
سرطان البروستات





نظرة عامة

ســرطان البروســتاتا هــو ســرطان يحــدث يف البروســتاتا، وهــي غــدة صغيــرة علــى شــكل اجلــوز عنــد الرجــال 
ي وينقــل احليوانــات املنويــة. تُنِتــج الســائل املنــوي الــذي يُغــذِّ

يَُعــدُّ ســرطان البروســتاتا أحــد أكثــر أنــواع الســرطان شــيوًعا بــن الرجــال. عــادًة مــا ينمــو ســرطان البروســتاتا 
ببــطء ويقتصــر يف البدايــة علــى غــدة البروســتاتا، حيــث قــد ال تُســبِّب أضــراًرا جســيمة. ومــع ذلــك، يف حــن 
أن بعــض أنــواع ســرطان البروســتاتا تنمــو ببــطء وقــد حتتــاج إلــى حــد ضئيــل مــن العــاج أو قــد ال حتاجــه، 
ــًرا  هنــاك أنــواع أخــرى عدوانيــة وميكــن أن تنتشــر بســرعة. إن ســرطان البروســتاتا الــذي متَّ اكتشــافه مبكِّ

-عندمــا ال يــزال محصــوًرا يف غــدة البروســتاتا- لديــه فرصــة أفضــل لعــاج ناجــح.

غــدة  البروســتاتا يف  ســرطان  يحــدث 
املثانــة  حتــت  تقــع  التــي  البروســتاتا 
ــط باجلــزء  ــور وحتي ــدى الذك مباشــرة ل
يصــرف  الــذي  األنبــوب  مــن  العلــوي 

البــول(.  )مجــرى  املثانــة  مــن  البــول 

غــدة  التوضيحــي  الرســم  هــذا  يبــن 
ــا  بروســتاتا ســليمة وغــدة بروســتاتا به

ورم.

األعراض

قــد ال ينجــم عــن ســرطان البروســتاتا ظهــور أعــراض أو عامــات يف مراحلــه املبكــرة. قــد يســفر عــن ســرطان 
البروســتاتا األكثــر تطــوًرا عامــات وأعــراض، مثل:

مشكات يف التبول 	

ضعف قوة التدفق يف مجرى البول 	

وجود دم يف السائل املنوي 	

عدم الشعور بالراحة يف منطقة احلوض 	

ألم العظام 	

ضعف االنتصاب 	
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األسباب

ــح  ــا تصب ــدأ عندم ــاء أن ســرطان البروســتاتا يب ــم األطب ــر واضحــة. يعل إن أســباب ســرطان البروســتاتا غي
بعــض خاياهــا مشــوهة. تتســبب الطفــرات يف احلمــض النــووي للخايــا املشــوهة يف منــو اخلايــا وانقســامها 
علــى نحــو أســرع ممــا تتبعــه اخلايــا الطبيعيــة. وتســتمر اخلايــا املشــوهة يف العيــش بينمــا متــوت اخلايــا 
األخــرى. تكــّون اخلايــا املشــوهة املتراكمــة ورًمــا ميكنــه التفشــي إلــى األنســجة املجــاورة. ميكــن كذلــك أن 

تنفصــل بعــض اخلايــا املشــوهة وتنتشــر )تنتقــل( ألجــزاء أخــرى مــن اجلســم.

عوامل الخطر

تتضمن العوامل التي ميكن أن تزيد من خطر إصابتك بسرطان البروستاتا ما يلي:

العمر. يزداد خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم العمر. 	

ــة  	 ــر لإلصاب ــد، يحمــل الرجــال ســود البشــرة خطــًرا أكب ــم حتديدهــا بع ــم يت الِعــرق. وألســباب ل
بســرطان البروســتاتا أكثــر مــن الرجــال مــن األعــراق األخــرى. واحتماليــة أن يصبــح ســرطان 

ــدى الرجــال ســود البشــرة. ــا ل ــر أيًض ــا أكب ــا أو تقدًم ــر عنًف البروســتاتا أكث

التاريــخ العائلــي. إذا أصيــب الرجــال يف عائلتــك بســرطان البروســتاتا مــن قبــل، فقــد ترتفــع  	
نســبة خطــر إصابتــك. أيًضــا إذا كان لديــك تاريــخ عائلــي مــن اجلينــات التــي تزيــد خطــر اإلصابــة 
بســرطان الثــدي جــن ســرطان الثــدي BRCA1( 1( أو جــن ســرطان الثــدي 2 )BRCA2( أو تاريــخ 
عائلــي قــوي مــن اإلصابــة بســرطان الثــدي، فســيزيد لديــك خطــر اإلصابــة بســرطان البروســتاتا.

غدة البروستاتا

ــل  ــة بقلي ــى املثان ــد الرجــال أدن تقــع غــدة البروســتاتا عن
ــول  ــذي يصــرف الب ــوب ال ــوي لألنب وحتيــط باجلــزء العل
األولــى  الوظيفــة  تتمثــل  البــول(.  )مجــرى  املثانــة  مــن 
للبروســتاتا يف إنتــاج الســوائل التــي تغــذي احليوانــات 

املنويــة وتنقلهــا )الســائل املنــوي(
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الســمنة. قــد يكــون الرجــال املصابــون بالســمنة ممــن مت تشــخيصهم بســرطان البروســتاتا أكثــر  	
عرضــة لإلصابــة بحالــة متقدمــة مــن املــرض يصعــب عاجهــا. املضاعفــات

تتضمن مضاعفات سرطان البروستاتا وعالجاته ما يلي:

انتشــار الســرطان )متنقــل(. ميكــن أن ينتشــر ســرطان البروســتاتا إلــى األعضــاء املجــاورة، مثــل  	
املثانــة، أو ينتقــل عبــر الــدم أو اجلهــاز اللمفــاوي إلــى عظامــك أو أعضــاء أخــرى. ميكــن أن يســبب 
ســرطان البروســتاتا الــذي ينتشــر يف العظــام الشــعور باأللــم وكســر العظــام. بعــد انتشــار ســرطان 
البروســتاتا مباشــرة إلــى أماكــن أخــرى باجلســم، رمبــا يظــل يســتجيب للعــاج ورمبــا تتــم الســيطرة 

عليــه، لكــن شــفاءه غيــر محتمــل.

