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إرشادات
للمريض

سرطان البروستات

مت إعداد هذا الكتيب ضمن االتفاقية مع

حقوق الطبع محفوظة لوزارة الصحة  -الكويت  -مركز الكويت ملكافحة السرطان © 2015

البروستات هي غدة لدى الرجال تفرز سائ ً
ال يكون جزء اً من السائل
املنــوي ،ويبلــغ حجمهــا 2ســم × 2ســم وتوجد فــي منطقــة احلوض.
تســتخدم البروســتات هرموناً ذكرياً يســمى بهرمون «تستوســترون»
لكي تعمل بشــكل طبيعي.

أعراض سرطان الربوستات

يعانــي الرجال من:
٭احلاجــة إلى التبول ملرات عديــدة ،خاصة في الليل.
٭صعوبــة التبــول أو االحتفاظ بالبول.
٭التدفــق الضعيف للبول.
٭األلم أو احلرقــة عند التبول.
٭خروج الســائل املنــوي من القضيب محدثــاً أملاً أثناء اجلماع.
٭دم في البول أو الســائل املنوي.
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٭األلــم أو تصلــب اجلــزء الســفلي مــن الظهــر وعظــام الــورك
واألجــزاء العلوية مــن عظمة الفخذ.
فــي بعض احلــاالت ال تظهر أي من هذه األعراض.
توجــه إلــى الطبيب إذا كنــت تعاني أياً من هذه األعراض.

العوامل التي تؤدي إىل اإلصابة بســرطان الربوســتات

يكون الشــخص أكثر عرضة لإلصابة بسرطان البروستات في حال:
٭جتاوز ســن الـ  50عاماً.
٭إذا كان والده أو شــقيقه مصاباً بســرطان البروســتات.
٭تنــاول الوجبات الغنيــة بالدهون احليوانية.

التحاليل اخلاصة بســرطان الربوستات

حتــدث إلــى طبيبــك عــن التحاليــل اخلاصة بســرطان البروســتات.
مــن الضــروري إجــراء الفحوصــات الســنوية حتت إشــراف طبيبك

الكتشــاف سرطان البروســتات في مرحلة مبكرة.

تضــم التحاليــل التــي يجــب إجراؤها للرجــال الذين تزيــد أعمارهم
علــى  50عامــاً أو الرجــال املنحدريــن مــن أصــل إفريقــي وتزيــد
أعمارهــم على  40عاماً:
٭حتليل دم لدالئل أورام البروســتات ( .)PSA
٭يرتفــع مســتوى  PSAفــي الدم بــن الرجال املصابني بســرطان
البروستات.
٭فحص املســتقيم.
بعــد أن يرتــدي الطبيــب القفــاز الطبــي ويضــع الزيــت اخلــاص
بالفحــص علــى يــده يقــوم بفحص املســتقيم بأحد أصابعــه ويفحص
أي مناطــق صلبة أو متورمة في البروســتات.
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إذا أشــارت نتيجــة الفحص إلى أنك مصاب بســرطان البروســتات،
فقد حتتاج إلى إجراء فحوصات أخرى .قد يتم ســحب عينة صغيرة
مــن نســيج البروســتات لتحليــل اخلاليا الســرطانية .وهو ما يســمى
بتحليــل العينة.

طرق العناية

إذا كنت مصاباً بســرطان البروســتات ،ســوف يتحدث إليك الطبيب
عــن طرق العالج املتاحة والتي تشــمل:
٭اجلراحة.
٭العالج اإلشعاعي
٭العالج الكيماوي.
٭العالج الهرموني.
٭الترقــب ومتابعة احلالة.

في حال وجود أي أســئلة أو استفســارات ال تتردد في مناقشــتها مع
طبيبــك أو الفريــق املعالج لك.
إن املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة تهدف إلى التوعية وليســت بأي حــال من األحوال
بديــ ً
ا عــن الرعايــة الطبيــة املتخصصــة ألغــراض التشــخيص أو العــاج ،ويجــب الرجوع
لألطبــاء املعاجلني لالستفســار عن أي أمور إضافية متخصصة ولطلب االستشــارة الطبية
املتعلقة بأي مشــكلة محددة.

If your test shows that you may have prostate cancer, other
tests may be needed. A small amount of the prostate tissue
may be removed to check for cancer cells. This is called a
biopsy.

Your care
If you have prostate cancer, your doctor will talk to you
about your treatment choices. These may include:
• Surgery.
• Radiation therapy.
• Chemotherapy.
• Hormone therapy.
• Watchful waiting.

If you have any questions, please speak to your treating
physician or health care provider.
This information is to be used for informational purposes only and is
not intended as a substitute for professional medical advice, diagnosis
or treatment. Please consult your health care provider for advice about
a specific medical condition. A single copy of these materials may be
reprinted for non-commercial personal use only.
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Tests that should be done each year for men over age 50, or
men of African descent over age 40, include:
• PSA (prostate-specific antigen) blood test.
• The level of PSA in the blood is high in men who have
prostate cancer.
• Rectal exam.
Your doctor inserts a lubricated, gloved finger into your
rectum to feel for hard or lumpy areas in the prostate.

In some case there will be none of these signs.
See your doctor if you have any of these signs.

Risk Factors for Prostate Cancer
You are at higher risk for prostate cancer if you:
• Are over age 50.
• Have a father or a brother who has had prostate cancer.
• Eat a diet high in animal fat.

Testing for Prostate Cancer
Talk to your doctor about testing for prostate cancer.
Yearly check-ups with your doctor are important to look
for cancers early.
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The prostate is a gland in men that makes a liquid that
forms part of semen. Its size is about 2cm by 2cm and is
located in the pelvic area.

Signs of Prostate Cancer
Some men have:
• The need to urinate more often, especially at night.
• A hard time starting to urinate of holding back urine.
• Weak flow of urine.
• Pain or burning with urination.
• Painful release of semen through penis during sex.
• Blood in the urine or semen.
• Pain or stiffness in the lower back, hips or upper thighs.
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