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)Prostate Cancerسرطان پروستات (
 پروستات

پروستات قسمتی از دستگاه تناسلی مردان است. پروستات 

اندامی است که در جلوي راست روده و زیر مثانه قرار گرفته 

است. پروستات پیشابراه را احاطه می کند، این مجرا لوله اي 

است که ادرار در آن جریان می یابد. 

پروستات سالم اندازه اي در حدود گردو دارد. اگر پروستات 

خیلی بزرگ شود به پیشابراه فشار می آورد، که گاهی جریان 

ادرار از مثانه به آلت تناسلی را کند یا متوقف می کند. 
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پروستات غده اي است که بخشی از مایع منی را می سازد. در 

زمان انزال، مایع منی کمک می کند تا اسپرم به عنوان بخشی 

از منی به خارج از بدن مرد منتقل شود. 

هورمون هاي مردانه (آندروژن) باعث رشد پروستات 

می شوند. بیضه ها منبع اصلی هورمون هاي مردانه، شامل 

تستوسترون، هستند. غده فوق کلیه نیز تستوسترون تولید 

می کند اما در مقدار کم. 

 سلول هاي سرطانی پروستات

سرطان در سلول ها، واحدهاي سازندهاي که بافت ها را 

می سازند، شروع می شود. بافتها اندام هاي بدن را می سازند. 

سلول هاي عادي رشد می کنند و براي ساخت سلول هاي 

جدیدي که بدن به آنها نیاز دارد، تقسیم می شوند. وقتی 

سلول هاي عادي پیر می شوند و یا آسیب می بینند، می میرند و 

سلول هاي جدید جاي آنها را می گیرند. 

گاهی، در این فرایند خطایی رخ می دهد. یعنی سلول هاي جدید، 

زمانی که بدن به آنها نیاز ندارد، شکل می گیرند و سلول هاي 

پیر یا آسیب دیده که باید بمیرند، نمی میرند. ساخت سلول هاي 



آنچه درباره سرطان پروستات باید بدانیم 5

اضافی گاهی تودهاي از بافت را تشکیل می دهد که تومور 

نامیده می شود. 

رشد پروستات می تواند خوش خیم (غیرسرطانی) یا بدخیم 

(سرطانی) باشد. 

) تومور خوش خیم BPHهیپرپالزي خوشخیم پروستات (

سلول هاي پروستات است. این مورد سرطان نیست. 

پروستات بزرگتر می شود و به پیشابراه فشار می آورد و از 

جریان عادي ادرار جلوگیري می کند. 
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BPH یک حالت بسیار رایج است. در آمریکا بیش تر مردان 

 دارند. براي بعضی مردان BPH سال عالئمی از 50باالي 

عالئم ممکن است به قدري شدید باشد که به درمان نیاز 

داشته باشند. 

تومورهاي خوش خیم به اندازه ي تومورهاي بدخیم زیان بار 

نیستند: 

): BPHتومورهاي خوش خیم (مثل 

به ندرت تهدیدي براي زندگی هستند. 

می توانند برداشته شوند و احتماالً دوباره رشد نمی کنند. 

به بافت هاي اطراف خود حمله نمی کنند. 

در سایر قسمت هاي بدن پخش نمی شوند. 

تومورهاي بدخیم: 

ممکن است تهدیدي براي زندگی باشند. 

اغلب، می توانند برداشته شوند اما گاهی دوباره رشد می کنند. 

به بافت ها و اندام هاي اطراف حمله می کنند و به آنها آسیب می زنند. 

می توانند به سایر قسمت هاي بدن منتشر شوند. 

سلول هاي سرطانی می توانند با جدا شدن از تومور پروستات 
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گسترش یابند. آنها به رگ هاي خونی یا رگ هاي لنفاوي که در تمام 

بافت هاي بدن منشعب می شوند، وارد می شوند. سلول هاي سرطانی 

می توانند به سایر بافت ها بپیوندند و با تشکیل تومورهاي جدید به 

آن بافت ها آسیب بزنند. گسترش سرطان متاستاز نام دارد. بخش 

مرحله بندي را براي اطالعات در مورد سرطان پروستات گسترش 

یافته مشاهده کنید. 
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 عوامل خطرزا

وقتی به شما گفته می شود سرطان پروستات دارید، طبیعی 

است تعجب کنید که چه چیزي ممکن است موجب بروز این 

بیماري شده باشد. ولی هیچکس دالیل دقیق بروز سرطان 

پروستات را نمی داند. پزشکان به ندرت می دانند که چرا 

سرطان پروستات در یک مرد پیشرفت می کند و در دیگري 

نمی کند. 