ــول. يعتمــد عــاج  	 ــؤدي كل مــن ســرطان البروســتاتا وعاجــه إلــى ســلس الب ســلس البــول. قــد ي
ســلس البــول علــى النــوع املصــاب بــه، ومــدى شــدته ومــدى احتماليــة تطــوره مــع مــرور الوقــت. قــد 

تشــمل خيــارات العــاج األدويــة والقســطرة واجلراحــة.

ضعــف االنتصــاب. ميكــن أن ينتــج ضعــف االنتصــاب عــن ســرطان البروســتاتا أو عاجــه، مبــا يف  	
ذلــك العاجــات اجلراحيــة أو اإلشــعاعية أو الهرمونيــة. تتوفــر األدويــة واملضخــات التــي تســاعد 

يف االنتصــاب واجلراحــة لعــاج ضعــف االنتصــاب.

الوقاية

ميكنك تقليل خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا إذا كنت:

اختــر نظاًمــا غذائًيــا صحًيــا غنًيــا بالفواكــه واخلضــراوات. تتجنــب تنــاول األطعمــة الغنيــة بالدهــون  	
وبــدالً مــن ذلــك ركــز علــى اختيــار مجموعــة مــن الفواكــه واخلضــروات واحلبــوب الكاملــة. حتتــوي 
الفاكهــة واخلضــروات علــى العديــد مــن الفيتامينــات واملــواد الغذائيــة التــي مــن شــأنها أن تســاهم 
ــة مــن ســرطان البروســتاتا  ــم يثبــت حتــى اآلن إذا مــا كان بإمكانــك الوقاي يف إنعــاش صحتــك. ل
بشــكل قاطــع باتبــاع نظــام غذائــي أم ال. لكــن ميكــن التبــاع نظــام غذائــي صحــي مــزود مبجموعــة 

متنوعــة مــن الفاكهــة واخلضــروات أن يحســن صحتــك العامــة.
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اختــر األطعمــة الصحيــة بــداًل مــن املكمــات. لــم تقتــرح أي دراســات أن املكمــات تلعــب دوًرا يف  	
احلــد مــن خطــر اإلصابــة بســرطان البروســتاتا. بــدالً من ذلــك، اختر األطعمة الغنيــة بالفيتامينات 

واملعــادن بحيــث ميكنــك احلفــاظ علــى مســتويات صحيــة مــن الفيتامينــات يف اجلســم.

مــارس الرياضــة معظــم أيــام األســبوع. حتســن ممارســة التماريــن الرياضيــة مــن الصحــة العامــة،  	
األمــر الــذي يســاعدك يف احلفــاظ علــى وزنــك وحتســن مزاجــك. توجــد بعــض األدلــة التــي 
ــر عرضــة الرتفــاع مســتويات املســتضد  ــن ال ميارســون الرياضــة أكث ــى أن الرجــال الذي تشــير إل
ــة األفــراد الذيــن ميارســون الرياضــة  البروســتاتي النوعــي )PSA( يف حــن قــد يقــل خطــر إصاب
بســرطان البروســتاتا. جــرب ممارســة التماريــن الرياضيــة يف معظــم أيــام األســبوع. إذا كانــت 
ممارســة التماريــن الرياضيــة أمــًرا جديــًدا عليــك، فابــدأ ببــطء ثــم اعمــل علــى زيــادة وقــت 

ــوم. ــة كل ي ــن الرياضي ممارســة التماري

حافــظ علــى وزن صحــي. إذا كان وزنــك احلالــي هــو الــوزن الصحــي، فحــاول احلفــاظ عليــه عــن  	
طريــق ممارســة التماريــن معظــم أيــام األســبوع. إذا احتجــت أن تفقــد وزنــك، فأضــف املزيــد مــن 
ــب  ــب مــن الطبي ــا. اطل ــا يومًي ــي تتناوله ــة الت ــل عــدد الســعرات احلراري ــة وقل ــن الرياضي التماري

تقــدمي املســاعدة يف وضــع خطــة لفقــد الــوزن الصحــي.

حتــدث إلــى الطبيــب بشــأن ارتفــاع خطــر اإلصابــة بســرطان البروســتاتا. قــد يفكــر الرجــال الذيــن  	
يعانــون مــن ارتفــاع خطــر اإلصابــة بســرطان بروســتاتا يف تنــاول األدويــة وغيرهــا مــن العاجــات 
ــة،  ــا 5 املختزل ــاول مثبطــات ألف ــرح بعــض الدراســات أن تن ــة. تقت ــل خطــر اإلصاب األخــرى لتقلي
مبــا يف ذلــك فيناســترايد )بروبيكيــا )Propecia(، وبروســكار )Proscar(( ودوتاســتيريد )أفــودارت 
)Avodart(( قــد يقلــل مــن اخلطــر الكلــي لإلصابــة بســرطان البروســتاتا. تســتخدم هــذه األدويــة 

للتحكــم بتضخــم غــدة البروســتاتا وفقــدان الشــعر يف الرجــال.

