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االبرووستاتا سرططانن  

 فرصة ووتقدرر.  االغربيیة االدوولل فى بالذااتت االرجالل فى شيیوعا االسرططاناتت أأنوااعع أأكثر هھھھو االبرووستاتا سرططانن
.  االسن فى االتقدمم مع ااإلصابة نسبة ووتزدداادد.  حيیاتة خاللل% 13 بـ االذكر للمولودد االبرووستاتا بسرططانن ااإلصابة
 هللا ررحمة من وولكن بالمرضض مصابونن االثمانيین سن فى االرجالل من% 50 من أأكثر أأنن بالذكر جديیر هھھھو وومما
.. حيیاتهھم أأثناء االمرضض وويیكتشف مظاهھھھرهه عليیهھا تظهھر بكثيیر أأقل نسبة أأنن ووتعالى سبحانة  

اسباب االصابه  

 أأنة علميیا وواالثابت االمعرووفف فمن االجيینى االتركيیب أأىى االوررااثيیة االعواامل...  االمؤثرةة االعواامل قائمة ررأأسس على تأتى
 إإصابة حالة ووفى أأضعافف 3 – 2 من ااإلصابة فرصص ترتفع ااألخخ أأوو ااألبب مثل االعائلة أأفراادد أأحد إإصابة حالة فى

3 من االنسبة تصل قد االعائلة من فردديین ..أأضعافف 5 -  

 

؟   ااإلصابة ااكتشافف يیمكن كيیف •  

 سنويیا مرةة يیفحص أأنن يیجب االخمسيین سن بعد االرجل أأنن بمعنى.  االدووررىى بالكشف ااإلصابة ااكتشافف يیمكن
 سن فى االفحص يیبدأأ بالمرضض االعائلة أأفراادد أأحد إإصابة حالة ووفى.  االدمم فى PSA ووتحليیل االشرجى بالفحص
. ااألرربعيین  

 ااررتفاعع عدمم مع االبرووستاتا بسرططانن إإصابة بهھا توجد االتى االحاالتت نسبة ألنن ووذذلك االفحصيین ااجرااء من ووالبد
 االدمم فى PSA االـ نسبة ااررتفاعع اليیعنى ووكذلك.  االحاالتت من% 40 بحواالى تقدرر االطبيیعى عن PSA  االـ نسبة

 فى PSAاالـ نسبة ترفع قد االتى االعواامل من مجموعة هھھھناكك أأنن حيیث.  بالضرووررةة االبرووستاتا بسرططانن ااإلصابة
. ااإلصابة بدوونن االدمم  

؟    االبرووستاتا لسرططانن أأعرااضض هھھھناكك هھھھل •  

 االتبولل ااضطرااباتت مثل االحميید االتضخم أأعرااضض تكونن قد وولكن.  تذكر أأعرااضض هھھھناكك ليیس االمبكرةة االحاالتت فى
.   ااإلصابة الكتشافف تقودد االتى ووااألبحاثث االكشف ووبالتالى االطبيیب ززيیاررةة على االمريیض تحث االتى هھھھى  

: أأمريین أأحد تعنى هھھھنا وواالمتقدمة ٬، خاصة أأعرااضض هھھھناكك االمتقدمة االحاالتت فى وولكن  



. االبرووستاتا خاررجج االمرضض اانتشارر أأوو موضعيیا االحالة تقدمم  

 االنزيیف ٬، االتبولل ااضطرااباتت أأعرااضض فى ززيیاددةة عن عباررةة ااألعرااضض تكونن قد موضعيیا االمرضض تقدمم حالة ووفى
. االمزمن ااإلمساكك ٬، االبولى  

. وواالوززنن االشهھيیة فقد أأوو االعظامم فى باَالمم عاددةة فتكونن االبرووستاتا خاررجج االمرضض اانتشارر أأعرااضض أأما  

  االمرضض ووااكتشافف االفحوصاتت

. ااالكتشافف ووططريیقة االمرضيیة للمرحلة ططبقا االتشخيیص يیختلف  

 االفحص فى شبهھة بوجودد أأوو زز ددوورريیة بصفة يیجرىى االذىى  PSAاالـ تحليیل إإررتفاعع نتيیجة ااالكتشافف يیكونن ووقد
 يیكونن أأنن أأوو ااألجزااء باقى من صالبة أأكثر االبرووستاتا من جزء ووجودد ٬، االحميید االتضخم اانتظامم عدمم مثل االشرجى
. ااألبحاثث من مزيید لعمل تدفعنا االظوااهھھھر هھھھذةة كل.  أأملس غيیر أأوو االصالبة شديید منهھا جزءاا  

 إإجرااء هھھھى االتليیة االخطوةة فتكونن االشرجى االفحص فى شبهھة ووجودد عدمم مع  PSA االـ نسبة فى ااررتفاعع ووجد إإذذ
..  عيیناتت أأخذ مع االشرجج من االصوتيیة فوقق بالموجاتت االفحص  

 االـ نسبة حسب االحالل فيیختلف توجد لم إإذذاا أأما.  االمرضض مرحلة لتحديید ااألبحاثث ااستكمالل يیتم ااإلصابة ثبتت فإذذاا
PSA   .  