به هرحال، تحقیق نشان می دهد که در مورد مردان داراي 

عوامل خطرزاي معین، احتمال بیش تري براي پیشرفت 

سرطان پروستات، نسبت به دیگران، وجود دارد. گاهی ممکن 

است یک عامل خطرزا احتمال ایجاد بیماري را افزایش دهد. 

مطالعات، عوامل خطرزاي سرطان پروستات را پیدا کرده اند: 

 سال: سن، عامل خطر اصلی براي سرطان 60سن باالي 

پروستات است. احتمال ابتال به سرطان پروستات با باال رفتن 

سن افزایش می یابد. بیش تر مردان مبتال به سرطان پروستات 

 ساله هستند. این بیماري در مردان زیر 65در آمریکا باالي 

 سال، به ندرت اتفاق می افتد. 45
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پیشینه خانوادگی: اگر پدر، برادر یا پسر شما سرطان 

پروستات داشته باشند، خطر ابتال براي شما بیش تر می شود. 

نژاد: سرطان پروستات بین مردان سیاهپوست رایج تر از 

مردان سفیدپوست یا آمریکایی هاي اسپانیایی تبار و التین 

تبار است و بین مردان آسیایی/ جزیره نشینان اقیانوس آرام 

و سرخ پوستان آمریکایی و مردان بومی آالسکا کم تر رایج 

است. 

تغییرات معین پروستات: در مردانی با سلول هایی که 

) درجه باال نامیده PINنئوپالزي درون اپی تلیالی پروستات (

می شوند، ممکن است خطر سرطان پروستات افزایش یابد. 

این سلول هاي پروستاتی زیر میکروسکوپ غیرعادي به نظر 

می رسند. 

تغییرات معین ژنوم: پژوهشگران نواحی مشخصی از 

کروموزوم ها را که به خطر سرطان پروستات مربوط است، 

یافته اند. طبق آخرین مطالعات، اگر مردي در یک یا چند 

قسمت از این نواحی، تغییر ژنتیک داشته باشد، خطر سرطان 

پروستات در او افزایش می یابد. میزان خطر به نسبت تعداد 
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تغییرات ژنتیک بروز یافته، افزایش می یابد. همچنین، دیگر مطالعات 

خطر سرطان پروستات را در مردانی با تغییرات در 

ژن هاي معینی مثل BRCA-1 و BRCA-2 نشان داده اند. داشتن 

سرطان  یک عامل خطرزا به این معنی نیست که 

پروستات پیشرفت خواهد کرد. در بیش تر مردانی که عوامل خطرزا 

دارند، بیماري هرگز پیشرفت نمی کند. 

بسیاري از عوامل خطرزاي احتمالی دیگر تحت بررسی 

هستند. به عنوان مثال، پژوهشگران بررسی کرده اند که ممکن است 

اسپرم را  وازکتومی )جراحی بریدن یا بستن مجرایی که 

به خارج از بیضه ها حمل می کند( یک عامل خطرزا باشد ولی 

بیش تر مطالعات هیچ گونه افزایش خطري را نشان نداده اند. 

احتمال ابتال به  همچنین، بیش تر مطالعات نشان می دهند که 

سرطان پروستات با استفاده از الکل یا تنباکو،BPH، بیماري هاي 

مقاربتی، چاقی، کم تحرکی یا رژیم غذایی با میزان زیاد چربی حیوانی 

یا گوشت افزایش نمی یابد. پژوهشگران در مورد این عوامل خطرزا و 

عوامل احتمالی دیگر به تحقیق ادامه می دهند. 
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محققان همچنین، چگونگی پیشگیري از سرطان پروستات را 

بررسی می کنند. براي مثال، آنها فواید احتمالی داروهاي 

 ، سلنیوم، عصاره چاي سبز و مواد دیگر را Eمعین، ویتامین 

بررسی میکنند. این مطالعات براي مردانی که هنوز سرطان 

پیشرفته پروستات ندارند، در حال انجام است. 

 عالئم

فرد مبتال به سرطان پروستات ممکن است هیچ عالئمی 

نداشته باشد. 