ومــع ذلــك، تشــير بعــض األدلــة إلــى أن الرجــال الذيــن يتناولــون هــذه األدويــة قــد يعانــون مــن زيــادة خطــر 
اإلصابــة بنــوع أشــد خطــورة مــن ســرطان البروســتاتا )درجــة عاليــة مــن ســرطان البروســتاتا(. إذا كنــت قلًقــا 

بشــأن خطــر إصابتــك بســرطان البروســتاتا، فتحــدث مــع الطبيــب.
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التشخيص

الفحص بحًثا عن سرطان البروستاتا

توصــي بعــض املؤسســات الطبيــة الرجــال يف عمــر اخلمســينات أو قبــل ذلــك للرجــال املعرضــن خلطــر 
العوامــل املســببة لســرطان البروســتاتا بالتفكيــر يف إجــراء فحــص ســرطان البروســتاتا.

ينبغــي مناقشــة وضعــك اخلــاص وفوائــد الفحــص ومخاطــره مــع الطبيــب. ومــن خــال العمــل مًعــا، ميكــن أن 
تقــررا أنســب االســتراتيجيات لفحــص ســرطان البروســتاتا الــذي تتناســب مــع احلالــة.

قد تشمل اختبارات فحص البروستاتا ما يلي:

فحــص املســتقيم الرقمــي )DRE(. يف أثنــاء اختبــار املســتقيم الرقمــي، يدخــل طبيبــك إصبًعــا  	
مغطــى بقفــاز وُمَزلًَّقــا إلــى املســتقيم لفحــص البروســتاتا املجــاورة للمســتقيم. إذا اكتشــف طبيبــك 
ــد مــن  ــى إجــراء املزي ــاج إل ــا، فقــد حتت ــدة، أو شــكلها أو حجمه وجــود أي شــذوذ يف أنســجة الغ

ــارات. االختب

اختبــار مســتضد البروســتاتا النوعــي )PSA(. تُســحب عينــة دم مــن أحــد األوردة يف ذراعــك وحُتلل  	
للكشــف عــن مســتضد البروســتاتا النوعــي، وهــي مــادة تنتجهــا غــدة البروســتاتا بشــكل طبيعــي. 
مــن الطبيعــي أن تُوجــد كميــة ضئيلــة مــن مســتضد البروســتاتا النوعــي يف مجــرى الــدم. ومــع ذلك، 
يف حالــة اكتشــاف مســتوى أعلــى مــن املســتوى الطبيعــي، فقــد يشــير ذلــك إلــى إصابــة البروســتاتا 

بالعــدوى، أو االلتهــاب، أو التضخــم، أو الســرطان.

يســاعد اختبــار مســتضد البروســتاتا النوعــي والفحــص الرقمــي للمســتقيم يف التعــرُّف علــى ســرطان 
البروســتاتا يف مراحلــه املبكــرة. وبالتالــي، تســتمر املناقشــات حــول فحــص ســرطان البروســتاتا.

تشخيص سرطان البروستاتا

إذا اكتشــف الفحــص اإلصبعــي للمســتقيم. أو اختبــار مســتضد البروســتاتا النوعــي وجــوَد خلــل، فقــد يوصــي 
طبيبــك بإجــراء مزيــد مــن االختبــارات لتحديــد مــا إذا كنــت مصاًبــا بســرطان البروســتاتا، مثــل:

ألتراســاوند )تصويــر فــوق صوتــي(. إذا أثــارت االختبــارات األخــرى القلــق، فقــد يســتخدم الطبيــب  	
ألتراســاوند )تصويــر فــوق صوتــي( عبــر املســتقيم لتقييــم البروســتاتا. يُدَخــل مســبار صغيــر، يف 
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ــَة إلنشــاء صــورة  حجــم وشــكل الســيجار، داخــل املســتقيم. ويســتخدم املســباُر املوجــاِت الصوتي
لغــدة البروســتاتا.

جمــع عينــة مــن نســيج البروســتاتا. إذا كانــت نتائــج االختبــارات األوليــة تشــير إلــى ســرطان  	
البروســتاتا، فقــد يوصــي طبيبــك بعمــل إجــراء جلمــع عينــة مــن خايــا البروســتاتا )خزعــة 
البروســتاتا(. غالًبــا مــا ُتــرى خزعــة البروســتاتا بإدخــال إبــرة رفيعــة يف البروســتاتا جلمــع 
األنســجة. تُفَحــص عينــة األنســجة باملختبــر لتحديــد إذا مــا كانــت هنــاك خايــا ســرطانية أم ال.

التصويــر بالرنــن املغناطيســي املدمــج. يف حــن ال يــزال يتطــور يف جميــع أنحــاء العالــم، يُســتخدم  	
التصويــر بالرنــن املغناطيســي املدمــج للمســاعدة يف خزعــة البروســتاتا والتشــخيص أكثــر وأكثــر.

يتوفــر يف مركــز احلســن للســرطان تقنيــة دمــج التصويــر بالرنــن املغناطيســي مــع التصويــر  	
باألشــعة فــوق الصوتيــة عبــر املســتقيم )MRI-TRUS(، وهــي تقنيــة متــزج )تدمــج( الصــور مــن 
التصويــر بالرنــن املغناطيســي وصــور املوجــات فــوق الصوتيــة عبــر املســتقيم )TRUS( إلنشــاء 
خزعــة  دقــة  أن حتســن  ميكــن  بدورهــا  والتــي  دقــة،  أكثــر  للبروســتاتا  درجــة   360 خريطــة 

البروســتاتا.

