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أمراض البروستاتا

أمراض البروستاتا
غدة البروستاتا موجودة عند الرجال فقط أسفل المثانة وتمر قناة مجرى البول من خالليا وىى تفرز
الجزء األكبر من السائل المنوي الذي تتغذى عميو الحيوانات المنوية .و تتعرض البروستاتا لثالثة مشاكل
رئيسية ىي التيابات البروستاتا والتي تحدث في سن الشباب من الفترة بعد البموغ و حتى عمر خمسون
عاما ,وتضخم البروستاتا الحميد والذي تبدأ أعراضو بعد سن الخمسين إلي جانب سرطان البروستاتا والذي
يظير بعد سن الخمسين .كل ىذه األمراض يمكن
اكتشافيا وعالجيا مبكرا حتى يتسنى الحصول عمى
نتيجة جيدة من ىذا العالج.

التهابات البروستاتا
ىي عدة أنواع منيا االلتياب الحاد الذي
يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في
التبول ويحتاج إلى عالج سريع حتى ال يؤدي إلى انتشار الجرثومة بالدم وقد تحتاج إلى العالج الوريدي
ودخول المستشفى.
االلتيابات المزمنة ومن يا ما ىو ناتج عن التياب مزمن بالبكتيريا ومنيا ما ىو التياب غير بكتيري,
كذلك يوجد نوع أخر وىو أكثرىا شيوعا يتم التعارف عميو عمى إنيا احتقان بالبروستاتا حيث ال يوجد
ميكروب وال أي عالمات التياب مثل الصديد أو غيره وعالجو يختمف تماما عن عالج األنواع األخرى من
التيابات البروستاتا.

تضخم البروستاتا الحميد
يبدأ التضخم بعد سن األربعين ويستمر في النمو بعد ذلك بمعدالت تضخم تختمف من رجل إلى أخر.
وتضخم البروستاتا الحميد ليس لو عالقة بسرطان البروستاتا ولكن قد يتزامن االثنين معا في نفس
الوقت وليس بالضرورة أن يؤدي تضخم البروستاتا إلى ظيور أعراض ولكن عندما تظير األعراض مثل
تكرار التبول وخصوصا في أثناء الميل وكذلك صعوبة التبول أو تقطع البول أو ضعف تدفق البول ,يحتاج
عندىا الرجل إلى فحص البروستاتا عند الطبيب المختص وىو طبيب المسالك البولية حيث أن معظم ىذه
الحاالت ال تحتاج إلى تدخل جراحي بل إلى عالج دوائي وبعض النصائح العامة.
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سرطان البروستاتا
يمكننا معرفة أىمية سرطان البروستاتا بالنسبة لمرجال عند تتبع اإلحصائيات في العالم حيث تشير
مثالً إلى وجود  561ألف حالة سرطان في البروستاتا من حوالي اثنين مميون إصابة بالسرطان مسجمة عام
 5991في الواليات المتحدة األمريكية أي أن معدالت انتشاره أصبحت تيدد واحد من كل عشرة أمريكيين؛
ويمثل سرطان البروستاتا ثاني أكبر أسباب الوفيات من السرطان بعد سرطان الرئة.

حقائق حىل سرطان البروستاتا:
• ال يوجد سبب معروف لسرطان البروستاتا ولكن ثبت أن اإلفراط
في تن اول الدىون يؤدي إلى زيادة التعرض لإلصابة.
• تزداد احتمالية اإلصابة بسرطان البروستاتا بتقدم العمر حيث
ثبت أن أكثر من  %08من الحاالت يتم تشخيصيا فوق سن  61من
العمر .
• الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا يؤدي إلى الشفاء التام
في أكثر من  %91من الحاالت وتقل ىذه النسبة تدريجياً عند أي تأخير في التشخيص .
يجب أن تعرف صديقي الرجل انك أنت وطبيبك المختص بالمسالك البولية شركاء في المحافظة عمى صحة
البروستاتا والمحافظة عمى الصحة الجنسية ولذلك ننصحك باالتي:
أوال :أن يكون أسموب حياتك أسموبا صحيا من حيث الغذاء المتوازن وقمة الدىون والممح في الطعام
والتريض ثالثة مرات أسبوعيا لمدة ساعة عمى األقل.
ثانيا :ترك كل ما ىو غير صحي من المكيفات وأىميا التدخين وما خالفو حيث أنيا تؤدي إلى اإلصابة
بسرطان الرئة وأمراض القمب والجمط ة الدماغية وتؤدي إلى تميف األوعية الدموية إلى القضيب مما يؤدي
إلى الضعف الجنسي المبكر.
ثالثا :أجراء الفحص الدوري كل عام عمى أن يشمل فحص البروستاتا ودالالت أورام المثانة والبروستاتا.
رابعا :عند ظيور أي أعراض في المسالك البولية أو التناسمية عميك مراجعة طبيبك المتخصص وسوف تجد
عند طبيبك طرق كثيرة متوفرة لمعالجة التيابات البروستاتا المختمفة وكذلك تضخم البروستاتا الحميد
وسرطان البروستاتا ,وكذلك أيضا المشاكل الجنسية والضعف الجنسي.
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ولذلك ال يجب أن تؤثر ىذه األشياء عمى حياتك وأي أسئمة لديك عميك أن تصارح طبيبك بيا بأسرع ما
يمكن حيث انو األصمح لتشخيص حالتك واإلشارة عميك بما يجب عممو .وتذكر دائما أن التشخيص المبكر
يؤدي إلى عالج مبكر فعال وشافي بإذن اهلل تعالى.

الغذاء المثالي للىقاية مه سرطان البروستاتا:
أثبتت األبحاث العممية أن الغذاء المثالي لموقاية من ىذا النوع من السرطان ىو الغذاء الذي يتميز باحتوائو
عمى نسبة أكبر من األلياف (الجرجير – الخيار – وباقي مكونات السمطة الخضراء ) وفيتامين
""Aو""Cو" "Eالموجودين بالفواكو والخضروات الطازجة ,في حين تزداد نسبة اإلصابة باإلكثار من تناول
الدىون في الطعام .

متى يجب فحص البروستاتا؟
يجب مراجعة الطبيب عند ظيور أي تغير في
عادة التبول ( زيادة المعدالت – الصعوبة في
التدفق – تقطع التدفق ) أو عند وجود دم بو ,
أو حدوث ألم مزمن في أسفل الظير أو الحوض
أو أعمى الفخذين .

التشخيص المبكر لسرطان
البروستاتا:
عمى الرجال فوق سن الخمسين إجراء
تحميل في الدم يسمى ()Prostate Specific Antigen

( )PSAوذلك لمكشف عن سرطان

البروستاتا ويتم ىذا التحميل مرة واحدة سنوياً .وفي حالة ارتفاعو عن

 4ng/mlينصح بعمل

فحص "."Free PSA

الفحص الشرجي مرة واحدة عمى األقل كل عام لمرجال فوق سن األربعين.
عند وجود أي اشتباه في نتائج الفحص الشرجي أو نسبة  Free PSA/ Total PSAفي الدم
يتم إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لمبروستاتا  ,باإلضافة إلى أخذ عينة من البروستاتا وفحصيا
مخبرياً لمتأكد من المرض.
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