در صورت وجود عالئم، عالئم رایج شامل موارد زیر است: 

مشکالت ادراري 

عدم توانایی دفع ادرار 

دشواري زمان شروع یا توقف جریان ادرار 

نیاز مکرر به دفع ادرار، به ویژه در شب 

جریان ادرار ضعیف 

جریان ادرار که شروع و متوقف می شود 

سوزش یا درد در هنگام ادرار کردن 

دشواري در نعوظ 
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خون در ادرار یا منی 

درد مکرر در قسمت پایینی کمر، مفصل ران، یا قسمت فوقانی ران ها 

، عفونت BPHاغلب، این عالئم ناشی از سرطان نیست و ممکن است 

و یا مشکل سالمتی دیگر، دلیل این عالئم باشد. اگر هر یک از این 

عالئم را دارید باید با پزشک در میان بگذارید. چون این مشکالت 

می توانند تشخیص داده و درمان شوند. 

 تشخیص

پزشک می تواند سرطان پروستات را پیش از آنکه عالئمی 

داشته باشید، بررسی کند. در طول مالقات در مطب، پزشک 

درباره سابقه پزشکی شخصی و خانوادگی شما سؤال 

می کند. شما معاینه بدنی خواهید داشت. 

همچنین، ممکن است یکی یا هر دو آزمایش زیر را داشته 

باشید: 

معاینه مقعد با انگشت: پزشک با دستکش و به کمک مواد 

لیزکننده انگشت خود را به راست روده وارد می کند و 

پروستات شما را از طریق دیواره راست روده احساس 
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می کند. پروستات شما از نظر نواحی سخت و برآمده بررسی 

می شود. 

آزمایش خون براي آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA ): یک 

بررسی آزمایشگاهی سط PSA را در نمونه خون شما بررسی می 

کند. پروستات PSA را می سازد. سطح باالي PSA معموال ًبه دلیل 

BPH یا پروستاتیت (التهاب پروستات) است. سرطان پروستات نیز 

 PSA ممکن است به سطح باالي

منجر شود. برگه داده هاي درباره آزمایش آنتیژن مخصوص 

: پرسش و پاسخ را مطالعه کنید.  (PSA) پروستات

معاینه مقعد با انگشت و تست PSA در پژوهش  هاي بالینی 

مطالعه شده اند تا سرطان پروستات زودتر تشخیص داده شود و 

افراد کم تري به علت این بیماري بمیرند. 

معاینه مقعد با انگشت و تست PSA می توانند مشکل در 

پروستات را کشف کند. هر چند این آزمایش ها نمی توانند نشان 

آیا این مشکل، سرطان است یا مشکل  دهند که 

کم اهمیت تري است. اگر نتایج آزمایش غیرعادي داشته باشید، 

ممکن است پزشک براي تشخیص، آزمایش هاي دیگري را 
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توصیه کند. براي مثال، معاینه شما ممکن است شامل سایر 

تست هاي آزمایشگاهی شود، مثل آزمایش ادرار براي بررسی 

خون یا عفونت. 

پزشک ممکن است روش هاي دیگري را تجویز کند: 

سونوگرافی از طریق مقعد: پزشک یک پروب را به درون 

راست روده وارد می کند تا پروستات شما را از لحاظ نواحی 

غیرعادي بررسی کند. پروب امواج صوتی را می فرستد که با 

گوش انسانی قابل شنیدن نیست (سونوگرافی). این امواج از 

پروستات برمی گردند و یک کامپیوتر از انعکاس امواج براي 

ایجاد تصویري به نام سونوگرام استفاده می کند. 

نمونه برداري از طریق مقعد: نمونه برداري، برداشت یک بافت 

براي مشاهده سلول هاي سرطانی است که تنها راه مطمئن 

براي تشخیص سرطان پروستات است. پزشک سوزن هایی را 

از میان راست روده به پروستات فرو می کند و نمونه هاي 

کوچکی از بخش مرکزي بافت و از چند نواحی پروستات 

برمی دارد. 
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سونوگرافی از طریق مقعد معموال ًبراي هدایت محل فرو کردن 

سوزن ها استفاده می شود. یک آسیب شناس 

)پاتولوژیست( نمونه هاي بافتی را براي مشاهده سلول هاي 

سرطانی بررسی می کند. 

