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 ی آزمایش رسطان پروستاتاطالعاتی درباره
توانید پیش از  در اینجا م  اید. این نوشتار برای شمایی است که برای انجام آزمایش منظم رسطان پروستات فرا خوانده شده

ی   های مثبت و منفی آن بیشیر بخوانید  ی جنبهانجام دادن یا ندادن این آزمایش درباره برایتصمیم گیر

    

  های مثبت و منفی آزمایش خود جنبه
بیماری عوارض خود را نشان دهد در بسیاری مواقع کار خویی است. از تشخیص زودهنگام و درمان رسطان پیش از آنکه 

ی روست که  برای تشخیص زودهنگام ازجمله  nationella screeningprogramبرنامه میل آزمایش غربالگری همیر
 Socialstyrelsenارزیایی سازمان میل بهداشت و رفاه  رسطان پستان به اجرا گذاشته شده است. در مورد رسطان پروستات

ی روست که یک  های منفی آن نیمهای مثبت یک برنامه میل غربالگری به روشنی بر جنبهاینست که جنبه چربد. از همیر
برنامه میل آزمایش غربالگری برای تشخیص زودهنگام رسطان پروستات نداریم. بجای آن بهیر است که به افراد با دادن 

ی کنند آیا خواهان انجام آزمایش هستند یا نه.    اطالعات  کمک کنیم که خود تعییر
ین اینست که امکانات خویی برای تشخیص و درمان یک رسطان خطرناک پروستات در یک  مزیت آزمایش منظم  مهمیر

ش یابد در اختیار ما م   گذارد. مرحله زودهنگام، پیش از آنکه بیماری گسیر

ی پاسخی که نشان دهد نتیجهدچار رسطان پروستات شده برای مردایی که نگرانند که ی آزمایش پادِگن یا آننر ژن  اند، گرفیر
 بخش باشد.  تواند آرامم  ،، آنان عادی استPSAویژه پروستات، 

ی آزمایشی م  ین جنبه منفی آزمایش منظم اینست که چنیر رسطان و احتماال مداوای آن منجر شود  تواند به تشخیص مهمیر
وجود آنکه رسطان رشدی نکرده و به یک بیماری مهلک تبدیل نشده است. مداوای رسطان پروستات میتواند منجر به  با 

 کاهش کیفیت زندگی شود. 
 این تواند به دالیل دیگری جز رسطان پروستات باشد. بهژن م مقدار پادِگن یا آننر  باال بودن  جنبه منفی دیگر اینست که 

ی رسطان پروستات  را انجام میدهند ممکن است PSAمعنا که بسیاری از مردان که آزمایش پادِگن یا  مجبور  با وجود نداشیر
مرد میانسال نزدیک به یک نفر دارای  ۱۰. از هر تر برای رسطان پروستات بشوند های دقیقبه تن دادن به آزمایش

های الزم تات است و در نتیجه از این افراد خواسته میشود که در رسیدگی قدرمطلق کیم باالتر در آزمایش پادِگن ویژه پروس
کت کنند. آمار نشان م برای یی بردن به اینکه آیا به رسطان پروستات مبتال هستند یا نه  دهد که تنها یک پنجم از این رسی

ارم این مردان در یک وهله رقم های مکرر در طول سالیان یک چهافراد دارای رسطان پروستات هستند. در نمونه برداری
پادِگن ویژه پروستات باالتری را نشان خواهند داد. برای مردان با رقم باالی پادِگن یا آننر ژن ویژه پروستات نامشخص 

 آور باشد. نگرایی  تواند بودن اینکه آیا رسطان دارند یا نه م 

تشخیص یک رسطان کوچک پروستات که به   : شود اینست ای که از آزمایش رسطان پروستات گرفته م ترین نتیجهعادی
ی از و نه تشخیص رسطایی خطرناک   یک بیماری خطرناک منجر نخواهد شد  که پیشنهاد مداوای زودهنگام برای جلوگیر

ش   تجویز شود.  آن گسیر

 

هات   چه ی    ه سود یا به زیان آزمایش رسطان پروستات حرف بزنند؟ ب  توانند یم چی 
 آزمایش منظم رسطان پرستات حرف بزند:   به سود تواند  آید م آنچه در زیر م 

ی از عوارض جاننی مداوا  • اگر شما معتقدید که کاهش خطر ابتال به یک رسطان پروستات بدخیم مهمیر از پرهیر
 است. 

