
 

 مقدمه:

سرطان پروستات یکی از شایع ترین           

سرطانها در مردان است و از جمله              

هایی است که تشخیص دیررس          سرطان

بیماری، بسیاری از امیدهای درمانی را از         

است که شناخت    به همین دلیل   برد.    بین می 

عالئم زودرس این بیماری از اهمیت            

 ای برخوردار است. العاده  فوق

به دلیل افزایش قابل توجه موارد ابتال به           

سرطان پروستات در سال های اخیر، به          

 بررسی آن می پردازیم.  
 

 غده پروستات چیست ؟ 
پروستات غده ای در سیستم تناسلی مردان       

 است که  اندازه ای حدود یک گردو دارد. 
 

 

 

 
 

محل آن در زیر مثانه و اطراف مجرای             

خروجی مثانه )لوله ای که ادرار را از مثانه           

 خارج می کند( می باشد.

 

 

 

 سرطان پروستات چیست؟

هوای     سرطان پروستات عبارت است از رشد سلوول 

 بدخیم در داخل پروستات.

 

 

 

 

 
 

  

 عالئم سرطان پروستات :

  مشکل در ادرار کردن 

  کاهش شدت خارج شدن ادرار 

  خون در ادرار 

  خون در منی 

  درد مبهم در کمر، لگن یا ران ها 

  احساس ناراحتی در ماهیچه های لگنی 

  درد استخوان ها 

  اختالل نعوظ 

 انزال و ادرار همراه با درد 
 

 نکته:
اگر هر یک از عالیم فوق را مشاهده کردید 

 .به پزشک مراجعه کنید
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 عوامل مؤثر در بروز سرطان پروستات: 

در بروز این نوع سرطان، سن، نژاد، ژنتیک،   

محیط و شیوه زندگی موثور هوستند، کوه         

محیط و شیوه زندگی از عوامل تغییرپذیور     

 می باشند مانند:

 مصرف دخانیات 

      هوای   تغذیه: کمبود ویتامینC وE    ،

بدن را در مقابول ابتوال بوه سورطان            

 پروستات مستعدتر می کند.

  ها، بدون تجویز پزشک      مصرف هورمون

ماننوود اسووت اده از تستوسووترون،       

ناندرولون و... که معموال در بدنوسازی       

است اده موی شووند، در سونین بواال           

احتمال بروز سرطان پروستات را بواال        

 برند.   می 

        ، بیموواری هووای مقوواربتی: سوووزا

هووای هرپووسی      سووی لیو و ع ونووت  

تناسلی، خطر ابتال به ایون سورطان را      

 بیشتر می کنند. 

 راه های تشخیص سرطان پروستات :

 معاینه ی پروستات توسط پزشک 

 آزمایش خون و ادرار 

 سونوگرافی مثانه، کلیه ها و پروستات 

 
 پروستات معمولی        سرطان پروستات



 پیشگیری از سرطان پروستات:

 الف( کنترل وزن: 

چاقی میتواند بر میزان هورمونهایی کوه  

خطر سرطان پروستوات را افوزایوش        

میدهند،تاثیر بگذارد. بنابراین کواهوش    

وزن با رعایت نکوات زیوردرکواهوش       

 احتمال ابتال به این بیماری موثر است:

 الگوی صحیح تغذیه ای-1

 فعالیت جسمی  -2

انجام روزانه ورزش هوازی ) پویواده     -3

 33روی با سرعت مت اوت( به مودت       

 روز در ه ته. 5دقیقه، 

برای داشتن اگوی صحیح تغذیه ای بوه  

 نکات زیر توجه فرمایید:  

عدم مصرف نوشیدنی های الکلوی و    -1

نوشابه ها ، قند و نمک، کنسروها، چربی 

 ها و روغن های حیوانی

مصرف میوه و سبزیجات، مواهوی      -2

)پخته یاکباب شده( و غالت )نان جوو       

 و...( به میزان کافی

مصرف دانه ی سویا و انواع دیوگور    -3

 حبوبات مانند عدس، ماش و ...

مصرف مواد غذایی سلنیوم دار : دانه  -4

 های کامل غالت،حبوبات، مغزها و چای  

مصرف غذاهایی مانونود   :  Dدریافت ویتامین -5

روغن ماهی های پر چرب و در مقیاس کمتر جگر 

گوساله، پنیر، زرده تخم مرغ و بعضی از انوواع      

قارچها. )همچنین وقتی که بدن خود را در برابور    

آفتاب قرار می دهید این ویتامین بوه صوورت       

 طبیعی توسط بدن ساخته می شود.(

 مصرف غذا در حجم کم -6

 

 ب( مراجعه به موقع به پزشک

بررسی ساالنه پروستات میتواند با تشوخویوص    

 زودرس در درمان سریع آن بسیار موثر باشد.
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 معاونت بهداشت

 مرکز بهداشت جنوب تهران

 

 گروه هدف : مردان جامعه

 کد رسانه:

9368-574-1 

 سرطان پروستات

بزرگی خوش خیم پروستات که مت اوت با سرطان پروسوتوات   نکته:

سال دیوده موی      63بیش از نیمی از مردان باالی سن است در 

شود و احتمال بروز این حالت با افزایش سن افزایش می یابد. 

هایپرتروفی پروستات)بزرگی پروستوات(   با مشاهده ی عالئم 

که شامل نیاز مدام به ادرار کردن، جهش متناوب ادرار، جهش 

ضعیف، قطرات همراه با تأخیر و تمایل به ادرار در تمام طوول    

 شب می باشد، به پزشک مراجعه شود.

 منابع:

 .اصول تغذیه و رژبم درمانی کراوس، جلد سوم ،ویراست سیزدهم1

 .خالصه فیزیولوژی گایتون وهال، ویراست دوازدهم2
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