اگر سرطان تشخیص داده نشود 

اگر سلول هاي سرطانی در نمونه برداشته شده پیدا نشوند، از 

پزشک بپرسید که هر چند وقت یکبار، باید معاینه کلی داشته 

باشید. اطالعات در مور BPH و دیگر مشکالت پروستاتی خوش 

خیم را در مقاله با عنوان مفهوم تغییرات پروستات: راهنماي 

سالمتی براي مردان می توان یافت. 

اگر سرطان تشخیص داده شود 

اگر سلول هاي سرطان پیدا شوند، آسیب شناس نمونه هاي 

بافتی پروستات را براي گزارش درجه تومور زیر میکروسکوپ 

بررسی می کند. درجه تومور بیان می کند که بافت تومور چه 

مقدار با بافت عادي پروستات تفاوت دارد و نشان می دهد که 

تومور با چه سرعتی رشد می کند. تومورهایی با درجه باالتر، 

نسبت به تومورهایی با درجه 
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پایین تر، سریع تر رشد می کنند. همچنین، تمایل بیش تري براي 

گسترش دارند. پزشکان از درجه تومور، همراه با سن و 

عوامل دیگر، براي انتخاب نوع درمان استفاده می کنند. 

یک سیستم درجه بندي، استفاده از معیار گلیسون (Gleaso ) است. 

معیار گلیسون (Gleason ) از 2 تا 10 درجه بندي می شود. با باال 

رفتن معیار Gleason  ، آسیب شناس براي مشاهده نمونه هاي 

سلول ها در بافت پروستات از 

میکروسکوپ استفاده می کند. بیش تر الگوها از درجه 1 (شبیه تر به 

سلول هاي عادي) تا 5 (غیرعادي تر) هستند. اگر دومین نمونه وجود 

داشته باشد، آسیب شناس درجه 1 تا 5 به آن می دهد و دو درجه 

معمول را با هم جمع می کند تا معیار 

Gleason را بسازد. اگر فقط یک نمونه مشاهده شود، 

آسیب شناس آن را 2 بار حساب می کند. براي مثال،  . 5+5=10 

معیار Gleason باال (مثل 10) به معنی تومور پروستات با درجه 

باالست. تومورهاي با درجه باال، نسبت به تومورهاي 

با درجه پایین، تمایل بیش تري براي رشد سریع تر و گسترش دارند. 
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 G1) 4 سیستم درجه بندي دیگر سرطان پروستات از درجه هاي1 تا

تا G4) استفاده می کند. G4 بیش تر از G1 و G2 و G3 تمایل به 

رشد و گسترش دارد. 

براي اطالعات بیش تر در مورد درجه تومور، برگه اطالعاتی 

با عنوان درجه تومور: پرسش و پاسخ را مشاهده کنید. 

مرحله بندي 

اگر نمونه برداري نشان دهد که شما سرطان دارید، الزم است 

پزشک مرحله بیماري را بداند تا بهترین درمان را براي کمک 

به شما انتخاب کند. مرحله بندي تالش دقیقی است براي 
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فهمیدن اینکه آیا تومور به بافت هاي اطراف حمله کرده است یا 

سرطان گسترش یافته است و اگر گسترش یافته است، به کدام 

قسمت بدن رسوخ کرده است. 

بعضی مردان ممکن است به آزمایش هایی که تصادفی از بدن 

تهیه می شوند، نیاز داشته باشند: 

اسکن استخوان: پزشک مقدار کمی ماده رادیواکتیو به داخل رگ 

تزریق می کند. این ماده از میان جریان خون عبور می کند و در 

استخوان ها جمع می شود. دستگاهی که اسکنر نام دارد، 

پرتوتابی را حس می کند و اندازه گیري می کند. اسکنر از 

استخوان ها تصاویري روي فیلم یا صفحه کامپیوتر تشکیل می 

دهد. این تصاویر سرطانی را که به استخوان ها رسوخ کرده 

است، نشان می دهد. 

CT اسکن: دستگاه پرتوي ایکس (X) که به کامپیوتر وصل می 

شود، تصاویري از حفره لگن یا دیگر قسمت هاي بدن را، همراه با 

جزئیات می گیرد. پزشکان از CT اسکن براي جست وجوي 

سرطان پروستاتی که به غدد لنفاوي و سایر قسمت ها گسترش 

یافته است، استفاده می کنند. شما ممکن 
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است از طریق تزریق داخل رگ خونی در بازو و یا دست و یا 

از طریق تنقیه، نوعی ماده رنگی را دریافت کنید. تقابل مواد 

باعث می شود نواحی غیرعادي آسانتر دیده شود. 

