
 ما الذي حتتاج ملعرفته حول

رسطان الربوستات



ما هو
رسطان الربوستات؟

 ما يه الربوستات؟
الرجال فقط لدهيم بروستات، ويه غدة صغرية تقع 
أسفل املثانة قرب املستقمي. حتيط غدة الربوستات 

مبجرى البول، وهو املمر املوجود داخل القضيب الذي من 
خالله مير البول والسائل املنوي.

غدة الربوستات يه جزء من اجلهاز التناسيل عند 
الرجل، ويه تفرز معظم السوائل اليت مهنا يتشلك 

السائل املنوي الذي يغذي املين. وحتتاج الربوستات إىل 
اهلرمون الذكوري توستسرتون ليك تكرب وتمنو.

غالبًا ما توصف الربوستات أهنا حبجم حبة اجلوز ومن 
الطبييع أن تكرب مع تقدم الرجال يف السن. وقد يشلك 

ذلك يف بعض األحيان مشالك، مثل صعوبة التبوّل. 
وهذه املشالك شائعة عند الرجال املسنني ويه ال تكون 

دامئًا أعراض أو دالئل رسطان.

حيصل رسطان الربوستات عندما تتكون خاليا غري طبيعية يف الربوستات. 
ميكن هلذه اخلاليا أن تسمتر يف التضاعف بطريقة ال ميكن السيطرة 

علهيا وأحيانًا تنترش إىل خارج الربوستات إىل أجزاء قريبة أو بعيدة من 
اجلسم.

رسطان الربوستات هو بشلك عام مرض بيطء المنو ومعظم الرجال 
املصابني برسطان بروستات منخفض الدرجة يعيشون لسنوات عديدة من 

دون أعراض ومن دون أن أن ينترش املرض ويشلك خطرًا عىل احلياة. إال أن 
املرض بدرجة مرتفعة ينترش برسعة وقد يكون قاتالً. املعاجلة الصحيحة يه 

األساس.

مثانة البول

غدة الربوستات

القضيب

اخلصية

غالف اخلصيتني

املخرج

احلويصلة 
املنوية

املستقمي

القناة الدافقة

املثانة

قناة املين



ما يه األعراض؟

يف املراحل األوىل قد ال تكون هناك أية أعراض.

يف املراحل الالحقة قد تتضمن بعض أعراض رسطان 
الربوستات:

شعور متكرر أو مفاجئ باحلاجة للتبول ─

مواجهة صعوبة يف التبول )مثاًل صعوبة يف البدء  ─
بالتبول أو عدم القدرة عىل التبول بالرمغ من الشعور 

باحلاجة لذلك أو تدفق بيطء للبول(

بعض األمل عند التبول ─

وجود دم يف البول أو السائل املنوي ─

أمل يف أسفل الظهر أو أعىل الفخذين أو الوركني. ─

قد ال تعين هذه األعراض أنك مصاب برسطان 
الربوستات، ولكن إذا شعرت بأي مهنا استرش طبيبك.

 ما يه عوامل اخلطر؟
العوامل ذات الصلة األكرب بتطور رسطان الربوستات 

يه:

العمر: رسطان الربوستات مرض يعمتد عىل العمر،  ─
مما يعين أن احمتال اإلصابة به تزداد مع تقدم 

العمر. خفطر اإلصابة برسطان الربوستات حبلول 
سن اخلامسة والسبعني هو ١ من بني لك ٧ رجال. 
ويزداد هذا اخلطر حبلول سن اخلامسة والمثانني 

إىل ١ من بني لك ٥ رجال.

السوابق العائلية: إذا اكن لديك قريب من الدرجة  ─
األوىل مصاب برسطان الربوستات فإن احمتال 

إصابتك به هو أكرب من الرجال الذين ليس لدهيم 
سوابق عائلية كهذه. ويزداد هذا اخلطر أيضًا إذا 

اكن لديك أكرث من قريب ذكر مصاب برسطان 
الربوستات. وتزداد املخاطر أيضًا عند الرجال الذين 
مت تخشيص رسطان الربوستات لدى أقرباهئم يف 

سن مبكر.