 وواالحووضض االبططنن على بالكميیووترر مقططيیعة أأشعة عملل لمرريیضضحتاجج اايی قدد االباثوولووجى بالفحصص ااإلصابة ثبووتت بعدد
 أأمم االبررووستاتا ددااخلل محصوورراا ززاالل ما هھھھلل.  االمررضض اانتشارر مددىى لمعررفة االمشعة بالنظظائرر االعظظامم مسح ووكذذلكك
؟ أأجززااء أأيیة ووإإلى خاررجهھا اانتشرر  

؟   االعالجج هھھھوو ما االمررضض مررحلة تحدديیدد بعدد •  

:  ااحتماالتت ثالثة منن ووااحدد هھھھناكك  

. فقطط بالبررووستاتا محددوودداا مبكرراا االمررضض يیكوونن أأنن إإما  

 فى يیقع أأوو ااألخررىى االجسمم أأنسجة أأوو االلميیفاوويیة االغدددد أأوو مثال االعظظامم فى االبررووستاتا خاررجج منتشرراا يیكوونن أأوو
 تكوونن أأوو ملل/  نجمم PSA   20 االـ نسبة ااررتفاعع مع وولكنن ظظاهھھھرريیا محددوودداا يیكوونن أأنة بمعنى االررمادديیة االمنططقة
. حوولهھا لما االبررووستاتا منططقة خاررجج االمررضض النتشارر االصووتيیة فووقق االمووجاتت فى مظظاهھھھرر هھھھناكك  

:    ااالوولى االحالة  

.  عنيیفا االعالجج يیكوونن االمبكررةة االمررحلة هھھھذذةة فى.  ااألوورراامم فى كثسرراا النسمعهھا كلمة ووهھھھذذةة االتامم االشفاء االهھددفف يیكوونن
  للبررووستاتا االجذذررىى باالستئصالل االجررااحة فى االعالجج وويیتمثلل

:    االثانيیة االحالة  

 االقضاء هھھھوو االهھددفف فإنن االذذكووررةة هھھھررموونن على يیعتمدد االبررووستاتا سررططانن أأنن حيیثث.. بالهھررمووناتت يیكوونن االعالجج فإنن
. االهھررموونن هھھھذذاا على  

:    االثالثة االحالة  



 بإستخدداامم وواالتتبع لفتررةة االهھررمووناتت مثلل ووسيیلة منن أأكثرر باستخدداامم فيیهھا االعالجج وويیكوونن بعدد تحلل لمم مشكلة ووهھھھذذةة
.االعميیقة ااألشعة  

؟   االمالئمة االعالجج ووسيیلة ااختيیارر يیتمم كيیفف  

 مثلل(  منهھا يیشكوو االتى ااألعررااضض ٬، االصحيیة حالتة ٬، االمرريیضض سنن:    ااالعتبارر فى تؤؤخذذ عووااملل عددةة هھھھناكك
.   االخاليیا نشاطط ووأأخيیرراا االمررضض مررحلة ٬،)  االتبوولل صعووبة أأوو االبوولل ااحتباسس  

 

:   االمبكررةة االمررااحلل فى  

 كانن إإذذاا ووخاصة جيیددةة االصحيیة ووحالتة ٬، سنة 70 – 65 منن أأقلل بمعنى نسبيیا االسنن صغيیرر االمرريیضض كانن إإذذاا
 منن يیشكوو ووال ٬، سنا أأكبرر االمرريیضض كانن إإذذاا أأما.   االجذذررىى ااالستئصالل بإجررااء فيینصح االبوولل ااحتباسس منن يیشكوو
.  االعميیقة باألشعة بالعالجج فيینصح االبوولل ااحتباسس  

  للبررووستاتا االجذذررىى ااالستئصالل

 وواالعقدد االمنووىى االحبلل ٬، االمنوويیة االحوويیصالتت ٬، بالكاملل االبررووستاتا غددةة إإززاالة للبررووستاتا االجذذررىى ااالستئصالل يیعنى
 بهھددفف االبررووستاتا لسررططانن االمبكررةة االحاالتت فى ذذكررنا كما االجررااحة هھھھذذةة ووتجررىى.  بهھمم االمتصلة االليیمفاوويیة
   االشفاء إإلى – هللا بإذذنن – االووصوولل

و في  للبررووستاتا االجذذررىى ااالستئصالل فى االبططنن منظظارر ااستخدداامم عاددةة االجذذررىى االبررووستاتا ااستئصالل وويیتمم. 
). االبططنن منن ااألسفلل االجززء(  االعانة فووقق بشققبعض الحاالت    

 االتحكمم على قددررتة االمرريیضض يیستعيیدد االقسططررةة ررفع ووبعدد أأسابيیع 3 – 2 بيینن تتررووااحح لمددةة بووليیة قسططررةة وونترركك. 
.  تددرريیجيیا بالبوولل  

.. ووضووحح بكلل عنهھا نجيیبب االمرريیضض ذذهھھھنن فى حائررةة أأسئلة عددةة ووتبقى 	  