MRI: یک آهنرباي قوي به کامپیوتر متصل می شود تا از 

قسمت هاي داخلی بدن تصاویري با جزئیات بگیرد. پزشک می 

تواند این تصاویر را روي مانیتور ببیند و آنها را روي فیلم 

چاپ کند.MRI می تواند نشان دهد که آیا سرطان به غدد 

لنفاوي یا سایر قسمت ها نفوذ کرده است یا نه. گاهی ماده 

رنگی باعث می شود نواحی غیرعادي در تصویر واضح تر 

باشند. 

وقتی سرطان پروستات گسترش می یابد، اغلب در نزدیکی 

غدد لنفاوي پیدا می شود. اگر سرطان به این غدد دسترسی 

پیدا کند، ممکن است به سایر غدد لنفاوي ، استخوان ها یا 

سایر اندام ها گسترش یابد. 

وقتی سرطان پروستات از محل اصلی خود به قسمت هاي 

دیگر بدن منتشر شود، نوع سلول هاي غیرعادي و نام تومور 

جدید مثل تومور اولیه است. مثال ًاگر سرطان پروستات به 



آنچه درباره سرطان پروستات باید بدانیم 20

استخوان ها نفوذ کند، سلول هاي سرطانی در استخوان ها در 

حقیقت همان سلول هاي سرطانی پروستات هستند. این بیماري، 

سرطان متاستاتیک )گسترش یافته( پروستات است نه سرطان 

استخوان. به همین دلیل درمان آن مثل سرطان پروستات است نه 

سرطان استخوان. پزشکان تومور جدید را بیماري 

متاستاتیک )گسترش یافته( می نامند. 

مراحل سرطان پروستات عبارت است از: 

مرحله یک (I ): سرطان در طول معاینه مقعد با انگشت تشخیص 

داده نمی شود و در سونوگرام دیده نمی شود. وقتی به منظور 

دیگري، معموال ًبراي BPH ، جراحی انجام می شود، سرطان به 

صورت تصادفی کشف می شود. این سرطان فقط 

در پروستات وجود دارد. این درجه، جی یک (G1 ) است یا معیار 

گلیسون (Gleason ) آن باالتر از 4 نیست. مرحله دو (II ): تومور 

پیشرفته تر است و نسبت به مرحله یک (I) درجۀ باالتري دارد اما 

تومور به دورتر از پروستات گسترش نمی یابد. ممکن است در 

معاینه مقعد با انگشت تشخیص داده یا در سونوگرام دیده شود. 
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مرحله سه )III (: تومور به اطراف پروستات گسترش می یابد. 

تومور ممکن است به کیسۀ منی حمله کند اما سلول هاي 

سرطانی به غدد لنفاوي رسوخ نکرده است. 

مرحلۀ چهار (IV): تومور ممکن است به مثانه، راست روده یا 

اندام اطراف (آن سوي کیسۀ منی) حمله کند. همچنین، ممکن 

است به غدد لنفاوي، استخوان ها یا سایر قسمت هاي بدن نفوذ 

کند. 

درمان 

مراقبت فعال 

جراحی 

پرتودرمانی 

هورمون درمانی 

شیمی درمانی 

مردانی با سرطان پروستات گزینه هاي درمان بسیاري دارند. 

درمانی که براي یک فرد بهترین است، ممکن است براي دیگري 

بهترین نباشد. 
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درمان ها عبارتند از: انتظار آگاهانه (انتظار همراه با مراقبت 

نیز نامیده می شود.)، جراحی، پرتودرمانی، هورمون درمانی و 

شیمی درمانی. شما ممکن است ترکیبی از این درمان ها را 

دریافت کنید. 

درمانی که براي شما مناسب است، به سن شما، درجه تومور 

)، تعداد نمونه هاي برداشته شده از Gleason(معیار گلیسون 

بافت که شامل سلول هاي سرطانی می شود، مرحله سرطان، 

عالئم و سالمت عمومی شما بستگی دارد. پزشک می تواند 

انواع درمان متناسب با وضعیت شما، نتایج مورد انتظار از 

هر کدام و عوارض جانبی احتمالی را توضیح دهد. شما و 

پزشکتان می توانید براي پیشرفت درمانی که با نیازهاي 

شخصی و پزشکی شما سازگار باشد، با یکدیگر همکاري 

کنید. 