حتديد ما إذا كان سرطان البروستاتا عنيًفا أم ال

عندمــا تؤكــد اخلزعــة وجــود الســرطان، فــإن اخلطــوة التاليــة هــي حتديــد مســتوى عدوانيــة )درجــة( اخلايــا 
ــد مــدى اختــاف  ــة مــن الســرطان لتحدي ــم األمــراض يف املختبــر عين الســرطانية. يفحــص اختصاصــي عل
اخلايــا املصابــة بالســرطان عــن اخلايــا الســليمة. تُشــير درجــة الســرطان املرتفعــة إلــى اإلصابــة بســرطان 

أكثــر عدوانيــة مــن املرجــح أن ينتشــر بســرعة.

ــم درجــة ســرطان البروســتاتا مبقيــاس غليســون. يجمــع  ــر شــيوًعا املســتخدم يف تقيي يُســمى املقيــاس األكث
مقيــاس غليســون رقمــن وميكــن أن يتــراوح بــن 2 )ســرطان غيــر عدوانــي( و10 )ســرطان شــديد العدوانيــة(، 

علــى الرغــم مــن أن اجلــزء الســفلي مــن النطــاق ال يُســتخدم كثيــًرا.

ــى 10. درجــة 6  ــراوح مــن 6 إل ــات خزعــة البروســتاتا تت ــم عين ــس غليســون املســتخدمة لتقيي معظــم مقايي
تُشــير إلــى ســرطان البروســتاتا منخفــض الدرجــة. درجــة 7 تُشــير إلــى ســرطان البروســتاتا متوســط الدرجــة. 

الدرجــات مــن 8 إلــى 10 تُشــير إلــى ســرطان مرتفــع الدرجــة.
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املراحل: 

يصنف األطباء سرطان البروستات إلى أربعة مراحل:

املرحلــة األولــى: ال ميكــن الشــعور بســرطان البروســتات يف هــذه املرحلــة فهــو ال يســبب أي أعــراض . 	
ويف هــذه املرحلــة يقتصــر وجــود ســرطان علــى غــدة البروســتات فقــط ويتــم اكتشــافه بالصدفــة عــادًة 
عنــد إجــراء جراحــة أو فحوصــات ألســباب أخــرى. ويكــون حجــم الــورم صغيــر جــدا بحيــث ال يســتطيع 

الطبيــب اكتشــافه مــن خــال الفحــص الشــرجي اإلصبعــي.

املرحلــة الثانيــة: ويف هــذه املرحلــة يكــون حجــم الــورم صغيــر أيضــاً، ولكــن ميكــن اكتشــافه مــن خــال . 	
الفحــص الشــرجي اإلصبعــي، ويف هــذه املرحلــة أيضــا يوجــد أي أعراض.

املرحلــة الثالثــة: يف هــذه املرحلــة تنتشــر خايــا الســرطان خــارج البروســتاتا وتنتقــل إلــى املناطــق . 	
املجــاورة، ولكــن ليــس للعقــد اللمفاويــة، وتكمــن صعوبــة التبــول أكثــر أعــراض هــذه املرحلــة.

املرحلــة الرابعــة: يف هــذه املرحلــة تنتشــر اخلايــا الســرطانية للعقــد اللمفاويــة املجــاورة والبعيــدة . 	
عــن البروســتاتا مثــل العظــم والكبــد والرئتــن ويعانــي املريــض يف هــذه املرحلــة مــن صعوبــة يف التبــول 

وألــم يف العظــم والتعــب )اإلعيــاء( العــام ونقــص الــوزن.

حتديد مدى انتشار السرطان

ــة( الســرطان. إذا  ــد مــدى )مرحل ــى حتدي مبجــرد إجــراء تشــخيص ســرطان البروســتاتا، يعمــل طبيبــك عل
اشــتبه الطبيــب بــأن الســرطان الــذي أصابــك قــد انتشــر متجــاوًزا البروســتاتا، فقــد يوصــي بإجــراء اختبــار 

أو أكثــر مــن اختبــارات التصويــر التاليــة:

فحص العظام 	

املوجات فوق الصوتية 	

	 )CT( فحص التصوير املقطعي احملوسب

	 )MRI( التصوير بالرنن املغناطيسي
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يف مركــز احلســن للســرطان، ميكــن ملقدمــي الرعايــة أيًضــا أن يلجئــوا إلــى دراســات مســتضد الغشــاء 
النوعــي للبروســتاتا )PSMA( للمســاعدة يف الكشــف عــن درجــة ســرطان البروســتاتا املشــخص حديًثــا 

وإذا مــا كان املــرض انتشــر يف الغــدد اللمفاويــة القريبــة أم ال.

كمــا يســتخدم أطبــاء مركــز احلســن للســرطان الطــرق املتقدمــة تكنولوجًيــا للتصويــر املغناطيســي للتفريــق 
بــن ســرطان البروســتاتا الــذي يتطلــب تدخــًا يف احلــال أو ال يتطلــب.

ــي  ــد الفحــوص الت ــب يف حتدي ــكل فــرد أن يجــري كل فحــص مــن الفحــوص. سيســاعدك الطبي ــي ل ال ينبغ
ــة. ــك الفردي تناســب حالت

يســتخدم طبيبــك املعلومــات املســتمدة مــن هــذه االختبــارات لتعيــن مرحلــة الســرطان. يُشــار ملراحــل 
ســرطان البروســتاتا بأرقــام رومانيــة تتــراوح بــن 1 و4. تشــير أقــل املراحــل إلــى أن الســرطان مقتصــر 
علــى البروســتاتا. ينمــو الســرطان بحلــول املرحلــة الرابعــة متجــاوًزا البروســتاتا وقــد ينتشــر يف أماكــن أخــرى 

باجلســم.

