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 معلومات عن اختبار سرطان البروستاتة

هذا النص ُموّجه إلى من استلم دعوة للقيام باختبار سرطان البروستاتة على نحو دوري. ويمكنك هنا أن تقرأ املزيد عن إيجابيات 
 االختبار وسلبياته قبل أن تقرر ما إن كنت تريد إجراء االختبار أم ال.

 إيجابيات االختبار وسلبياته

ي الوطني لالكتشاف  غالبًا ما يكون من املفيد اكتشاف السرطان ومعالجته قبل ظهور أعراض املرض. ولذلك يوجد برنامج التقص ّ
البروستاتة، فإن تقييم املجلس الوطني للشؤون الصحية واالجتماعية هو أن  املُبكر لسرطان الثدي مثاًل. أما فيما يتعلق بسرطان

ي الوطني ال ت   جح بوضوح على سلبياته. ولذلك ال يوجد برنامج وطني الكتشاف سرطان البروستاتة في وقت  ر  إيجابيات برنامج التقص ّ
 ا بأنفسهم ما إن كانوا يرغبون بإجراء الفحص أم ال.ُمبكر. وبداًل من ذلك ينبغي تزويد الرجال بمعلومات تساعدهم على أن يقررو 

امليزة اإليجابية األهم هي أن الفحص املنتظم يوفر إمكانيات جيدة الكتشاف سرطان البروستاتة الخطير ومعالجته في مرحلة مبكرة 
 قبل انتشار املرض. 

هي نتيجة ( PSAنتيجة فحص ُمستضد البروستاتة )بالنسبة للرجال القلقين من أن ُيصابوا بسرطان البروستاتة، فإن الجواب بأن 
 هم.ئطبيعية سوف ُيهّد  

أما السلبية األهم فهي أن الفحص قد يؤدي إلى تشخيص السرطان وربما إلى معالجته، على الرغم من أن السرطان ما كان ليتطّور 
 إلى مرض خطير. إن عالج سرطان البروستاتة قد يؤدي إلى سوء جودة الحياة.

( قد تكون مرتفعة ألسباب أخرى غير سرطان البروستاتة. ويعني  PSAسلبية أخرى، وهي أن قيمة فحص ُمستضد البروستاتة )هناك 
ذلك أن كثيرًا من الرجال الذين يجرون فحص ُمستضد البروستاتة قد يضطرون إلجراء املزيد من الفحوصات للبروستاتة على 

مرتفعة  قيمة ُمستضد البروستاتةتكون % من الرجال في منتصف العمر 10حوالي  اتة.الرغم من أنهم غير ُمصابين بسرطان البروست
% فقط 20ويتبّين أن  ، ولذلك ُيعر ض عليهم إجراء استقصاء ملعرفة ما إن كانوا ُمصابين بسرطان البروستاتة أم ال.لديهمباعتدال 

ليل على مدار السنين، سوف تظهر قيمة مرتفعة ملُستضد من هؤالء ُمصابون بسرطان البروستاتة. وعند تكرار أخذ عّينات التح
% من الحاالت. وبالنسبة للرجال الذين لديهم قيمة مرتفعة ملُستضد البروستاتة، فإن عدم 25البروستاتة في إحدى املرات عند 

 يقينهم من كونهم ُمصابين بالسرطان أم ال هو مصدر قلق لهم.

الفحوصات إلى تشخيص بوجود سرطان صغير بدون أن يتطور إلى مرض خطير من أن يؤدي العالج املبكر من الشائع أكثر أن تؤدي 
 إلى عدم انتشار السرطان الحقًا. 

 ما هي إيجابيات إجراء الفحص وما هي سلبياته؟

 إجراء الفحص املنتظم هي:  إيجابيات

 البروستاتة أهّم من أن تتجّنب األعراض الجانبية للعالجات. إن كنت ترى أن الحّد من احتمال اإلصابة بسرطان خطير في  •
إن كان أبوك أو أخوك ُمصابًا بسرطان البروستاتة، فإّن احتمال إصابتك باملرض يكون أكبر؛ وخصوصًا إن كان   •

 عامًا. وإن كان بضعة رجال من عائلتك قد أصيبوا بسرطان البروستاتة، فإّن احتمال إصابتك 75التشخيص قبل سّن 
 يكون أكبر.