ممکن است پزشک، شما را نزد متخصص بفرستد و یا خود 

شما مراجعه به متخصص را درخواست کنید. ممکن است 

شما بخواهید یک اورولوژیست، جراح متخصص در درمان 

مشکالت مربوط به اندام هاي جنسی یا مجاري ادرار در 
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مردان، را ببینید. متخصصان دیگري که سرطان پروستات را 

درمان می کنند، شامل سرطان شناس دستگاه ادراري ـ 

تناسلی، سرطان شناس بالینی و سرطان شناس پرتودرمان 

هستند. همچنین، ممکن است گروه مراقبت سالمتی شما شامل 

پرستار تومورشناسی و متخصص رژیم درمانی معتبر باشد. 

پیش از شروع درمان، از گروه مراقبت سالمتی خود دربارة 

عوارض جانبی احتمالی و چگونگی تغییر ناشی از درمان در 

فعالیت هاي عادي خود، سؤال کنید. براي مثال، شاید بخواهید 

در مورد عوارض احتمالی بر فعالیت هاي جنسی با پزشک 

صحبت کنید. مقاله دربارة انواع درمان موجود براي مردان 

مبتال به سرطان پروستات در مراحل اولیه، پیرامون درمان و 

عوارض جانبی آن توضیح می دهد. 

در هر مرحله از بیماري مراقبت حمایتی براي کاهش عوارض 

جانبی درمان، کنترل درد و سایر عالئم و کمک به شما براي 

کنار آمدن با احساسات ناشی از تشخیصسرطان، در 

دسترس است. 
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 انتظار آگاهانه

اگر خطرها و عوارض جانبی احتمالی درمان مهمتر از فواید 

احتمالی آن باشد، شما ممکن است انتظار آگاهانه را انتخاب 

کنید. اگر سرطان پروستات شما در مرحلۀ ابتدایی که رشد 

آهسته اي دارد، تشخیص داده شود، ممکن است پزشک 

«انتظار آگاهانه» را به شما توصیه کند. همچنین، اگر مسنتر 

باشید یا مشکالت جدي سالمت داشته باشید، شاید پزشک 

این درمان را پیشنهاد کند. 

انتخاب انتظار آگاهانه به این معنی نیست که شما تسلیم 

شوید بلکه به این معنی است که عوارض جانبی جراحی یا 

پرتودرمانی را به تأخیر بیندازید. استفاده از پرتودرمانی یا 

جراحی، تضمینی براي داشتن عمر طوالنی تر نسبت به کسی 

که درمان را به تأخیر می اندازد، نیست. 

اگر شما و پزشکتان موافق باشید که انتظار آگاهانه ایده 

خوبی است، پزشک، به طور منظم شما را معاینه می کند (مثالً 

 ماه). بعد از حدود یک سال، ممکن است پزشک 6 الی 3هر 

دستور نمونه برداري دیگري بدهد تا معیار گلیسون 



آنچه درباره سرطان پروستات باید بدانیم 25

(Gleason) را بررسی کند. اگر معیار گلیسون (Gleason ) باال رفته 

باشد یا سطح پی.اس.اي PSA شما شروع به افزایش کند یا عالئم 

شما پیشرفت نشان دهد، شما درمان را 

آغاز می کنید، احتماًال، جراحی، پرتودرمانی یا درمان دیگري خواهید 

داشت. 

انتظار آگاهانه، عوارض جانبی جراحی یا پرتودرمانی را به 

تأخیر می اندازد یا از آن جلوگیري میکند اما این انتخاب خطرهایی هم 

دارد. ممکن است براي بعضی مردان، احتمال 

کنترل سرطان را، پیش از گسترش، کاهش دهد. افزون بر آن، وقتی 

سن شما باالتر باشد، تحمل جراحی یا پرتودرمانی 

سخت تر خواهد بود. 

اگر شما انتظار آگاهانه را انتخاب کنید اما نگران رشد سرطان 

در آینده باشید، باید احساس خود را با پزشکتان در میان بگذارید. 

انتخاب اغلب مردان، گزینه دیگري است. 

جراحی 

جراحی گزینه اي است براي مردانی که سرطان پروستات در مراحل 

اولیه(مرحله 1 یا 2) دارند. گاهی جراحی براي مردان 



آنچه درباره سرطان پروستات باید بدانیم 26

 سرطان پروستات هم استفاده می شود. 4 یا 3مبتال به مرحلۀ 

جراح ممکن است همه یا قسمتی از پروستات را بردارد. 