العوامل األخرى اليت قد تزيد من خطر اإلصابة 
برسطان الربوستات:

  الوراثة: اجلينات موجودة يف لك خلية من اجلسم.  ─
ويه تتحمك بالطريقة اليت تمنو فهيا اخلاليا يف 

اجلسم وتترصف.

للك خشص مجموعة من آالف اخلاليا املوروثة من 
كال الوالدين.

التغيريات يف اجلينات قد تزيد من خطر انتقال 
رسطان الربوستات من الوالد إىل الطفل. وبالرمغ من 
أنه ال ميكن أن وراثة رسطان الربوستات، إال أنه ميكن 

وراثة اجلينات اليت تزيد من خطر اإلصابة به.

النظام الغذايئ: هناك بعض األدلة اليت تشري  ─
إىل أن تناول الكثري من اللحوم املصّنعة أو األطعمة 
الغنية بالدهون قد تزيد من خطر اإلصابة برسطان 

الربوستات.

منط احلياة: هناك أدلة تظهر بأن البيئة والمنط  ─
املعييش قد يؤثران عىل خطر اإلصابة برسطان 

الربوستات.

مثالً، آسيا لدهيا أقل نسبة من رسطان الربوستات، 
ولكن عندما هياجر رجل من بلد آسيوي إىل بلد 

غريب يزداد خطر إصابته برسطان الربوستات. وهذا 
يشري إىل أن العوامل اخلارجية اكلبيئة ومنط احلياة 

ميكن أن تغري من معدل خطر اإلصابة برسطان 
الربوستات عند الرجل.

رسطان الربوستات 
غري معٍد. وال ميكن 

للخشص أن "يلتقط" 
عدوى رسطان 
الربوستات. 
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كيف يمت الكشف عن رسطان الربوستات 
 وتخشيصه؟

 يف العادة جيري الطبيب حفص دم و/أو حفص جسدي 
للكشف عن حصة الربوستات.

  حفص الدم )حفص املستضد النويع  ─
للربوستات PSA(: تظهر النتيجة ما إذا اكن 
هنالك زيادة يف هذا الربوتني احملدد. وحسب 

النتيجة فقد حتتاج لملزيد من الفحوصات من 
قبل اختصايص. واالرتفاع يف معدل املستضد 

النويع للربوستات ال يعين بالرضورة وجود رسطان، 
فأمراض الربوستات األخرى غري الرسطان قد 

تسبب أيضًا ارتفاعًا يف معدل املستضد النويع 
للربوستات.

  الفحص الرشيج اإلصبيع: بسبب موقع  ─
الربوستات، يدخل الطبيب إصبعًا مغىط بقفاز 

ومادة زلقة داخل املستقمي للتحقق من جحم 
الربوستات وتقيمي ما إذا اكن هناك أية أمور غري 

طبيعية. ولكن النتيجة الطبيعية للفحص الرشيج 
اإلصبيع ال تستبعد وجود رسطان الربوستات.

التخشيص
إذا أظهرت حفوصاتك أنك معرض خلطر اإلصابة 
برسطان الربوستات فإن اخلطوة التالية يه أخذ 

خزعة. اخلزعة يه الطريقة الوحيدة اليت ميكن من 
خالهلا إجراء تخشيص أكيد لرسطان الربوستات. 
يقوم الطبيب املتخصص بأمراض املسالك البولية 
بإزالة عينات صغرية من األنجسة من الربوستات 

باستخدام أبر جموفة رفيعة جدًا موجهة عرب 
التصوير باألمواج ما فوق الصوتية. ويمت الوصول إىل 

الربوستات إما عرب املستقمي أو الِعجان، أي املنطقة 
بني فتحة الرشج وغشاء اخلصيتني.

يمت أخذ اخلزعة عادة كإجراء لملرىض اخلارجيني 
وسيصف لك الطبيب بعدها عىل األرحج املضادات 
احليوية لتقليل خطر اإللهتاب. ويمت إرسال األنجسة 
إىل اختصايص عمل األمراض لتحديد ما إذا اكنت 
اخلاليا خبيثة )رسطانية( أو محيدة )غري رسطانية(.