يســتمر نظــام حتديــد مرحلــة الســرطان يف التطــور ويصبــح أكثــر تعقيــًدا مــع تطــور تشــخيص األطبــاء 
للســرطان وعاجــه. يســتخدم طبيبــك مرحلــة الســرطان لتحديــد العاجــات املناســبة لــك.

العالج

ــدى  ــل مــدى ســرعة منــو الســرطان، وم ــل، مث ــى عــدة عوام ــارات عــاج ســرطان البروســتاتا عل ــد خي تعتم
انتشــاره وصحتــك بشــكل عــام، باإلضافــة إلــى الفوائــد احملتملــة لهــذا العــاج أو آثــاره اجلانبيــة.

قد ال يكون العاج الفوري ضرورًيا

ــة بســرطان البروســتاتا، قــد ال يكــون مــن  ــن مت تشــخيصهم بانخفــاض خطــر اإلصاب بالنســبة للرجــال الذي
الضــروري اخلضــوع للعــاج علــى الفــور. قــد ال يحتــاج بعــض الرجــال عاًجــا. وبــدالً مــن ذلــك، يوصــي 

األطبــاء أحياًنــا باملراقبــة املســتمرة.

يف املراقبــة املســتمرة، قــد يتــم إجــراء اختبــارات الــدم وفحــوص املســتقيم وخزعــات محتملــة للمتابعــة 
بانتظــام لرصــد تقــدم الســرطان. إذا أظهــرت االختبــارات أن الســرطان يتطــور، فقــد تختــار عــاج لســرطان 
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ــل اخلضــوع جلراحــة أو إشــعاع. البروســتاتا، مث

قــد تكــون املراقبــة املســتمرة خيــاًرا لســرطان ال ينتــج عنــه أعــراض، ويتوقــع أن ينمــو ببــطء جــًدا، ويقتصــر 
ــة  ــن حال ــرد يعانــي م ــة املســتمرة لف ــر يف املراقب ــد يتــم التفكي ــا ق ــرة يف البروســتاتا. كم ــة صغي ــى منطق عل

ــة. ــرة أخــرى أو شــخص بعمــر متقــدم األمــر الــذي يجعــل عــاج الســرطان أكثــر صعوب صحيــة خطي

تنطــوي املراقبــة املســتمرة علــى خطــر احتماليــة منــو الســرطان وانتشــاره يف فتــرة مــا بــن الفحــوص، األمــر 
الــذي يقلــل مــن فــرص عــاج الســرطان.

جراحة إلزالة البروستاتا

ــر عاجــات ســرطان البروســتاتا  ــة البروســتاتا بالكامــل )االســتئصال اجلــذري للبروســتات( هــو أكث إن إزال
شــيوعاً.

تتــم غالبيــة عمليــات ســرطان البروســتاتا اجلراحيــة بأســلوب يحــاول احلفــاظ علــى األعصــاب التــي تتحكــم 
يف عمليــة االنتصــاب. وتقلــل هــذه العمليــات اجلراحيــة التــي حتافــظ علــى األعصــاب ســلس البــول والعجــز 

اجلنســي، ولكنهــا تبقــى احتماليــة خطرهمــا.

ماذا الذي يجب أن يعرفه مريض سرطان البروستاتا عن العملية اجلراحية؟

إن أفضل مؤشر على نتيجة العملية اجلراحية هو خبرة اجلراح، التقنية اخلاصة املستعملة. وميتلك

ــرة واســعة مــع كافــة أســاليب اســتئصال البروســتاتا  ــون يف مركــز احلســن للســرطان خب اجلراحــون العامل
وقــد مت تطويــر العديــد

مــن األســاليب اجلديــدة هنــا. وســواء مت إجــراء عمليــة مفتوحــة الســتئصال البروســتاتا للمريــض أو عمليــة 
تنظيــر البطــن، فــإن قــدر األلــم ومــدة التماثــل للشــفاء متماثلــة.

ــارات  ــذي ســيتعاملون معــه عندمــا يقومــون بفحــص خي ــرة اجلــراح ال ــى املرضــى أن يعرفــوا مســتوى خب عل
العــاج.
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عملية تنظير البطن الستئصال البروستاتا اجلذري

 يتــم إزالــة غــدة البروســتاتا بواســطة تنظيــر البطــن ملرضــى ســرطان البروســتاتا املؤهلــن. وبخــاف اجلراحــة 
التقليديــة، فــان اســتئصال غــدة البروســتاتا عــن طريــق تنظيــر البطــن يتطلــب شــق خمســة جــروح صغيــره 
فقــط. يســتعمل اجلــراح املنظــار اجلــويف عبــر هــذه اجلــروح – وهــو كاميــرا صغيــرة جــداً - وأدوات جراحيــة 

إلجــراء العمليــة وإزالــة البروســتاتا.