 ( سابقًا وتريد االستمرار بإجرائه.PSAإن كنت قد أجريت فحص ُمستضد البروستاتة ) •
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 إجراء الفحص هي:  سلبيات

إن كنت ُمصابًا بمرض خطير قد يودي بحياتك في السنوات العشر القادمة، فينبغي عليك أال تجري الفحص؛ إذ غالبًا ما  •
يتم اكتشافه بالفحص إلى مدة عشر سنوات تقريبًا لكي يتطور ويصبح مرضًا يحتاج سرطان البروستاتة من النوع الذي 

 خطيرًا. 
إن كنت ترى أّن تجنُّب الفحوصات املتكررة واألعراض الجانبية للعالج أهم من الحّد من احتمال اإلصابة بسرطان خطير   •

 في البروستاتة في مرحلة الحقة من حياتك.

 (PSAاختبار الدم )

 الخضوع لفحص سرطان البروستاتة، فإن الخطوة األولى هي إجراء اختبار الدم لدى أحد أقسام التحليل.إذا اخترت 

 انظر ما هي أقسام التحليل التي يمكنك الذهاب إليها

ز في أحد األوعية الدموية السطحية في الذراع. وُينظ ر فيما إذا كانت عّينة الدم تحتوي على ُمستضد  تؤخذ العّينة بواسطة إبرة ُتغر 
م في العمر؛ ألن حجم  ، وهي مادة( )PSAالبروستاتة  تفرزها غّدة البروستاتة. وعادًة ما تزداد قيمة ُمستضد البروستاتة مع التقدُّ

م حميد أو عدوى أو سرطان في البروستاتة. وإن  البروستاتة يكبر عند معظم الرجال. وتزداد قيمة املُستضد أكثر في حال وجود تضخُّ
ص البروستاتة ملعرفة ما إن كانت تلك الزيادة ناجمة عن مرض حميد في  تجاوزت قيمة املُستضد مستوى معينًا، فيلزم فح 

 البروستاتة أو بسبب وجود سرطان. 

 ؟(PSA)  ماذا تعني نتيجة فحص ُمستضد البروستاتة

 إن زيادة قيمة املُستضد ال تعني غالبًا وجود سرطان 
ملُستضد البروستاتة، ولذلك ننصحهم بإجراء استقصاء % من الرجال في منتصف العمر لديهم قيمة مرتفعة باعتدال 10حوالي 

م   ملعرفة ما إن كانوا ُمصابين بسرطان البروستاتة أم ال. والسبب األكثر شيوعًا لزيادة ُمستضد البروستاتة باعتدال هو وجود تضخُّ
م البروستاتة الحميد أمر شائع جدًا لدى الرجال في منتصف  العمر ولدى الرجال املُسّنين. وال حميد تمامًا في البروستاتة. وتضخُّ

ل عائقًا عند التبّول. كما أن اإلصابة بعدوى في املجاري البولية قد تسبب زيادة كبيرة  م إلى العالج ما لم يشّك  يحتاج ذلك التضخُّ
ا الطبيعي بعد مؤقتة في ُمستضد البروستاتة. وقد يستغرق األمر بضعة أشهر قبل أن تعود قيمة ُمستضد البروستاتة إلى مستواه

 اإلصابة بعدوى في املجاري البولية.

ميكروغرام بالليتر، فينبغي فحص البروستاتة ملعرفة ما إن   3عامًا وتجاوزت قيمة املُستضد  69و 50إذا كان عمرك يتراوح ما بين 
 كانت تلك الزيادة ناجمة عن مرض حميد في البروستاتة أو بسبب وجود سرطان.

 ( يعني أن اإلصابة بسرطان خطير في البروستاتة أمر ُمستبَعد PSAبروستاتة )انخفاض قيمة ُمستضد ال
ميكروغرام  3إن قيمة ُمستضد البروستاتة في عّينة الدم تكون منخفضة عند معظم الرجال. وإذا كانت قيمة املُستضد أقل من 

 1انخفاض قيمة املُستضد )إلى ما دون بالليتر، فإن احتمال اإلصابة بسرطان خطير في البروستاتة هو احتمال ضئيل. أما 
ميكروغرام بالليتر( فيعني أن احتمال اإلصابة بسرطان البروستاتة أو انتشار سرطان البروستاتة هو احتمال ضئيل جدًا في 

جراء فحص ميكروغرام بالليتر، فسوف ُيعر ض عليك إ 2.9و 1.0السنوات العشر القادمة. أما إذا كانت قيمة املُستضد تتراوح ما بين 
ميكروغرام بالليتر، فسوف ُيعر ض عليك إجراء فحص جديد في غضون  1جديد في غضون عامين. إذا كانت قيمة املُستضد أقل من 

 ستة أشهر.

