
 

 

 پروستات ده باور نادرست در مورد سرطان

 

 

مردان سالمند است. هرچند که باالرفتن سن احتمال ابتال به سرطان  یماریسرطان پروستات، ب -1

سال به باالست(،  56سرطان پروستات در مردان  یصدرصد موارد تشخ 56) دهدیم یشپروستات را در مردان افزا

از مردان  یاریسال است. بس 56کمتر از  ینسنکه مربوط به  ماند،یم یدرصد باق 56است که هنوز  ینا یتاما واقع

سال به  04سن  یرنفر ز 14444نفر از  یک. هرچند فقط شوندیمبتال م یماریب ینعمر خود به ا 04 یدر دهه

 ینکه ب یطور رود،یباال م اییندهبه طور فزا 04 یباال ینابتال به آن در سن یزاناما م شود،یمبتال م یماریب ینا

به  یزانم ینا 55تا  54 ینسن یو برا شودیمبتال م یماریب ینمرد به ا 53از هر  رنف یکسال،  65تا  04 ینسن

 یموضوع نقش دارند از جمله نژاد، سابقه یندر ا یاری. البته عوامل بسرسدیمرد م 16مرد از هر  یک

 .یاییمکان جغراف یو حت یو سبک زندگ یبدن ی،سالمتیخانوادگ

ست. باور کامالً اشتباه ا ین. ایدسرطان پروستات ندار ینبنابرا ید،از سرطان پروستات ندار یااگر نشانه -2

 ارییممکن است کامالً بدون نشانه باشد. بس یعنیغدد است،  یهاسرطان ینتراز بدون نشانه یکیسرطان پروستات 

ات سرطان پروست یها. معموالً نشانهگرفته شود اهاشتب یگرید یماریب یهاآن ممکن است با نشانه یهااز نشانه

مکرر به دفع ادرار، ادرار  یازآن ن یعشا یها. نشانهشودیداده م یصتوسط پزشک تشخ یعاد یشاتآزما یندر ح

از  یکو ران است. اگر هر  گاهیمننش یادرد در قسمت کمر  ی،من یاهمراه با سوزش و درد، وجود خون در ادرار 

 .یدبا پزشکتان مشورت کن یدها را دارنشانه ینا



است،  ینموارد چن ینگران بود. بله، در بعض یلیخ یدو نبا کندیم یشرفتپ یسرطان پروستات به کُند -5

کرد که کدام  یینتع توانینوع سرطان پروستات شناخته شده است، و م 26کنون . تایستن ینطورا یشهاما هم

 است.  یمو کدام بدخ یمخخوش

است.  کم یزمن ن یپس احتمال ابتال به آن برا یست،ابتال به سرطان پروستات ن یسابقه در خانواده -0

مرد،  5و از هر  کندیشانس ابتال به سرطان پروستات را دو برابر م یخانوادگ یکه سابقه ینادرست است. در حال

. که شودیرطان پروستات ممبتال به س مرد یکمرد  5هست که از هر  یزن یتواقع یندارد، ا یحالت ینمرد چن 1

خود  نقش یکو ژنت یخانوادگ یاست. در هر حال سابقه یسهزن مبتال به سرطان پستان قابل مقا 3زن از  1با آمار 

اند با برادرش مبتال به سرطان پروستات شده یاکه پدر  یسرطان پروستات دارد.مرد یشرفتابتال و پ یشرا در افزا

کمتر  نیبستگان در سن ینکه ا شودیم یشترب یخطر هنگام ینمبتال خواهد شد. ا یماریب ینبه ا براحتمال دو برا

سرطان پروستات در  یدمورد جد 444،213 یبا، تقر2414مبتال شده باشند. در سال  یماریب ینسال، به ا 66از 

 یدند. موارد جدجان خود را از دست داد یماریب ینمورد در اثر ا 444،524از  یشداده شد و ب یصتشخ یکاآمر

 . یافتخواهد  یشافزا 2416مورد تا سال 444،544تا  یماریب ینابتال به ا

 ژنیفقط سطح آنت PSA یش. آزمایستهمان تست سرطان پروستات است. درست ن PSAتست  -6

که ممکن است در پروستات وجود داشته  هایییماریدر پاسخ به ب PSA. کندیم یینمربوط به پروستات را تع