ید بیشیر است، بویژه اگر پدر یا برادر شما رسطان پروستات داشت احتمال اینکه شما مبتال به این بیماری بشو  •
ی رسطان    اینکه سالگی گرفته باشند.  ۷۵آنکه آنان تشخیص ابتالی خود را پیش از  در خانواده شما مردان بیشیر

 کند. اند خطر ابتالی شما را بیشیر م پروستات داشته
آزمایش اید و اکنون میخواهید به  را انجام داده  ،PSAاگر شما پیش از این، آزمایش پادِگن یا آننر ژن ویژه پروستات،   •

 خود ادامه دهید. 
 

 آزمایش منظم رسطان پروستات حرف بزند:  به زیانتواند  آید م آنچه در زیر م 
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اگر به بیماری سخنر مبتال هستید بطوریکه در ده سال آینده شاید تبدیل به بیماری مرگباری شود، بهیر است  •
ی رسطان پروستات از آن نویع که  که آزمایش رسطان پروستات را انجام ندهید. اغلب حدود ده سایل برا

 معموال  به هنگام آزمایش رسطان پروستات کشف میشود طول میکشد تا تبدیل به بیماری مهلگ شود. 
ی از معاینه منظم و عوارض جاننی آن  اگر معتقدید  • مهمیر از کاهش خطر ابتال به رسطان پروستات در که پرهیر

     مراحل بعدی زندگی است. 

 

 PSAپادِگن ویژه پروستات آزمایش 
ییک از واحدهای  در اگر شما تصمیم دارید که آزمایش رسطان پروستات را انجام دهید، گام نخست دادن آزمایش خون 

 یافت آزمایش خون است. در 

 توانید مراجعه کنیدهای نمونه برداری مببینید به کدامیک از آزمایشگاه
ان آننر ژن های ویژه پروستات در این آزمایش نخست از یک رگ در آرنج خون گرفته م  ی ای که ماده  (PSA)شود. سپس میر

ی م است که از غده پروستات ترشح م  ی سن افزایش پیدا میکند زیرا   PSA  –شود. قدر مطلق شود آنالیر در خون با باالرفیر
یت مردان به آرام بزرگ م که غده پروستات نزد  ی خوش خیم، عفونت غده در غده پروستات بزرگ شدهشود. اکیر

از یک مقدار مشخص باالتر   PSA –پروستات و رسطان غده پروستات این افزایش قدر مطلق دیده میشود. اگر قدر مطلق 
ناشی از یک بیماری   ،باید پروستات معاینه شود تا روشن گردد که این افزایش قدر مطلق آننر ژن های ویژه پروستاتبرود 

   خوش خیم است یا رسطان. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 گوید؟ چه بما یم PSAآزمایش پادِگن ویژه پروستات 
 

 اغلب ربیط به بیماری رسطان ندارد PSAباالی پادِگن ویژه پروستات  یک قدر مطلق
ی    PSAمرد میانسال یک نفر دارای قدرمطلق پادِگن ویژه پروستات  ۱۰تقریبا از هر  کیم باالتر از حد معمول است و از همیر

د یی  شود که توصیه م  به او  رو  بزرگ   PSA - اال بودن قدر مطلقنه. عادی ترین دلیل کیم ب آیا رسطان پروستات دارد یا  بیی
دن خوش خیم پروستات است. بزرگ شدن خوش خیم غده پروستات میان مردان میان سال و مسن تر بسیار عادی ش

تواند به است . این بزرگ شدن، اگر مانیع در جاری شدن ادرار ایجاد نکند نیازی به درمان ندارد. عفونت دستگاه ادراری م 
ها طول بکشد تا منجر شود. پس از یک عفونت در دستگاه ادراری ممکن است ماه PSAو گذرای  قابل توجهیک افزایش 

ان  ی  به مقدار عادی خود برگردد.  PSAمیر

ان  ۶۹تا  ۵۰اگر شما میان  ی میکروگرم در لییر است بهیر است پروستات شما معاینه   ۳شما باالی  PSAسال سن دارید و میر
 باال مربوط به یک بیماری خوش خیم پروستات است یا رسطان پروستات. شود تا روشن گردد آیا این رقم 

 

ی بودن پادِگن یا آنتی ژن ویژه پروستات )  ( یعتی بعید بودن ابتال به رسطان پروستات  PSAپایی 
میکروگرم در لییر باشد خطر اینکه شما مبتال به رسطان   ۳زیر  PSA. اگر رقم دارند  خون خود نی در یپای PSAاکیر مردان 

ی )زیر  ی رسطان   ۱پروستات شده باشید کم است. یک رقم بسیار پاییر ی بودن خطر داشیر ( به معنای ناچیر میکروگرم در لییر
ی بودن خطر رسطان پروستات پخش شده در  ن ویژه  سال آینده است. اگر قدر مطلق پادگِ  ۱۰پروستات و بسیار ناچیر

