •

این   در سرطان پروستات ین نوعتا ا را انجام بدهید. بیشتر اوقات، معموالً ده سال وقت دربر می گیرد آزمایش
 مشاهده شود و سپس به یک بیماری مهلک رشد کند. اتگونه آزمایش
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ا کم کردن  مایشات مکرر و ازعوارض جانبی مداوا در مقایسه بزاگر شما فکر می کنید که خودداری نمودن از آ  •
 در آینده زندگی شما مهمتر می باشد.پروستات  مهلک سرطانخطر دچار شدن به 

پی اس ای  آزمایش خون  
بدهید، در قدم نخست، آزمایش دادن خون در یکی از کلینیک های   سرطان پروستاتاگر شما خواسته باشید که آزمایشات 

 آزمایشات می باشد.
 کلینیک های اخذ معاینات را که شما میتوانید به آنها مراجعه کنید نگاه کنید  

این آزمایش توسط فرو بردن یک سوزن در یکی از رگهای سطحی چین بازوی شما گرفته می شود. در این آزمایش خون 
ی  م)ترشح(  ای است که از غده پروستات تراوش ردد ـ این یک ماده)پی اس ای( مطالعه می گ جن مختص پروستاتانتی

در خون به تناسب سن بیشتر می گردد زیراکه در اکثریت مردها، غده پروستات به تدریج بزرگتر   مقدار پی اس ایکند. 
سرطان پروستات، عفونت پروستات و در هنگام )خوش خیم(  سلیم ءی اس ای در هنگام ضخامهپترشح می شود. مقدار 

الزم است که  د، در آن صورت، ویشتر شبآن عادی ی  هرگاه مقدار ترواش پی اس ای از اندازه بیشتر می شود. پروستات
 پروستات می باشد یا سرطان. بلند پی اس ای یک بیماری سلیم که آیا علت مقدار معاینه شود تا دیده شود  پروستات

 ؟داردچی معنی  یش پی اس واب آزماج

 مقدار بلند پی اس ای بیشتر گاه به علت سرطان نمی باشد
؛ بدین سبب است که مرد میان سال یک نفر آن مقدار پی اس ای شان به طور مناسب بلند می باشدنفر  10تقریباً از هر 

ترین دلیل   عادی دارند یا نه. سرطان پروستاتاینها معاینه شوند تا دیده شود که آیا  ود کهتوصیه می شبرای اینگونه افراد 
سلیم پروستات در مردان  ء سلیم پروستات می باشد. ضخامهء یک ضخامه ، به طور کلیمقدار به طور مناسب بلند پی اس ای

میان سال و کهن سال بسیار معمول می باشد. الزم نیست این ضخامه )بزرگ شدن( درمان شود مگر اینکه مانع جریان  
وقت ممکن است این چند ماه تواند موقتاً موجب افزایش شدید مقدار پی اس ای شود.  عفونت مجاری بولی می پیشاب گردد.

 از عفونت مجاری بولی، میزان ترشح پی اس ای دوباره به حالت طبیعی برگردد.  را دربر بگیرد تا اینکه پس
مایکرو گرام در لیتر می باشد باید پروستات شما  3ساله هستید و مقدار پی اس ای شما بیشتر از  69تا  50اگر شما بین 

 .سرطان پروستاتپروستات می باشد یا معاینه شود تا دیده شود که آیا علت میزان بلند آن به دلیل یک گونه بیماری سلیم 

 
 است که موجودیت سرطان مهلک پروستات غیر محتمل می باشداین پایین پی اس ای به معنای مقدار 

در   مایکروگرام 3، زیر پی اس ای مقداراگر  پی اس ای پایین می داشته باشند. مقدار ،یت مردها در آزمایش خون شاناکثر
مایکروگرام در لیتر( به   1پی اس ای )لیتر باشد خطر دچار بودن به سرطان وخیم پروستات کم می باشد. مقدار بسیار پایین 

اگر  در طول ده سال آینده موجود می باشد. پروستاتقابل تکثیر سرطان به معنای این است که خطر بسیار کم مصاب شدن 
مقدار پی یک وقت نو آزمایش  ،سال 2یکروگرام در لیتر باشد آنگاه در طول مدت ما 2،0و  1،0شما بین  مقدار پی اس ای

 6باشد، آزمایش نو پی اس ای در طول   مایکروگرام در لیتر 1مقدار آن زیر  اما اگربرای شما پیشنهاد می شود.  اس ای
 سال برای شما پیشنهاد می شود.