تحقق من مرافق أخذ العينات القريبة منك
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 ينبغي أن تكون قيمة املُستضد أقل عند بعض الرجال 
بروستاتة لديك إن كانت قيمة إن كان أبوك أو أخوك وشخص آخر في عائلتك ُمصابًا بسرطان البروستاتة، فينبغي فحص ال

( على فترات متقاربة أكثر، أي PSAميكروغرام بالليتر أو أعلى. كما ينبغي عليك إجراء فحص ُمستضد البروستاتة ) 2.0املُستضد 
 بفاصل زمني يبلغ سنة واحدة أو سنتين. اتصل  في هذه الحالة بقسم الشؤون اإلدارية في عيادة فحص سرطان البروستاتة.

 

 ( مرتفعة؟PSAماذا يحدث في حال كانت قيمة ُمستضد البروستاتة )

ميكروغرام بالليتر، فسوف ُيعر ض عليك إجراء تصوير بالرنين املغناطيس ي. وإن أظهر التصوير وجود  3إن تجاوزت قيمة املُستضد 
ذ خزعة من أنسجة البروستاتة. وقد ُيعر ض على بعض ذ الخزعة لدى عيادة  منطقة ُمغايرة، فسوف ُيعر ض عليك أخ  الرجال أخ 

 املسالك البولية بدون إجراء التصوير بالرنين املغناطيس ي. 

 التصوير بالرنين املغناطيس ي 
دقيقة تقريبًا. ويجب عليك أثناء التصوير  30-20يجري أخذ صور للبروستاتة أثناء التصوير بالرنين املغناطيس ي. ويستغرق الفحص 

سرير املعاينة بال حركة داخل جهاز على شكل نفق. وال يسبب الفحص أي ألم، ولكن قد يشعر البعض أن تبقى مستلقيًا على 
بالضيق من االستلقاء في حّيز الفحص الضّيق. وفي حال عدم العثور على أي أمر شاذ أثناء الفحص، فسوف ُيعر ض عليك تقديم 

ا إن أظهر التصوير وجود منطقة ُمغايرة، فسوف ُيعر ض عليك ( بعد عامين. أمPSAعّينة من الدم لفحص ُمستضد البروستاتة )
ذ خزعة من أنسجة البروستاتة.  أخ 

ذ خزعة من أنسجة البروستاتة  في حال كانت قيمة ُمستضد البروستاتة مرتفعة بالنسبة إلى حجم البروستاتة، فقد ننصحك بأخ 
 رة في البروستاتة.حتى وإن لم ُيظهر التصوير بالرنين املغناطيس ي وجود منطقة مغاي

 أْخذ خزعة من أنسجة البروستاتة 
سوف يشرح لك الطبيب ما تعنيه قيمة ُمستضد البروستاتة وما أظهره التصوير بالرنين املغناطيس ي. وسيقوم الطبيب بفحص 

ع األمواج فوق البروستاتة بواسطة أصبعه ثم بواسطة إدخال ذراع األمواج فوق الصوتية في املستقيم. ويجري الفحص بواسطة ذرا
عّينة من أنسجة البروستاتة بواسطة إبرة دقيقة. وال يسبب الفحص  12–4الصوتية تحت التخدير املوضعي، حيث يأخذ الطبيب 

 أو أخذ العّينات أي ألم، ولكنه قد يسبب االنزعاج.

 ماذا يحدث بعد ذلك؟
ابة من الطبيب أو من املمرضة سواء تبّين وجود قد يستغرق تحليل العّينات النسيجية بضعة أسابيع. وسوف تحصل على اإلج

سرطان أم ال. وإن أظهر التحليل وجود سرطان في البروستاتة، فسوف ُيعر ض عليك موعد مع الطبيب ملناقشة العالج. علمًا بأن 
م يبّين التحليل وجود بعض أنواع سرطان البروستاتة ينبغي عالجها، أما البعض اآلخر فتكفي متابعته بالفحوصات الدورية. أما إن ل

 سرطان، فسوف ُيعر ض عليك تقديم عّينة من الدم في غضون عامين. 

