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غده پروستات : جراحي    
PROSTATECTOMY 

 پروستات و وظيفه آن در بدن :

کدد یاتسددوی  ددریدرا دد یاتی گددراو غدد ای ای سددویادد وا یادد ی  دد   ای دد  پروستات

ویاخشدددزی  یسم دددتلی ماسدددرزیددددرا ریت ی شددد م یددددزییددددرا ریردددر تیا تا

اتیاویدقطددزی دددا زیادد تویدددزییددماطی ووددم یدقطددزی و  دد ی پروسددتات. اهدد 

سددداوازی سدددوبی  ددد یاددد تویی۲۵ویدرارددد یاودیاددد وا ی  یسددد ی اردددم  اوت ر

کددادبیاددزیاددرتی سددوی دددای غرددایسددیایدشدد بتی ات تایاتی پروسددتات یدد ر

اتصدد یدددرا رطیدشدد بتیی۸۰ قر یددایسدداوازیی۶۰سددمم یاددام ریدددزییددمابی ددایسدد ی

سددرناریپروسددتاتی.ت ی جرادد یدددزیکممدد  پروسددتات  ات تای ایددزی  یادد توییدد ر

   یغدد ایکددات.اتیصددمتتی شددخم یادد یدمرددزیاددایدمدقمددویراادد یاتددداریدددزیاایدد 

ی. ساخت یدا عزی سویک یر متزی  یدا زیدمزیت یدزیسا ا

سدداوازیاددا ییی4۰پددای  ییادد یام رددزی ددایدشددخ یییی:پروسدتات  غدده  شدن  بزرگ  علت

سددددرموماایدددددرا ری  فددددا یدددددزی دتدددد طیادددد یاومدددد ی کممر  ددددزیکدددد یاتی

سدداوازی سددویدمتمددای  دد یتیدد یادد ییی4۰پمشیدددزید دد یکدد یادد وایی پروستات ا تگز

ی. ه ساوازیک یعب لیخمایت ی شاریدمیی۵۵صمتتیدت دی سوی ایا وایس ی

 :  كدامند پروستات بزرگي عاليم

اتاایدددیملیاتی اامدد یوادد یطی  ددرتی ات تیطی خددتبمتی ات تایا اددری  مددریوجددمای

عددد دی م  دددا زیاتی ات تیکدددراریطیوجدددمایاتایاتیادددم ی ات تیطیجر ددداری ات تای

وجددمایخددمریاتی ات تیویدمددزیوی  دد   یگاهددایطیویرطددرایرطددرای ات تیکددراریاددعم 

وادد ییاتا دداای یدداتای مددمابیعددبوایاددریدددم تایددددکمتیوجددمایاتایاتیپشددویکمددریط

ویر دددمتماایدمردددا زی  ددد  دی اتدددا زیطیکددداهشی یدددتمایویو ریویاتای سدددتخم  زی

دددزییوجددماادد ییپروسددتاتییسددرنارییییزی سددویکدد یاتدم رددزییا ئمزی مدد ی  یجمردد یعبئمددی

ید  ب

ی: پروستات سرطان زودرس صيتشخ جهت یغربالگر
یز ختصاصددییژریزد تددییارمددیگی  دد   ایویتواایت سددویلمد ددتقیمدد  دعای  یاااددریاددا یات

ی  ددی ییددرو یسدد بیمایزدددیی سددتفااایپروسددتاتیسددرناری م شددخیااددر یپروسددتات

ی مدتخصصددیی کرددریماددا   یاددایزووددیبی ددوم یدشددخ یقمددیاریاطددمتیاغرادداواریاتویددما

ی  ددیاایسددرناریاغرادداواریجمددویسددا ی۵۰یااددامی مسددمیااددر یتوشیاوی  ددی یا ت دد ی عتقدداا

یسددااق ی  مک ددا یرمددی  یا ت دد طی اددتبیجمددویاشددترماییددا ای  مک ددا یاتی دٌددایبیددمای  جدداد

 بیمای  جادیسا ی4۰یزعم ی ری مپائی مسمیاتی  اایاغرااواریا ت  ییزخا م اگیدریو
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یاددایپمسددتزیجر اددزیاددرشیادد وریTURPتوشییات