 داردمورد  د نسبیح میزان کمتربرای شماری از مردها 
که   داشته بوده باشد در صورتی سرطان پروستاتاگر پدر یا برادر شما و افزون بر آن یک شخص دیگری از خانواده شما 

غده پروستات شما معاینه شود. به همین ایکرو گرام یا بیشتر باشد بایستی م 2،0لیتر به اندازه  هرمقدار پی اس ای شما در 
سال. در چنین  2تا  1تر زمانی آزمایش پی اس ای بدهید یعنی در فاصله های  صورت، شما باید به فاصله های کوتاه

 تماس بگیرید.  سرطان پروستاتمعاینات  با بخش صورت،

 ؟باشد چی خواهد شد مقدار پی اس ای شما بلند گرا
برای شما پیشنهاد می   باشد، معاینات عکسبرداری ام آر آی گرام در لیتر مایکرو 3چنانچه مقدار پی اس ای شما باالی 

شما یک ناحیه ی انحرافی نشان بدهد در آن صورت معاینات اخذ انساج پروستات معاینات عکسبرداری ام آر آی  شود. اگر

  کلینیک ھای اخذ معاینات را کھ شما میتوانید بھ آنھا مراجعھ کنید نگاه کنید

https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prostatacancertestning/organiserad-prostatacancertestning-i-vgr/information-om-prostatacancertestning/#provtagningsenheter
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 از شمار ۱۰۰۰ نفر مردی کھ آزمایش انتی جن غده پروستات می شوند برای ۲۴ نفر آن توصیھ می شود کھ معاینات
 عکسبرداری ام آر آی را انجام بدھند. در ۱۲ نفر مرد یک ساحھء انحرافی یافت می شود؛ و برای آنھا آزمایش اخذ
 انساج توصیھ می شود. از این جمع، در شش نفر آن سرطان پروستات تشخیص می شود کھ از آن جملھ برای چھار

.تن آن درمان توصیھ می شود و برای دو نفر آن پیگیری منظم

شمار مردهای ۵۰ ساله ای که معاینه می شوند
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شما یک ناحیه ی انحرافی نشان بدهد در آن صورت معاینات اخذ انساج پروستات معاینات عکسبرداری ام آر آی  شود. اگر
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داری ام آر  پیش از اینکه برای معاینات عکسبر برای شماری از مردها از پروستات برای شما پیشنهاد می شود.)بیوپسی( 
 بروند، نخست پیشنهاد معاینات در کلینیک بیماری های بولی و تناسلی می شود.آی 

 معاینات با دستگاه ام آر آی
دقیقه وقت  30تا  20عکسبرداری می شود. این معاینه در حدود شما غده پروستات از در هنگام معاینه با دستگاه ام آر ای، 

ونل مانند می شود تختی که داخل یک دستگاه ت می شود، شما بر یکعکسبرداری  از شما هنگامی که را در بر می گیرد.
این معاینه درد ندارد اما برخی از افراد گمان می کنند که  اصالً نه باید تکان بدهید.در آن موقع خود را دراز می کشید که 

اگر در هنگام معاینه کدام چیز قابل انحراف   دراز کشیدن در فضای نسبتاً تنگ معاینه برای شان ناخوشایند می باشد.
معاینات انتیجن مختص پروستات در طول مدت دو سال برای آزمایش دادن خون به جهت  مشاهده نه شود، یک وقت نو

برای شما پیشنهاد می شود. اما اگر معاینات با دستگاه ام آر ای کدام ناحیه انحرافی را نشان بدهد، آنگاه معاینات نمونه 
 می شود. دادهداری از انساج پروستات برای شما بر

اگر مقدار ترشحات  پی اس ای در مقایسه با بزرگی پروستات شما باال باشد با وجود اینکه عکسبرداری ام آر آی چیزی  
 برای شما نمونه برداری از انساج پروستات شما توصیه می شود.نشان ندهد، 

 انساج معاینات نمونه برداری
به چی معنی می باشد و نتایج   )پی اس ای( جن مختص پروستاتمقدار انتیکه  دهد برای شما توضیح میدکتور 

در هنگام معاینه کردن، دکتور پروستات شما را با انگشت خود  چی را نشان داده است.از شما عکسبرداری ام آر آی 
ک دستگاه الترا سَوند. این معاینات و نمونه برداری معاینه می کند و سپس سوراخ نشیمنگاه )مقعد( شما را با یک میله باری

 ممکن است حس ناخوشایندی به شما دست بدهد اما معموالً درد نمی کند.)بیوپسی( 
 

 بعداً چی می شود؟
انالیز نمونه برداری انساج ممکن است چند هفته وقت بگیرد. نتیجه آنرا که آیا شما سرطان دارید یا نه توسط یک دکتور یا  

دارید، دکتور به جهت  سرطان پروستاتبرداری انساج نشان بدهد که شما نمونه  اگر نتیجه رسد. ار به اطالع شما میپرست
ر آن  ، و انواع دیگباید درمان شوند سرطان پروستاتبرخی از انواع  دهد. صحبت برای درمان آن به شما وقت مالقات می
اگر معاینات  نمونه برداری از انساج پروستات اثری از   پیگیری شوند.الزم است که صرفاً معاینات آنها به طور منظم  

 سرطان نشان ندهند آنگاه برای شما پیشنهاد می شود که در طول مدت دو سال، آزمایش خون بدهید.

