
 داريی تامسًلًسیه

تضسگی پشٍستات خَد سا تا کاّص قطش جشیاى ادساس، قطشُ قطشُ آهذى ادساس، قطغ ٍ ٍغل ضذى ادساس ، تکشس ٍ سَصش ادساس 

 .ٍ اختالل دس تخلیِ ادساس ٍ تاقی هاًذى ادساس دس داخل هثاًِ ٍ ضة تیذاس ضذى ّای هکشس، ًطاى هی دّذ

صهاى تغییشات سٌی دس تذى ایجاد هی ضَد ٍ تِ ػٌَاى هثال: پَکی استخَاى  تضسگی پشٍستات تیواسی سي است. تا گزس

 … ّا، سفیذ ضذى هَّا ٍ چیي ٍچشٍک پَست ٍ

 .پشٍستات دس آقایاى هسي ًیض ضشٍع تِ تضسگ ضذى ٍ تاػث تستي خشٍجی هثاًِ هی گشدد

 

 دارد؟ يجًد پريستات بسرگی از جلًگیری برای راَی آیا

 5۰سال ٍ  5۰-4۰هشداى تیي  3۰۳کِ گفتِ ضذ تضسگی پشٍستات تیواسی سي هشداى است،  جَاب هٌفی است. ّوچٌاى

 .سال هثتال تِ تضسگی پشٍستات هی ضًَذ 7۰-6۰دسغذ هشداى تیي 7۰سال ٍ  6۰-5۰دسغذ هشداى تیي 

 دارد؟ يجًد مرد جىسی فعالیت ي پريستات بسرگی بیه ارتباطی آیا

اًجام فؼالیت ّای جٌسی تاػث تضسگی پشٍستات ٍ تیواسی آى هی ضَد، ایي تفکش تشخالف تػَس ػوَهی کِ فکش هی کٌٌذ 

کاهالً غلط است ٍ تش اساس تحقیقات ثاتت ضذُ اًجام فؼالیت ّای جٌسی ٍ هقاستت هذاٍم ٍ هٌظن تاػث ضاداتی غذُ 

 .ی گشددپشٍستات هی ضَد ٍ تشػکس ػذم هقاستت ٍ یا فاغلِ صیاد تیي ساتطِ جٌسی تاػث تَسم پشٍستات ه

 کىیم؟ کار چٍ باید ضدیم پريستات عالئم بٍ مبتال اگر

 :دس غَست هطاّذُ اختالل دس تخلیِ ادساس تایذ تِ پضضک اسٍلَطی هشاجؼِ ٍ تشسسی ضَیذ. ایي تشسسی ّا ػثاستٌذ اص

 ٍ آصهایص ادساس ٍ ػولکشد کلیِ ّا PSA اًجام آصهایص .1

 تاقیواًذُ سًََگشافی اص کلیِ ّا، هثاًِ ٍ پشٍستات ٍ ادساس .2

 هؼایٌِ اًگطتی دس غَست تطخیع پضضک .3

 .ضًَذ هی تقیسن ضذیذ ٍ هتَسط خفیف، ًَع سِ تِ اًسذاد ضذت اساس تش پشٍستات تضسگی ّای ًطاًِ ٍ ػالئن

سَصش هختػش ادساسی، کاّص هختػش فطاس ٍ سشػت ادساسی دیذُ هی ضَد ٍلی تخلیِ هثاًِ خَب : خفیف وًع در

 .ػلیشغن ػالئن اص تخلیِ ادساسی ضکایت ًذاسداًجام هی ضَد ٍ فشد 

دٍضاخِ ضذى ادساس، قطغ ٍ ٍغل ضذى ادساس، ضة تیذاس ضذى ّای هکشس ادساسی ٍ صٍس صدى ٌّگام تخلیِ : متًسط وًع
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 .ادساس ٍ تاقیواًذُ صیاد ادساس دس هثاًِ هی تاضذ

ُ ضذُ ٍ فشد چِ تسا دچاس احتثاس ادساسی هی ادساس تسیاس تاسیک ٍ تخلیِ ادساسی کاهالً هطکل ٍ اریت کٌٌذ: ضدید وًع

 .ضَد کِ هجثَس هی ضَین تشای تیواس سًَذ فَلی گزاضتِ ضَد

 کدامىد؟ پريستات درمان َای ريش آخریه

دسهاى تضسگی پشٍستات تستِ تِ ضذت ػالئن است. ًَع خفیف ٍ هتَسط اغلة دسهاى داسٍیی ٍ دس ًَع ضذیذ دسهاى 

 .دسهاًی پیطٌْاد هی ضَدجشاحی تِ ػٌَاى خط اٍل 

 دارد؟ يجًد داريیی قطعی درمان پريستات بسرگی برای آیا

 .است ٍ لزا ًقص داسٍّا تِ غَست تسکیٌی هی تاضذ وطدٌ کطف وماید کًچک را پريستات ٌَّص داسٍیی دس دًیا کِ