ماذا تستوجب عملية تنظير البطن االستئصال البروستاتا اجلذري؟

يضــع اجلــراح إبــرة صغيــرة مباشــرة حتــت ســرة البطــن ويدخــل اإلبــرة داخــل التجويــف البطنــي. توصــل اإلبــرة 
بأنبــوب صغيــر ويتــم متريــر ثانــي أكســيد الكربــون إلــى البطــن. يرفــع هــذا الغــاز احلائــط اجلــويف البطنــي 
ليعطــي اجلــراح رؤيــة أفضــل للتجويــف البطنــي عندمــا يكــون املنظــار اجلــويف يف الداخــل. يلــي ذلــك إحــداث 
شــق صغيــر قــرب ســرة البطــن. يوضــع املنظــار اجلــويف داخــل هــذا الشــق ويوصــل بكاميــرا فيديــو. يتــم عــرض

الصــورة التــي يراهــا اجلــراح يف املنظــار اجلــويف علــى أجهــزة مراقبــة الفيديــو املوضوعــة بالقــرب مــن طاولــة 
العمليات.

قبــل البــدء بالعمليــة، يلقــي اجلــراح نظــرة شــاملة علــى التجويــف البطنــي للتأكــد مــن ســامة إجــراءات تنظيــر 
اجلــوف البطنــي. إذا قــرر اجلــراح بــأن اإلجــراءات لــن تكــون ســليمة بســبب وجــود نــدوب، أو تلــوث أو أحــد 
أمــراض البطــن، لــن تتــم متابعــة العمليــة. إذا قــرر اجلــراح بأنــه ميكــن تنفيــذ العمليــة بأمــان، ســوف يتــم فتــح 
شــقوق صغيــرة إضافيــة تعطــي اجلــراح إمكانيــة الوصــول إلــى التجويــف البطنــي. إذا كان األمــر ضروريــاً، 

ميكــن توســيع إحــدى هــذه الشــقوق الصغيــرة إلزالــة العقــد اللمفاويــة يف احلــوض.

يعود غالبية املرضى إلى بيوتهم بعد 48 ساعة من إجراء اجلراحة 	

يحتــاج املرضــى إلــى وضــع أنبوبــة قســطرة ملــدة أســبوع بعــد اجلراحــة، وأحيانــاً قــد يطلــب اجلــراح  	
بــأن يبقــي املريــض أنبــوب القســطرة ألســبوع إضــايف.

يعــود أكثريــة املرضــى إلــى ممارســة أنشــطتهم املعتــادة خــال أســبوعن إلــى ثاثــة أســابيع بعــد  	
اجلراحــة.

تتضمــن جراحــة عــاج ســرطان البروســتاتا إزالــة غــدة البروســتاتا )اســتئصال البروســتاتا اجلــذري(، وبعــض 
األنســجة احمليطــة والقليــل مــن العقــد اللمفاويــة. ميكــن إجــراء اســتئصال البروســتاتا اجلــذري بعــدة طــرق:
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عملية استئصال البروستات املفتوحة 

هــي عــاج جراحــي آخــر لســرطان البروســتات حيــث يزيــل االســتئصال اجلــذري املفتــوح للبروســتات كامــل 
البروســتات مــع إحــداث شــق يف تويــف البطــن الســفلي. وألن البروســتات تلتــف حــول اإلحليــل، يجــب علــى 

اجلــراح إعــادة توصيــل املثانــة مــع اإلحليــل مبجــرد إزالتهــا.

ناقش مع طبيبك أي نوع من اجلراحة هو األفضل حلالتك اخلاصة.

ــك أن  ــول وضعــف االنتصــاب. اســأل طبيب يحمــل اســتئصال البروســتاتا اجلــذري خطــر حــدوث ســلس الب
يشــرح لــك املخاطــر التــي قــد تواجهــك وفًقــا حلالتــك، ونــوع اإلجــراء الــذي اخترتــه، وســنك، ونــوع جســمك 

وحالــة صحتــك العامــة.

حتضيرات قبل العملية:

الدخول إلى املستشفى قبل العملية بيوم أو يومن. 	

إجراء الفحوصات املخبرية واإلشعاعية املطلوبة. 	

ــع استفســاراته حــول تاريخــك املرضــي  	 ــى جمي ــة عل ــر واإلجاب ــب التخدي اخلضــوع لفحــص طبي
ــام. ــر الع ــم حتــت التخدي ــة تت ــث إن هــذه العملي حي

االمتناع عن الطعام والشراب ليلة العملية الساعة 12 ليًا. 	

االمتناع عن التدخن قبل موعد العملية بأيام. 	  

تنظيف مكان العملية من الشــعر من خال حلقه بواســطة ماكينات قص الشــعر وليس الشــفرة  	  
للتقليــل مــن إمكانيــة حــدوث التهــاب اجلــرح بعــد العمليــة.
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مضاعفات ما بعد العملية: 

التهاب اجلرح. 	

التهاب املسالك البولية. 	

تسرب البول.  	

نزف الدم. 	

احلاجة لنقل الدم أثناء وبعد العملية. 	

التهاب الرئة وإفراز كميات كبيرة من البلغم. 	

تغير يف لون البول. 	

تلط الدم يف الساقن والرئة. 	