ی میان  PSAپروستات  ی سال دیگر برای  ۲میکرو گرم در لییر باشد از شما خواسته خواهد شد که  ۲,۹و  ۱در شما چیر
میکروگرم در لییر باشد از شما خواسته خواهد شد   ۱مراجعه کنید. اگر این رقم برای شما زیر  PSAانجام یک آزمایش تازه 

  مراجعه کنید.  PSAای از سال دیگر برای انجام آزمایش تازه ۶که 
 

ی باشدبرای برخی مردان رقم   پادِگن یا آنتی ژن ویژه پروستات باید پایی 
ی  مطلوبست که پروستات شما  ند فرد دیگری در خانواده تان رسطان پروستات داشتا یا  اگر پدر یا برادر شما و  ل شود  نیر کنیر

ی بهیر است به فواصل کوتاه ۲شما  PSAتا روشن گردد قدر مطلق  برای نمونه   ،تر میکروگرم یا بیشیر نباشد. شما همچنیر
خانه آزمایش رسطان  هرسال یا هر دوسال یکبار پادگِ  ید. برای این کار با دبیر ن یا آننر ژن ویژه پروستات خود را اندازه بگیر

ید.   پروستات تماس بگیر

بررسی کنید چه امکاناتی برای منونه گیری در نزدیکی شام وجود دارد

https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prostatacancertestning/organiserad-prostatacancertestning-i-vgr/information-om-prostatacancertestning/#provtagningsenheter
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 انجام می دهند به تعداد 24 نفر توصیه می شود که عکسربداری (PSA) از هر 1000 نفر مردی که آزمایش پ.اِس.آ
 مغناطیسی انجام دهند. در 12 نفر از آنان یک منطقه نامتعارف مشاهده می شود که به آنها توصیه می شود یک
 آزمایش بافت سلولی انجام دهند. در بین این افراد برای شش نفر رسطان پروستات تشخیص داده می شود که برای

.چهار نفر آنها درمان پزشکی توصیه می شود و دو نفر دیگر تحت پیگیری مرتب و منظم قرار می گیرند

 تعداد مردان 50 ساله ای که مورد تحقیقات پزشکی قرار می گیرند
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ان پادِگن یا آنتی ژن ویژه پرو  ی  شود؟ باال باشد چه یم PSAستات اگر می 
ان  ی ام   ساز میکروگرم در لییر باشد از شما خواسته خواهد شد که در یک معاینه با کمک تصویر  ۳شما باالی  PSAاگر میر

کت کنید  MRIآر آی  ی بود  . اگر تصویر امرسی غده پروستات شما نمونه برداری خواهد بافت از  ،آر آی نشان دهنده تغییر
ی بدون اینکه از آنان تصویر ام آر آی گرفته شود به بخش  پزشیک مجاری ادراری یا اورولوژی شد. گرویه از مردان نیر

 شوند. فرستاده م 

 
 معاینه با ام آر آی 

ی حدود در معاینه با ام آر آی از پروستات تصویربرداری م  ی کشد. به هنگام دقیقه بطول م  ۳۰تا  ۲۰شود. معاینه چیر
-. معاینه درد ندارد اما به عدهکشید تصویر برداری شما به روی یک نمیکت و در داخل دستگاه ام آی آر یی حرکت دراز م 

ای ممکن است دراز کشیدن در آن جای معاینه تقریبا تنگ احساس نامطبویع دست دهد. اگر در تصاویر گرفته شده از 
ی سال برای دادن آزمایش آننر ژن ویژه  مشاهده نشد از شما خواسته خواهد شد که بار دیگر بعد از دو  پروستات تغییر

   ( مراجعه کنید. PSAپروستات )آزمایش 
از  باال باشد ممکن است بشما توصیه نمونه برداری شما  در مقایسه با بزرگی پروستاتدر خون شما  PSAاگر قدر مطلق 

ی در پروستات تان نشان ندهد. شود حنر اگر تصویربرداری ام آر آی ب پروستاتبافت   تغییر

 
 نمونه برداری از بافت غده پروستات 

پزشک شما برایتان توضیح خواهد داد که قدر مطلق پادِگن یا آننر ژن ویژه پروستات به چه معنایی است و تصویر ام آر 
و بعد با یک میله باریک  خود تات شما را با کمک انگشت پزشک غده پروس ،آی چه نشان داده است. بهنگام معاینه

پروستات را بطور موضیع یی حس کرده و با کمک  با کمک میله سونوگرافی پزشک سونوگرافی در مقعد معاینه خواهد کرد. 
پروستات برمیدارد. معاینه و نمونه برداری ممکن است نامطبوع احساس شود   ز نمونه بافت ا ۱۲تا  ۴سوزن بارییک میان 

 اما معموال دردی به همراه ندارد. 