 است؟ چگًوٍ پريستات درمان در داريَا اثر مکاویسم

پشٍستات استفادُ هی ضًَذ ػثاستٌذ اص: ضل کٌٌذُ ّای ػضالت غاف )هثل  داسٍّایی کِ اهشٍصُ تشای دسهاى تضسگی

اهٌیک ، تاهسَلَسیي، پشاصٍسیي، تشاصٍسیي( ایي داسٍّا تاػث هْاس کشدى گیشًذُ ّای آلفا کِ دس پشٍستات ٍ کپسَل آى 

یِ ادساس هی ضًَذ. ایي قشاس داسد تاػث ضل ضذى گشدى هثاًِ ٍ لزا تاص ضذى خشٍجی هثاًِ ٍ تاػث احساس ساحتی دس تخل

داسٍّا سا تا ػٌَاى خط اٍل دسهاًی تشای پشٍستات ّای تضسگ ضذُ تا ػالئن خفیف تا هتَسط پیطٌْاد هی کٌین ٍ تِ تیواس 

تَغیِ هی کٌین. تا هحذٍدیت هػشف هایؼات ضثاًِ قثل اص خَاب یکی اص ایي کپسَل ّا سا استفادُ ًوایٌذ کِ تاػث سٍاى 

 .حگاّی هی ضَدضذى جشیاى ادساس غث

 است؟ چقدر داريَا ایه از استفادٌ زمان مدت

اگش فشد ی هثتال تِ ػالئن تضسگی پشٍستات ضَد تایذ تا آخش ػوش اص ایي داسٍّا استفادُ ًوایذ چَى اثش ایي داسٍّا هَقتی 

 .است ٍ دس غَست قطغ داسٍ تالفاغلِ ػالئن تضسگی پشٍستات خَد سا ًطاى هی دٌّذ

 خاصی عارضٍ ترازيسیه ي پرازيسیه امىیک، تامسًلًسیه، مثل پريستات عضالت ىىدٌک ضل داريَای آیا

 دارود؟

 :تا تَجِ تِ هػشف دساص هذت ایي داسٍّا الصم است تا ػَاسؼ آى آضٌا ضَیذ

ایي داسٍّا تاػث ضل ضذى ٍ تاصهاًذى گشدى هثاًِ ٌّگام اًضال ضذُ ٍ  : ًضدیکی هَقغ دس هٌی هایغ ضذى کن یا ٍ قطغ- 1

 .تاػث هی ضًَذکِ هایغ هٌی ػَؼ خشٍج اص هجشا تِ داخل هثاًِ سیختِ ضَد ٍ تا ادساس دفغ گشدد

تِ ػلت اثش ضل کٌٌذگی ایي قشظ ّا دس پشٍستات تاػث ضل ضذى ػضالت غاف آلت تٌاسلی : ًؼَظ ضذت کاّص- 2

 .هشد ًیض هی ضَد ٍ لزا ًؼَظ سفت هوکي است ایجاد ًطَد

هاى ایي داسٍّا تا داسٍّای پاییي آٍسًذُ فطاسخَى هوکي است تاػث تطذیذ افت فطاس هػشف ّوض: خَى فطاس افت- 3

خَى ضذُ ٍ تاػث ضؼف سشگیجِ، سشدی دس اًذام تحتاًی ٍ یا افتادى ًاگْاًی فشد تِ صهیي ضَد ٍ تِ ّویي خاطش تَغیِ 

 .هی ضَد کِ ایي داسٍّا ضة ّا قثل اص خَاب هػشف ضًَذ



داسٍّایی ّستٌذ کِ تاػث تلَکِ ضذى تثذیل تستَستشٍى تِ دّیذسٍتستَستشٍى : پشٍستات تضسگی دسهاى دیگش داسٍّای

دس خَى هی ضَد. تضسگتشیي هحشک تضسگ ضذى غذُ پشٍستات َّسهَى دّیذسٍتستَستشٍى است. ایي داسٍّا اص قثیل 

تؼذ اص هػشف ایي داسٍ  فیٌاستشایذ، دٍتاستشایذ تاػث هْاس دس تثذیل تستَستشٍى تِ دّیذسٍتستَستشٍى ضَد. ضص هاُ

 .دسغذ کن هی ضَد ٍلی دس غَست قطغ داسٍ دٍتاسُ تِ حالت اٍلیِ پشٍستات تش هی گشدد 3۰حجن غذُ پشٍستات 

 داريیی ًَرمًن اثرات علت بٍ کٍ باضد می مرد در جىسی میل ضدید کاَص داري: ایه عارضٍ مُمتریه از

 .باضد می

 گشد آٍسی ٍ ًطش : ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ ضشکت داسٍساصی فٌذا

 