یپروسددتاتی ایه ددت یر دمویدجددر طیاد یاوتاددم یعیدمت

یا ت ددلیدددزیاددرید مددایکددراری  دد ی  دد یوی ددر شیاددایت 

یاتیچدد یپددای.کمددملیدددزیخددات یت ید مددایوییدد  یدردد 

یپروسدددتاتیهمددد یا دددت یچددد یویادددا یجر ادددزیعمددد 

یددزیادرییت یی   د  ااییه دت ییدقد ییویییدمایی مدزییارا یت 

ی.ا ت ل

 : جراحي عمل عوارض

یامشددتریکدد یجم ددزی م  ددا زیادد یدسددمایوی ختمدداتایاددز

یبیاای ییدزییا زیپروستاتیسرنا ماایات

یتو یچمد یی دای سدویدم د ییکد ییعمد یی  ییپداییخم ر  ا

یویدددر و ریدا عدداتیخددمتاریاددایکدد یاایدد ییا یددت ی ا ددد 

ی.اکرییخم هم یییپم  یامیماایکادبًیید   ییدصرف

یوموددد یادددایاممددداتی دددرخم ی:مندددز  در مراقبدددت

یدم دد یتو یچمدد یی ددایاممدداتی ات تبیاایدد ییدددزی ات تا

یدددزید ددهر ی  دد یتدددزیاددر ابیاایدد ییت دد یررددد ی سددو

یدا عدداتی ددایدبیومددم ری دد یسدداعتزیادد  ر یاا  ددو

ید تددزی  یتو یچمدد یی ددایاممدداتبییددمایدصددرفیا اددر

یخددات ی  یاعدد یبی ما دد ییدددزیدصددرفیخددمت کزیامم مدد 

ی ات تطی  ددرتیااوددویتو یچمدد یی ددایاممدداتیسددم  ییکددرار

یاتدد ت  یکدد یا تای ات تیادددزیاتی اددطر تیویسددم ش

یارمدد یی  یعمدد طی  یاعدد ییهفتدد ی۶-۸بیگددراایدددزیارنددرف

یبگرااییپرهم ییسمام ی ج ادیکرار

یهددایامضدد ی ددمتدی ددای ات تیام دددد ری دداطیصددمتتیات

 باامرای ماسیخمایپ ی یاای اا  وییدزیاممات

وصرصه ت پ وسراا   سر اا  هنگام زود و  موقع به  تشریص  منظور به  حاضر   حال در

می شرود ه  دو مل  وو  با ه  نجاام شرودا نتهاه با م مار   شرم  ه و ود ه هوجه 

س اا  جصست و می تونجم ثاجو ه  حاتت غص اهصعی در دو روش وو  حالاً به معنای  

یبییبه بزرهی خوش خص  پ وساا  جصز باشم

 دارد؟ وجود پروستات بزرگي از  جلوگيری برای راهي  آيا

امماتایسدد یدرا ریییی پروسددتات تگزا یییدد یجم بیدمفزی سددوبیهماماریک یگفت 

سددا یویییی۶۰-۵۰اتصدد یدرا ریام یییی۵۰سددا یوییی۵۰-4۰%یدرا ریام ی۳۰ سددوطیی

ی.دزییم   پروستات سا یدیتبیا یا تگزیی۷۰-۶۰اتص یدرا ریام ی۷۰

ارخبفییویدعداومدویجم دددزیدرایوجمایا تا  پروسدددتدات د دای ت یدانزیام یا تگز

ویی پروستات  صمتیعممدزیک ید ریدزیکمم ی  جادیدعاومویهاایجم زیااعثیا تگز

امماتایدریدزییددماطی   ی ف ریکادبًیغر ی سددویویاری سدداسی اقمقاتیدااوییدد ایی

دزیی پروستات د  ودیویدم لیااعثییاا ازیغ ا دقاتاو   جادیدعاومویهاایجم زیو

وی دایدداصدددرد ی  داایام یت اطد یجم دددزیاداعدثیی دقداتادو یدددمایویارع ایعد د

ی.دزیگراا پروستات  متد

 : درماني  های روش

ت یکمچ ی ما  یکشدد ی شدد ایی پروسددتات همم یا تو زیاتیا مایک :یییزاتدا ییا تو

 .ا یصمتتی   ممزیدزیاای  ا توها  سویویود ی قش

اعضدزی  یاادوییوی ایا یهمر ایی   یتوشییداد یارا یدت یغ ایپروسدتاتطی:ییزجر ا

دم  یی   یامماتایییاتییهاایکماتایدریویاعضدددزی  یغ ایومفاوایدزییدددمابیجر از

 . یت یاای ختماتای ات تیوی ختب ی عمظیت یاتیپزیا خطریازیی سویی

 درو ایعم یجر ازیپروسدتاتیا یاویتوشیاا یویا دت ی  جادیدزییدمایک یا دت یا یی

یدد تیویاجلیوی     ایا تگزیپروسددتاتیوییدد  یتیدد یپروسددتاتی م یاتداریی

یاتدارینبئزیپروستاتیار ایک ا زیک .  تخابیدزییما

هم دداریادایا تگزیییی-۲گردیدزیادایددد یییی۷۰-۶۰اجلیپروسدددتداتیدریهدایادامایییی-۱ی

سمویتی یا تگزیپروستاتیا یا خ یدرا  یییی-۳پروستاتیسم یدرا  یا تویا ت  یی

 سدوطیعم یجر ازیاا یدزیااید بی دایامتر  یاتداریویاتدارینبئزیپروسدتاتیهاایی

 ایی TURP  گردیک یااعثی   ددد  اییددد   یخروجزیدجر یدزییدددم  یعمیی۵۰  ری

 ب ر شی  یا خ یدجر ی)هماریوم تیعادما  (یدزیاای 
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