 التغذية
متتع بتشكيلة واسعة من األطعمة من مجموعات الطعام امخلس لك يوم. األلك 

اليحص هسل! لملزيد من املعلومات مق بزيارة املوقع: 
www.eatforhealth.gov.au

 تقليل خطر اإلصابة برسطان الربوستات
ال توجد أدلة عىل أن العوامل الوقائية التالية متنع 
اإلصابة برسطان الربوستات، لكهنا حتسن من 

حصتك بشلك عام ورمبا تقلل خطر اإلصابة برسطان 
الربوستات:

 النظام الغذايئ: تناول الوجبات املغذية. اطلع  ─
عىل »الدليل األسرتايل لأللك اليحص«، مفا هو 

جيد للقلب هو جيد للربوستات.

  النشاطات البدنية/الرياضة: هناك بعض األدلة  ─
اليت تشري إىل أن النشاط اجلسدي وممارسة 

الرياضة بانتظام قد تكون عوامل وقائية من 
الرسطان. حفاول أن متارس الرياضة ملدة ٣٠ دقيقة 

يف اليوم.

لملزيد من املعلومات

www.pcfa.org.au أو 099 220 1800 

www.canceraustralia.gov.au أو 973 624 1800 

www.cancer.org.au أو 120 131 

www.andrologyaustralia.org أو 828 303 1300 

www.healthyactive.gov.au أو 103 020 1800 

 لدمع
هناك مجموعات تابعة مجلعية رسطان الربوستات 
األسرتالية يف لك والية ومقاطعة للرجال املصابني 

برسطان الربوستات وعائالهتم.
 للتطوع

لدى مجعية رسطان الربوستات األسرتالية عدد من 
الفرص لألخشاص ملساعدتنا يف معلنا من خالل 

نشاطات مجع األموال وتثقيف املجمتع. 

لملزيد من املعلومات يرىج إرسال بريد إلكرتوين 
إلينا عىل العنوان 

enquiries@pcfa.org.au 



ثالث حقائق 
حول رسطان 

الربوستات.
  يف أسرتاليا، رسطان الربوستات هو أكرث الرسطانات اليت يمت تخشيصها شيوعًا 

عند الرجال.

   ميوت أكرث من ٣٠٠٠ رجل بسبب رسطان الربوستات يف أسرتاليا لك عام.

   يفوق عدد الرجال الذين ميوتون بسبب رسطان الربوستات عدد النساء اللوايت 
يتوفني من جراء رسطان الثدي.

٢

٣

١

ينبيغ عىل الرجال الذين تزيد أمعارمه عن ٥٠ عامًا، أو الذين تزيد أمعارمه عن ٤٠ 
عامًا ولدهيم سوابق عائلية برسطان الربوستات أن يتحدثوا إىل أطباهئم حول اخلضوع 
لفحص للكشف عن رسطان الربوستات باستخدام حفص املستضد النويع للربوستات 

)PSA( والفحص الرشيج اإلصبيع )DRE( جكزء من الفحص الطيب السنوي. ينبيغ 
أن يتخذ الرجال قرارًا فرديًا عن سابق معرفة فميا يتعلق باخلضوع للفحص بناًء عىل 

آخر األدلة املتوفرة حول الفوائد واملضار احملمتلة للفحص والعالجات الالحقة لرسطان 
الربوستات.



لملزيد من املعلومات أو للتربع، يرىج 
 االتصال بنا عىل الرمق:

 099 220 1800 )جمانًا(
pcfa.org.au :أو زوروا املوقع

مجيع التربعات اليت تبلغ قميهتا دوالرين أو 
أكرث ختصم من الرضيبة وتحمس مجلعية 

رسطان الربوستات األسرتالية بتطوير خدمات 
للرجال املصابني برسطان الربوستات.

تابعونا عرب:
facebook.com/pcfa1

twitter.com/pcfa

youtube.com/pcfaweb

مجعية رسطان الربوستات األسرتالية 
)PCFA( يه منمظة ذات مشولية 
واسعة يف املجمتع واهليئة الوطنية 

العليا لرسطان الربوستات يف أسرتاليا. 
وحنن مكرّسون لتخفيف وطأة رسطان 

الربوستات عىل الرجال األسرتاليني 
ورشياكهتم وعائالهتم واملجمتع بشلك 

عام.
قمي مجعية رسطان الربوستات 

األسرتالية يه:
االلزتام ─
االحرتام ─
الرأفة ─
التفاؤل ─
األمانة ─
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