 اطالعات در مورد پروستات و سرطان پروستات
، الزم  این به خاطر تکثر .زیرین مثانه احاطه نموده است قسمت دردقیقاً را پیشاب از مثانه به ذکر( راه پروستات، احلیل )

 پروستات ءدر اکثریت مردها رشد می کند که این رشد به نام ضخامه پروستاتغده  ،سالگی ۴۰می باشد. در حوالی سنین 
 ءدر هنگام بیشتر شدن سن معمولتر می شود یعنی به اصطالح ضخامه پروستاتیاد می شود. موجودیت سرطان در غده 

 ال رفتن  سن معمولتر می گردد ولیم بانیز در هنگا پروستات ء. از سوی دگر، سرطان غدهپروستات (خوش خیمسلیم )
 سلیم ءضخامه چنانهم وجود داشته باشد. سرطان پروستات و پروستات سلیم ءارتباطی میان ضخامه گونههیچبدون اینکه 

مرد توانند موجب شوند که شتاب دفع پیشاب ضعیف تر شود و نیز باعث شود که  می سرطان پروستاتو  پروستات
خیلی بستگی   پروستات سلیم ءضخامهعالئم آن اکثر اوقات به  د.کردن بروپیشاب برای زود زود باید اکثر اوقات  مصاب،

بدهد در این صورت، به ندرت    اعراض واضح خود را تبارز سرطان پروستاتهنگامی که . سرطان پروستاتتا به دارد 
 .پیشرفت آنرا متوقف نمودو  که آنرا با معالجه هورمونی سبکتر ممکن است که این بیماری را بتوان درمان نمود اما میتوان

می شوند  سرطان پروستاتمعمولترین نوع سرطان در سویدن می باشد. اکثریت مطلق کسانی که دچار  سرطان پروستات
خطر ابتال بدان هنگامی   سالگی دیده می شود. 50مر دارند. این بیماری به ندرت در افراد سنین زیر سال ع 70بیشتر از 

 د. نداشته باش سرطان پروستاتبیشتر می شود که پدر یا برادر و چندین عضو خانواده یک شخص 
می کوچک ها  اینگونه سرطان قساماکثریت ا ر اوقات یک بیماری مهلکی می باشدبیشت  سرطان پروستاتجود اینکه با و

می کنند  درازی را سپری ، عمر خویش سرطان پروستاتبا موجودیت  بسیاری از مردها .دمی کننرشد گی  و به آهست باشند
از این د. نیم فوت می کن سرطان پروستات. از هر بیست مرد سویدی، یک نفر آن در اثر و بنا به علل دیگری فوت می کنند

 ند. ه می باشسال 82 درگذشتگان بیشتراز
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  زود هنگام سرطان پروستات تشخیص درمان
یا توسط   جن، بیشتر اوقات با عمل جراحی انتیکه پس از معاینات پی اس ای مشاهده می شود سرطان پروستاتموجودیت 

شدن آلت  )ایستادبیشتر اوقات سبب خراب شدن نعوظ  نوع درمان،هر دو  ، تداوی می شود.)رادیوتراپی( شعاع درمانی
مستقیمه می شود و میتواند سبب ضرورت به زود زود   ءشعاع درمانی گاهی اوقات سبب تکلیف روده د.نمردی( می گرد

 پیشاب شود.  ءدهنده  ی اوقات سبب قطره قطره چکیدن تکلیفعمل جراحی ممکن است گاه پیشاب کردن گردد.
در آنها شده است، سرطان  سرطان پروستاتمردها که پس از آزمایش دادن پی اس ای، تشخیص موجودیت از بسیاری 

یا  به جای اینکه عمل جراحی کوچک وغیر مهلک می داشته باشند. در این صورت، به جهت پیگیری نمودن وضعیت شان
رشد بکند، در آن  پروستات شان ان، سرطان اگر با گذشت زم به طور منظم معاینه می شوند.شعاع درمانی پروستات بشوند 

 هنگام عمل جراحی یا شعاع درمانی الزم خواهد شد.

 www.1177.se: بیشتر را در این وبسایت بخوانید ت علومام
 سرطان پروستات 

 ضخامهء سلیم پروستات 
  سرطان پروستات

ضخامھء سلیم پروستات
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