األلم الشديد مكان العملية وميكن السيطرة عليه من خال فريق األلم 	

العجز اجلنسي 	

بعــد االنتهــاء مــن اجلراحــة، ســوف يتــم نقلــك إلــى غرفــة اإلنعــاش والبقــاء هنــاك حتــى زوال تأثيــر املخــدر. 
وهــذا قــد يســتغرق ســاعة أو ســاعتن. قــد يتــم نقلــك إلــى وحــدة العنايــة املركــزة أو املتوســطة ألول 24 

ــة. ــل العملي ــك قب ــة اجلراحــة والصحــة العامــة اخلاصــة ب ــى طبيع ســاعة. وهــذا يعتمــد عل

العالج اإلشعاعي

العــاج اإلشــعاعي الــذي يســتخدم الطاقــة العاليــة لقتــل اخلايــا الســرطانية. ميكــن تلقــي العــاج اإلشــعاعي 
ــة اإلشــعاع اخلارجــي(. خــال  ــن خــارج اجلســم )حزم ــاج اإلشــعاعي م لســرطان البروســتاتا بطريقــة الع
العــاج بحزمــة اإلشــعاع اخلارجــي، تســتلقي علــى طاولــة بينمــا يتحــرك اجلهــاز حــول جســمك، ويوجــه حــزم 
ــى ســرطان البروســتاتا. عــادًة تخضــع لعاجــات  ــات، إل ــل األشــعة الســينية أو البروتون ــة، مث ــة العالي الطاق

حزمــة اإلشــعاع اخلارجــي ملــدة خمســة أيــام يف األســبوع لعــدة أســابيع.

ميكــن أن تتضمــن اآلثــار اجلانبيــة للعــاج اإلشــعاعي الشــعور باأللــم، أو تكــرار التبــول أو التبــول اإلحلاحــي، 
باإلضافــة إلــى أعــراض املســتقيم، مثــل البــراز اللــن أو الشــعور باأللــم عنــد إخــراج البــراز. كمــا ميكــن أن 

تصــاب أيًضــا بضعــف االنتصــاب.
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العالج بالهرمونات

العــاج بالهرمونــات هــو عــاج جلعــل جســدك يتوقــف عــن إفــراز هرمــون التستوســتيرون الذكــوري. تعتمــد 
اخلايــا الســرطانية بالبروســتاتا علــى التستوســتيرون ملســاعدتها علــى النمــو. قــد يتســبب قطــع إمــداد 

ــا تنمــو بصــورة أبطــأ. ــا الســرطانية أو جعله التستوســتيرون يف مــوت اخلاي

تشمل خيارات العاج بالهرمونات:

أدويــة متنــع اجلســم مــن إفــراز التستوســتيرون. أدويــة تُعــرف بناهضــات الهرمــون املطلــق لهرمــون  	
اللوتنــة )LH-RH( )املوجهــة للغــدد التناســلية( والتــي متنــع اخلصيتــن مــن اســتقبال الرســائل 
لتكويــن التستوســتيرون. تشــمل األدويــة املســتخدمة عــادًة يف هــذا النــوع مــن العــاج بالهرمونــات 
دواء ليوبروليــد )ليبــرون، وإليغــارد(، ودواء غوزرلــن )زوالديكــس(، ودواء تريبتوريلــن )تريلســتار( 
ودواء هيســتريلن )فانتــاس(. تشــمل بعــض األدويــة األخــرى التــي تُســتخدم دواء الكيتوكونــازول، 

ودواء أبيراتيــرون )زيتيجــا(.

األدويــة التــي حتجــب التستوســتيرون مــن الوصــول للخايــا الســرطانية. متنــع األدويــة التــي تُعرف  	
مبضــادات األندروجــن التستوســتيرون مــن الوصــول إلــى اخلايــا الســرطانية. تتضمــن األمثلــة 
دواء بيكالوتاميــد )كاســوديكس(، ودواء نيلوتاميــد )نيانــدرون(، ودواء فلوتاميــد. قــد يكــون دواء 

إنزالوتاميــد )إكســتاندي( خيــاًرا إذا باتــت العاجــات بالهرمونــات األخــرى غيــر مجديــة.

مســتوى  	 مــن  خصيتيــك  إزالــة  يحــد  اخلصيــة(.  )اســتئصال  اخلصيتــن  إلزالــة  اجلراحــة 
جســدك. يف  التستوســتيرون 

يُســتخدم العــاج بالهرمونــات مــع الرجــال املصابــن بحالــة متقدمــة مــن ســرطان البروســتاتا لتقليــص 
ــن بســرطان البروســتاتا  ــات للرجــال املصاب ــتخدم العــاج بالهرمون الســرطان وإبطــاء منــو األورام. قــد يُس
ــة جنــاح العــاج  ــد مــن احتمالي ــذي قــد يزي ــل العــاج اإلشــعاعي، وال ــة مبكــرة لتقليــص األورام قب يف مرحل

اإلشــعاعي.

قــد تتضمــن األعــراض اجلانبيــة للعــاج بالهرمونــات ضعــف االنتصــاب وحــدوث هبــات ســاخنة، وفقــدان يف 
الكتلــة العظميــة، وانخفــاض الرغبــة اجلنســية وزيــادة الــوزن.
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العالج الكيميائي

يســتخدم العــاج الكيميائــي عقاقيــر لقتــل اخلايــا ســريعة النمــو، مبــا يف ذلــك اخلايــا الســرطانية. وميكــن 
إعطــاؤك العــاج الكيميــاء عــن طريــق أحــد أوردة ذراعــك، أو علــى شــكل حبوب، أو من خــال كلتا الطريقتن.

قــد يكــون العــاج الكيميائــي خيــاًرا عاجًيــا للرجــال املصابــن بســرطان البروســتاتا الــذي انتشــر إلــى مناطــق 
بعيــدة يف اجلســم. قــد يكــون العــاج الكيميائــي خيــاًرا للســرطانات التــي ال تســتجيب للعــاج بالهرمونــات.

االستعداد لموعدك

إذا ظهرت عليك عامات أو أعراض تثير قلقك، فابدأ بزيارة طبيب العائلة أو طبيب عام.