 یمخوشخ ی(، بزرگیتعفونت پروستات )پروستات یاممکن است ورم  هایماریب ین. اشودیغده ترشح م ینباشد، در ا

سرطان است و به  یصتشخ یمرحله یناول PSAموارد سرطان باشد. تست  یدر بعض یا( یپوپالزیپروستات )ها

است.  یرپذمرحله امکان یندر هم یزدرمان ن ینکرد و بهتر ییشناسا ییسرطان را در مرحله ابتدا توانیکمک آن م

نفر را از مرگ در اثر سرطان پروستات نجات  یکنفر  55 هراز  یباًتقر PSAباورند که تست  ینمتخصصان بر ا

 . دهدیم



است  ینا ینشانه PSA یینو سطح پا یداست که سرطان پروستات دار یمعن ینبه ا PSA یسطح باال -5

مردان  یاما در بعض شود،یم PSA. هرچند که سرطان پروستات باعث باالرفتن سطح یدندارکه سرطان پروستات 

باالتربودن  یلبه دل ،در مردان چاق PSA، سرطان پروستات وجود دارد. سطح PSAبودن سطح  یینبا پا یحت

ممکن است  PSAکه باالبودن سطح  کنیمیم یادآوری یگرباشد. اما بار د یینحجم خون ممکن است ظاهرا پا

 باشد. یگرید یماریب ینشانه

ان خطر ابتال به سرط یبود که وازکتوم ینتصور بر ا ی. زمانشودیباعث سرطان پروستات م یوازکتوم -7

 یاطارتب یمورد صورت گرفت و مشخص شد که وازکتوم یندر ا یاریبس یقاتاما تحق دهد،یم یشپروستات را افزا

 یناتمعا یبرا یشترب دهندیانجام م میکه وازکتو یروستات ندارد، اما چون کسانخطر ابتال به سرطان پ یشبا افزا

 . شودیداده م یصدر آنها تشخ ینیکیاز سرطان بصورت کل یشتریموارد ب کنندیپروستات به پزشک مراجعه م

. هرچند کهممکن است شودیادرار م اختیارییب یا یجنس یدرمان سرطان پروستات منجر به ناتوان -3  

 یمعن نیاما به ا یاید،بوجود ب یادرار اختیارییب یاسرطانِ پروستات، مشکالت نعوظ  یِپرتودرمان یا یبعد از جراح

 طیبه سن و شرا یادیز یبستگ یجانب رضعوا ین. اکنندیرا تجربه م یعوارض ینچن یمارانب یکه همه یستن

 دارد.  یمارب یبدن

ز ا ی. نادرست است. در واقع بعضدهدیم یشسرطان پروستات را افزا یشرفتپ خطر یجنس یتفعال -5

ال دارند، کمتر به سرطان پروستات مبت یشتریو انزال ب یشترب یجنس یتکه فعال یمردان دهندیمطالعات نشان م

 با سرطان پروستات ندارد. یارتباط یچ. انزال هشوندیم

 ریرداواگ یا یعفون یماریب یکاست. سرطان پروستات  یردارواگ یماریب یکسرطان پروستات  -14  

 وجود ندارد. یگریانتقال آن به د یبرا ی. در واقع راهیستن

 



 بکنند؟ توانندیم یدر مورد سرطان پروستات چه کار مردان

است.  یجاز اشتباهات را یو دور یاتموثر با سرطان پروستات، دانستن واقع یاروییرو یگام برا اولین

 روییادهپ یقهدق 54سالم، ورزش منظم ) ییغذا یممانند داشتن رژ ینشان داده است که سبک زندگ یرمطالعات اخ

در  تانباشد. با خانواده و دوستان هدر کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات داشت ینقش موثر تواندیروزانه( م

 یادوره یهاتا تست یدتان مراجعه کنبه پزشک یدل دارسا 04و اگر باالتر از  یدمورد سرطان پروستات صحبت کن

 کند.  یزتجو یتانسالمت پروستات را برا

 

 