پیش از برداشتن پروستات، جراح ممکن است غدد لنفاوي 

حفره لگن را خارج کند. اگر سلول هاي سرطان پروستات در 

غدد لنفاوي یافت شوند، احتماالً بیماري به سایر قسمت هاي 

بدن رسوخ کرده است. اگر سرطان به غدد لنفاوي رسیده 

باشد، همیشه جراح پروستات را برنمی دارد و ممکن است 

درمان هاي دیگري را پیشنهاد کند. 

چندین نوع جراحی براي سرطان پروستات وجود دارد که هر 

یک فواید و خطرهایی دارد. 

شما می توانید دربارة انواع جراحی و اینکه کدام نوع براي 

شما مناسب است، با پزشکتان صحبت کنید: 

جراحی باز: براي درآوردن تومور، جراح یک شکاف 

(بریدگی) بزرگ داخل بدن شما ایجاد می کند. 

 راه دارد: 2این جراحی 
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از طریق شکم: جراح کل پروستات را از طریق شکافی در 

شکم ایجاد کرده برمی دارد. این جراحی پروستات برداري 

رتروپوبیک رادیکال نامیده می شود. 

بین کیسه بیضه و مقعد: جراح کل پروستات را از میان یک 

بریدگی بین کیسۀ بیضه و مقعد خارج می کند. این جراحی 

پروستات برداري پرینه آل (میان دوراهی) رادیکال نام دارد. 

پروستات برداري با الپاروسکوپ: جراح کل پروستات را از 

طریق بریدگی هاي کوچکی که به یک شکاف بزرگ در شکم 

ترجیح داده می شوند، خارج می کند. یک لولۀ کوچک و باریک 

(الپاروسکوپ) به جراح براي بیرون آوردن پروستات کمک 

می کند. 

جراحی الپاروسکوپی با روبات: جراح کل پروستات را از 

میان بریدگی هاي کوچک خارج می کند. یک الپاروسکوپ و 

روبات به درآوردن پروستات کمک می کنند. جراح از 

دسته هایی در زیر کامپیوتر براي کنترل بازوهاي روبات 

استفاده می کند. 
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جراحی سرمایشی: انتخاب نوع درمان براي بعضی مردان جراحی 

سرمایشی است. جراح وسیله اي را از میان بریدگی کوچکی بین 

کیسه بیضه و مقعد وارد بدن می کند. این وسیله بافت پروستات را 

منجمد می کند و از بین می برد. جراحی سرمایشی تحت بررسی 

است. 

تی.یو.آر.پی (TURP ): مردي با سرطان پیشرفتۀ پروستات ممکن 

است براي کاهشعالئم، TURP (برداشتن پروستات از طریق 

پیشابراه) را انتخاب کند. جراح یک آندوسکوپ بلند و باریک را از 

میان پیشابراه داخل می کند. ابزار برش انتهاي آندوسکوپ، بافت 

 TURP .داخل پروستات را برمی دارد

ممکن است کل سرطان را خارج نکند اما می تواند بافتی را که 

جریان ادرار را مسدود کرده است، بردارد. 

شما ممکن است چند روز یا چند هفته اول بعد از جراحی، 

راحت نباشید. هر چند دارو می تواند به مهار درد کمک کند. 

قبل از جراحی باید در مورد تسکین درد با پزشک یا پرستار 

گفت وگو کنید. بعد از جراحی، اگر نیاز به تسکین بیش تري 

داشته باشید، پزشک می تواند تدبیري بیندیشد. 
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زمان بهبود پس از جراحی، براي هر کس متفاوت است و به نوع 

جراحی بستگی دارد. شما ممکن است یک تا3 روز در بیمارستان 

بستر باشید. 

پس از جراحی، پیشابراه براي بهبود، نیاز به زمان دارد. شما یک 

سوند Catheter خواهید داشت. سوند لوله اي است که براي خارج 

کردن ادرار از پیشابراه به مثانه وارد می شود. شما به مدت 5 روز 

الی 3 هفته، سوند را خواهید داشت. پرستار یا پزشک به شما نشان 

می دهد چگونه از آن مراقبت کنید. 

بعد از جراحی، بعضی مردان ممکن است کنترل ادرار خود را از 

دست بدهند، (بی اختیاري ادراري). ولی بیش تر مردان در نهایت 

کنترل مثانه را بعد از چند هفته، دوباره به دست 

می آورند. 