إذا اشــتبه طبيبــك يف أنــك قــد تعانــي مشــكلة بالبروســتاتا، فرمبــا تتــم إحالتــك إلــى أخصائــي مســالك بوليــة. 
يف حالــة تشــخيص إصابتــك بســرطان البروســتاتا، فرمبــا تتــم إحالتــك إلــى أخصائيــن يف عــاج الســرطان 
ــي يف عــاج  ــي يســتخدم العــاج اإلشــعاعي لعــاج الســرطان )أخصائ ــي عــاج األورام( أو أخصائ )أخصائ

األورام باإلشــعاع(.

ألن املواعيــد الطبيــة ميكــن أن تكــون قصيــرة وغالًبــا مــا يكــون هنــاك الكثيــر مــن األمــور الواجــب توضيحهــا، 
فمــن اجليــد أن تكــون مســتعًدا للموعــد. إليــك بعــض املعلومــات ملســاعدتك علــى االســتعداد ومــا ميكــن توقعــه 

مــن طبيبــك.

ما ميكنك فعله

التــزم بأيــة تعليمــات يحددهــا لــك الطبيــب قبــل املوعــد الطبــي. عنــد حتديــد املوعــد الطبــي، اســأل  	
عــن أي تعليمــات حتتــاج إلــى اتباعهــا قبــل الزيــارة، كتقليــل طعامــك علــى ســبيل املثــال.

اكتــْب أي أعــراض تشــعر بهــا، مــا يف ذلــك األعــراض التــي قــد تبــدو غيــر مرتبطــة بالســبب الــذي  	
ْدت املوعــد الطبــي مــن أجلــه. حــدَّ

اكتــْب معلوماتــَك الشــخصية األساســية، مبــا يف ذلــك أي ضغوطــات شــديدة تعرضــت لهــا أو  	
تغييــرات حياتيــة حدثــت لــك مؤخــًرا.
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ات الغذائية التي تتناَولها. 	 أِعدَّ قائمًة بجميع األدوية، أو الفيتامينات أو املُكمِّ

اطُلــب مــن أحــد أفــراد العائلــة أو صديــٍق املجــيء معــك. يف بعــض األحيــان يكــون مــن الصعــب تذكــر  	
كل املعلومــات املقدمــة لــك خــال موعــدك الطبــي. قــد يَتذكــر الشــخص الــذي يُرافقــك شــيًئا قــد 

فاتــك أو نســيته.

ْن أسئلتك لطرحها على طبيبك. 	 دِوّ

وقتــَك مــع طبيبــَك محــدود؛ لذلــك سيســاعدك إعــداد قائمــة باألســئلة علــى االســتفادة القصــوى مــن وقتكمــا 
ا يف حالــة لــم يَســمح الوقــت بطــْرح كلِّ  مًعــا. رتِّــْب أســئلتَك مــن األكثــر إلــى األقــلِّ أهميــًة لتكــون ُمســتعّدً
األســئلة. بالنســبة لســرطان البروســتاتا، تَشــمل بعــض األســئلة األساســية التــي يَجــب طرحهــا علــى طبيبــك:

هل أنا مصاب بسرطان البروستاتا؟ 	

ما هو حجم سرطان البروستاتا؟ 	

هل انتشر سرطان البروستاتا خارج منطقة البروستاتا؟ 	

ما هو مقياس جليسون لدي؟ 	

ما هو مستوى مستضد البروستاتا النوعي )PSA( لدي؟ 	

هل سأحتاج للمزيد من الفحوصات؟ 	

ما خيارات العاج املتاحة؟ 	

هل هناك خيار عاجي تَشعر أنه األفضل بالنسبة لي؟ 	

هــل أحتــاج إلــى عــاج الســرطان علــى الفــور، أم أنــه مــن املمكــن االنتظــار ملعرفــة مــا إذا كان  	
الســرطان ينمــو؟

ما اآلثار اجلانبية احملتَملة لكل عاج؟ 	

ما فرص شفائي من سرطان البروستاتا؟ 	

إذا صادف وجود صديق أو فرد من عائلتي يف موقفي، فبماذا توصي؟ 	

؟ ما تكلفة ذلك، وهل سيُغطيه التأمن اخلاص بي؟ 	 هل ينبغي عليَّ استشارة مختصٍّ

ــة  	 ــع اإللكتروني ــا املواق ــي؟ م ــي أخُذهــا مع ــواد مطبوعــة أخــرى مُيكنن ــاك منشــورات أو م هــل هن
ــي بهــا؟ ــي تَنصُحن الت
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باإلضافــة إلــى األســئلة التــي أعددتهــا لطرحهــا علــى طبيبــك، ال تتــردد يف طــرح املزيــد مــن  	
األســئلة أثنــاء املوعــد الطبــي.

ما الذي تتوقعه من طبيبك

ــاء قــد  ــة عــن أســئلة األطب ــك عــدًدا مــن األســئلة. إن االســتعداد لإلجاب مــن املرجــح أن يطــرح عليــك طبيب
يتيــح لــك املزيــد مــن الوقــت الحًقــا لتغطيــة النقــاط األخــرى التــي حتتــاج إلــى مناقشــتها. قــد يســأل طبيبــك 

األســئلة التاليــة:

متى أول مرة بدأت تعاني فيها األعراض؟ 	

هل أعراضك مستمرة أم عرضية؟ 	

ما مدى شدة األعراض التي تعانيها؟ 	

ما الذي قد يحسن من أعراضك، إذا ُوجد؟ 	

ما الذي يجعل أعراضك تزداد سوًءا، إذا ُوجد؟ 	
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