 حقائق عن البروستاتة وسرطان البروستاتة

تحيط البروستاتة باإلحليل في أسفل املثانة مباشرة. وهي ضرورية لإلنجاب. واعتبارًا من سن األربعين تنمو غّدة البروستاتة لدى 
م البروستاتة الحميد. معظم الرجال، وهو ما م بالعمر، ولكن  يسمى تضخُّ كما أن سرطان البروستاتة يصبح أكثر شيوعًا مع التقدُّ

م الحميد وسرطان البروستاتة كليهما قد يسبب  م الحميد وسرطان البروستاتة. علمًا بأن التضخُّ ليست هناك عالقة ما بين التضخُّ
ق البول واإلكثار من عدد مرا م الحميد أكثر مما تعود إلى سرطان ضعفًا في تدفُّ ل. وغالبًا ما تعود هذه األعراض إلى التضخُّ ت التبوُّ

 يتم )PSA) )من بين كل 1000 رجل من الذين يخضعون لفحص المستضد البروستاتى النوعي)بروتين خاليا غدة البروستاتا
 توصية لـ 24 منهم أن يعملوا فحص بالمرنان المغناطيسي. عند تشخيص حالة 12 رجال منهم يتم العثور على مناطق مشتبه

 بها، ولذلك يتم توصيتهم بعمل فحص لألنسجة. بين هؤالء الرجال يتم تشخيص حالة ستة رجال منهم بأنهم مصابون بسرطان
.البروستاتا، ويتم توصية أربعة رجال منهم أن يخضعوا للمعالجة وأن يوضع اثنين منهم تحت المتابعة المنتظمة

عدد الرجال في حدود 50 سنة من العمر الذين سيتم عمل تحقيق بشأنهم
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 سرطان، فسوف ُيعر ض عليك تقديم عّينة من الدم في غضون عامين. 
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وعندما يسبب سرطان البروستاتة أعراضًا واضحة، فإنه نادرًا ما يمكن شفاؤه ولكن يمكن تخفيف أعراض املرض   البروستاتة.
 وكبحه بواسطة العالج الهرموني.

 70البروستاتة السرطان األكثر شيوعًا في السويد. ومعظم الذين ُيصابون بسرطان البروستاتة تزيد أعمارهم عن ُيعتبر سرطان 
عامًا. واحتمال اإلصابة بسرطان البروستاتة يزداد إن كان لك أب أو أخ وأشخاص آخرون  50عامًا، ومن النادر ظهوره قبل سن 

 ُمصابون به.

تة غالبًا ما يكون مرضًا خطيرًا، إال أن معظم السرطانات في البروستاتة صغيرة وتنمو ببطء. على الرغم من أن سرطان البروستا
رجاًل سويديًا يموت  20ويعيش الكثير من الرجال حياة مديدة مع سرطانهم ويفارقون الحياة ألسباب أخرى. إن رجاًل واحدًا من بين 

 عامًا. 82بسبب سرطان البروستاتة. ونصف هؤالء فوق سن 

 عالج سرطان البروستاتة املُكتَشف مبكراً 
ف عن طريق فحص ُمستضد البروستاتة  ، إما بواسطة عمل جراحي أو ((PSAغالبًا ما يمكن الشفاء من سرطان البروستاتة املُكتش 

انًا متاعب في  عن طريق العالج باألشعة. وكال العالجين يؤدي غالبًا إلى ضعف املقدرة على االنتصاب. ويسبب العالج باألشعة أحي
 املستقيم، وقد يزيد من الحاجة إلى التبّول مرات أكثر. أما العمل الجراحي فقد يسبب متاعب في تسّرب البول أحيانًا. 

كثير من الرجال الذين يحصلون على تشخيص سرطان البروستاتة بعد فحص ُمستضد البروستاتة يكون السرطان لديهم صغيرًا 
تجري متابعة التطور عن طريق الفحوصات الدورية بداًل من العمل الجراحي أو إزالة البروستاتة وغير خطير. وفي هذه الحالة 

 باألشعة. أما إن ازداد نمو السرطان مع مرور الوقت، فيمكن أن يكون العمل الجراحي أو العالج باألشعة أمرًا مطروحًا.

 se.1177اقرأ املزيد في املوقع  
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م البروستاتة  الحميد تضخُّ
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