 
 بعد چه میشود؟ 

ی بافت یک پزشک یا پرستار بشما اطالع خواهد داد که  ای به درازا بکشد. تواند چند هفتههای نمونه برداری شده م آنالیر
های نمونه برداری شده نشان دهند که شما  طان را تایید کرده است یا نه. اگر بافت وجود رس آزمایشات انجام شده آیا 

-ای از رسطانی شیوه درمان با او گفت و گو کنید. دستهنزد پزشک داده خواهد شد که درباره ،رسطان دارید بشما وقت
لهای پروستات بهیر است که درمان شوند و دسته -های نمونهی منظم دنبال کرد. اگر بافتهاای دیگر را باید تنها با کنیر

 دهند که شما رسطان دارید دو سال بعد برای انجام آزمایش خون مراجعه خواهید کرد.  برداری شده نشان نیم

    

 حقایفی درباره پروستات و رسطان پروستات 
ی مثانه در میان گرفته است. این غده  برای تولید مثل الزم است. از حدود چهل غده پروستات لوله ادرار  را درست در پاییر

وع به رشد میکند که به آن بزرگ شدن خوش خیم پروستات میگویند. رسطان در   سالگی غده پروستات در اکیر مردن رسی
ی با افزایش سن عادی تر م  شود اما هیچ ارتبایط میان بزرگ شدن خوش خیم پروستات و رسطان  غده پروستات نیر

بزرگ شدن خوش خیم پروستات و رسطان پروستات هر دو عامل دشوار شدن دفع ادرار شده و   پروستات وجود ندارد. 
-خوش خیم پروستات بسیار بیشیر دیده م فرد مجبور میشود که به دفعات ادرار کند. این عارضه در موارد بزرگ شدن 

به روشنی آشکار شدند این بیماری  های رسطان پروستات شود تا در موارد مربوط به رسطان پروستات. هنگام که نشانه
    بسیار بندرت قابل درمان میشود اما بیماری را به کمک درمان هورمویی میتوان آرام کرد و از رسعت آن کاست. 

 ۷۰رسطان پروستات رایج ترین نوع رسطان در سوئد است. بیشیر کسایی که بدلیل رسطان پروستات بیمار میشوند باالی 
رسطان پروستات سالگی این بیماری نادر است. اگر پدر یا برادر  و یا افراد  دیگری در خانواده تان  ۵۰سال هستند و پیش از 

ی افزایش م به این بیماری  ی شما خطر ابتالاند داشته با وجود اینکه رسطان پروستات بیماری مهلگ است اغلب  یابد. نیر
عمری طوالیی میکنند و   ،بسیاری از مردان با وجود رسطان خود  کنند. اند و به آرام رشد م رسطان ها در پروستات کوچک

ند. از هر به دالیل دیگری م  د. با این همه نییم از این درگذشتگان مرد سوئدی یک نفر از رسطان پروستات م  ۲۰میر میر
 سال دارند.   ۸۲باالی 



4 

 

 کشف شدهدرمان رسطان پروستات زود هنگام  
بیشیر مواقع با عمل جرایح یا با    شود کشف م   PSAرسطان پروستات که پس از آزمایش پادِگن یا آننر ژن ویژه پروستات 

شوند. هر دو روش درمایی در بیشیر مواقع منجر به کاهش توان نعوظ ) دشواری در شق شدن آلت  پرتو درمایی مداوا م 
ی احساس تواند باعث شود که شود و م  در مقعد م شود. پرتو درمایی گایه موجب ناراحنر مردانه( م  فرد به دفعات بیشیر

 تواند باعث ناراحنر دفع غیر ارادی ادرار شود. کند که باید دفع ادرار کند. عمل جرایح م م 

شود غده رسطایی کوچیک دارند که  آنان به تشخیص رسطان پروستات منجر م  PSAبسیاری از مردان که آزمایش 
های منظم رشد رسطان را زیر  خطرناک نیست. در این حالت پزشک بجای عمل جرایح یا استفاده از پرتو درمایی با آزمایش

وری شود.    د. اگر رسطان با گذشت زمان رشد کرد ممکن است عمل جرایح یا پرتو درمایی الزم و ضی  نظر میگیر

ی خواهید یافت:   وبسایت این در   se.1177اطالعات بیشیی
 رسطان پروستات 

 بزرگ شدن خوش خیم پروستات

رسطان پروستات

بزرگ شدن خوش خیم پروستات
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https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/cancer/cancerformer/prostatacancer/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/konsorgan/prostata/godartad-prostataforstoring/

