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 تعريف الربوس تات: 
  يه غدة دلى الرجال تفرز سائال يكون جزءا من السائل املنوي، ويبلغ جحمها 2 مس عىل 2 مس وتوجد يف منطقة احلوض.

 تس تخدم الربوس تات هرموان ذكراي يسمى هرمون ** تس تو سرتون ** ليك تعمل بشلك طبيعي.
 

 

 
 

 أأعراض رسطان الربوس تات: يعاين الرجل من:
ىل التبول ملرات عديدة   ، خاصة يف الليل.احلاجة ا 

 صعوبة التبول أأو الاحتفاظ ابلبول.  

 التدفق الضعيف للبول. 

 الأمل أأو احلرقة عند البول 

 خروج السائل املنوي من القضيب حمداث أأملــــا أأثناء امجلاع. 

 دم يف البول أأو السائل املنوي. 

 الفخذ.  من عظمة والأجزاء العلوية وعظام الوركالأمل أأو تصلب اجلزء السفيل من الظهر  

 يف بعض احلاالت ال تظهر أأي من هذه الأعراض.
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  اليت تؤدي ا ىل اال صابة برسطان الربوس تات:العوامل 
 :يكون الشخص أأكرث عرضة لال صابة برسطان الربوس تات يف حال

 عاما. 50جتاوز سن الـــ  

ذا اكن وادله أأو شقيقه مصااب برسطان الربوس تات.   ا 

 تناول الوجبات الغنية ابدلهون احليوانية.  

 التوابل.رشب املرشوابت الكحولية، الشاي، القهوة وتناول  

 التدخني جبميع أأنواعه +++++++++++++.  

جراؤها جيباليت  تضم التحاليل التحاليل اخلاصة برسطان الربوس تات:  عاما: 50للرجال اليت تزيد أأعامرمه عىل  ا 

 يف ادلم بني الرجال املصابني ابلرسطان PSAيرتفع مس توى  ،PSAالربوس تات حتليل دم دلالئل أأورام 

 حفص املس تقمي. 

 
 

جراء حفوصات  ىل ا  ذا أأشارت نتيجة الفحص أأنك مصاب برسطان الربوس تات، فقد حتتاج ا  قد يمت حسب عينة صغرية من نس يج  أأخرى.ا 

 يسمى بتحليل العينة. وهو ما الرسطانية.الربوس تات لتحليل اخلالاي 

للكشف عن رسطان الربوس تات، املس تخدمتان وس يلتا التصوير  هاموالرنني املغناطييس املوجات فوق الصوتية  تصوير الربوس تات:

 املوجات فوق الصوتية للحصول عىل خزعة.  ويس تخدم الأطباء
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 يه:من أأمه الاختبارات املس تخدمة 

 TRUS - TRANS RECTAL ULTRASOUNDاملس تقمي: التخطيط فوق الصويت عرب  

 PROSTATE BIOPSYالأمه للتشخيص الرسطان  وهو الاختبارخزعة الربوس تات:  

 COMPUTERIZED TOMOGRAPHY (C T)  انتشار الرسطان يف اجلسم. احملسوب: تشخيصالتصوير الطبقي  

 BONE SCANتشخيص انتشار رسطان الربوس تات يف العظام.  العظام:مسح  

 توجد اختبارات أأخرى قد تساعد مثل التصوير ابلرنني املغناطييس ... 
 

 
 

مراحل الرسطان اليت ختتلف يف انتشارها و عالهجا  يمت تصنيف التشخيصبعد  تصنيف مراحل و تدرجي رسطان الربوس تات:

  GLEASON GRADEغليسون حسب تدرجي 

  LOW GRADEيه درجات منخفضة  :4 - 1ادلرجات  

 MEDUIM GRADE يه متوسطة. :7 - 5ادلرجات  
  HIGH GRADE عاليةيه درجات  :10 - 8ادلرجات  

  . والشفاء منهوقل احامتل عالجه  وزادت خطورتهاكن الرسطان اشد  غليسون،لكام تقدم تدرجي 
ذاالعنايةطرق  ليك  الربوس تات، سوف مصااب برسطانكنت  : ا   واليت تشمل:طرق العالج املتاحة  الطبيب عنيتحدث ا 

 اجلراحة الستئصال الورم. 

 املوضعي أأيضا. ويشمل العالجالعالج اال شعاعي  

 العالج الكاميوي. 

 الهرموين.العالج  

 .ومتابعة احلاةلالرتقب  

 بتناول الطعام الصحي :الوقاية من اال صابة برسطان الربوس تات

جراء بعض التغيريات يف النظام الغذايئ للشخص و منط احلياة عىل  حيث تبني بعض ادلراسات أأن خطر اال صابة ابلرسطان ميكن أأن يقل مع ا 

وهناك دراسات تبني أأن فول الصواي   %26ان بــنس بة طكثري من الليكوبني يقلل خطر الرس سبيل املثال تناول  الطامطم اليت حتتوي عىل ال 

املوجود يف معظم   3. و معروف أأن الأحامض ادلهنية اوميجا PSAحيتوي عىل مادة يف اخلرضوات تسمى فيتوسرتوجني يقلل مس توى  

، التغذية الغنية مادة الس يلينيوم لها تأأثريات واقية من أأمراض القلب و الرسطان هناك أأيضا وكذا الكتان  الأسامك مثل الساملون  و التونة 

نتاج فيتامني   ( يقلل من خطر اال صابة من الرسطان. ، الربتقال، اجلرجري  و اخلساللميون يف اجلسم  Dابخلرضوات و الفاكهة )تزيد من ا 

. هناك اي الرسطانية بواسطة البوليفينولابخلال معدل اال صابةانه يقلل  الأخرض معروف، الشاي رتقلل من اخلط والربوكسل أأطعمةالربولكي 

 تضخممرىض  الليكوبني والبطباط تساعد، الصبار أأزهار، عرق السوس، القرع، املشاري طبية مثل البلميط الأعشاببعض  أأيضا

 الربوس تات. 

الرايضية تقلل من رينات الامت، هناك أأحباث تبني أأن رسطان الربوس تات وتقلل خطرلوزن الرايضية ابنتظام تضمن فقدان االامترينات ممارسة 

 اجلسم. يف PSA  الـومس توايت  مس توى التس توس يرتون
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