جراحی می تواند به اعصاب اطراف پروستات صدمه بزند. آسیب این 

اعصاب می تواند مرد را به لحاظ جنسی ناتوان کند (ناتوانی در 

نعوظ). در بعضی موارد، جراح شما می تواند از اعصابی که نعوظ را 

کنترل می کنند، حفاظت کند. اما اگر شما 
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یک تومور بزرگ داشته باشید یا توموري که خیلی به این 

اعصاب نزدیک باشد، جراحی ممکن است باعث ناتوانی 

جنسی شود. ناتوانی جنسی می تواند دائمی باشد. شما 

می توانید با پزشک دربارة دارو و راه هاي دیگري که به کنترل 

عوارض جانبی جنسی درمان سرطان کمک می کند، صحبت 

کنید. 

اگر پروستات شما برداشته شود، مدت زیادي منی تولید 

نخواهید کرد، و انزال خشک خواهید داشت. اگر آرزو دارید 

پدر شوید باید قبل از جراحی به بانک اسپرم یا روش بازیابی 

اسپرم فکر کنید. 

 پرتودرمانی

پرتودرمانی براي هر مرحله از سرطان پروستات انتخاب 

می شود. مردانی که سرطان پروستات آنها در مرحله اولیه 

است، ممکن است پرتودرمانی، را به جاي جراحی، انتخاب 

کنند. همچنین، ممکن است بعد از جراحی نیز براي از بین 

بردن هر سلول سرطانی که در ناحیۀ پروستات باقی مانده 

است، از پرتودرمانی استفاده شود. در مراحل بعدي سرطان 
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پروستات درمان با پرتو ممکن است براي کمک به تسکین 

درد استفاده شود. 

پرتودرمانی (رادیوتراپی هم نامیده می شود) از اشعههایی با 

نیروي زیاد براي از بین بردن سلو ل هاي سرطانی استفاده 

می کند و فقط بر سلول هایی که در منطقه درمان شده قرار 

دارند، مؤثر است. 

پزشکان از دو نوع پرتودرمانی براي درمان سرطان 

پروستات استفاده می کنند. بعضی مردان از هر دو نوع 

استفاده می کنند. 

): پرتو از External Beam Radiationپرتودرمانی خارجی(

یک ماشین بزرگ خارج از بدن تابانده می شود. شما براي 

 5درمان به بیمارستان یا کلینیک خواهید رفت درمان معموالً 

روز در هفته، به مدت چندین هفته، طول می کشد. بیش تر 

مردان پرتودرمانی سه بعدي تطبیقی یا پرتودرمانی با شدت 

) را دریافت می کنند. این درمان ها از IMRTسازمان یافته (

کامپیوتر براي افزایش دقت هدفگیري سرطان استفاده می کنند 

تا آسیب به بافت هاي سالم اطراف پروستات کاهش یابد. 
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): پرتو از مواد رادیواکتیوي brachytherapyبراکی تراپی (

می آید که معموالً از مواد بسیار ریز به نام دانه تشکیل 

شده اند. تعداد زیادي از دانه ها داخل سوزن ها قرار گرفته اند و 

سوزن ها به درون پروستات فرو برده می شوند. سوزن ها 

خارج می شوند و دانه ها در آنجا باقی می مانند. دانه ها چند 

ماه از خود پرتو ساطع می کنند. زمانی که اثر پرتوها تمام 

می شوند، نیازي به بیرون آوردن دانه ها نیست. 

عوارض جانبی اساساً به میزان تجویز و نوع پرتودرمانی 

بستگی دارد. شما در طول پرتودرمانی، به ویژه در هفته هاي 

آخر درمان، بسیار خسته می شوید. استراحت مهم است اما 

معموالً پزشکان به بیماران توصیه می کنند فعال بمانند وگرنه 

درد یا سایر مشکالت به سراغ آنها می آید. 

اگر پرتودرمانی خارجی داشته باشید، ممکن است دچار 

اسهال یا تکرر و دشواري ادرار شوید. بعضی مردان 

مشکالت ادراري یا رودهاي دائمی پیدا می کنند. پوست شما 

در ناحیۀ درمان قرمز، خشک و حساس میشود. ممکن است 
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در ناحیۀ درمان شده، ریزش مو پیدا کنید. این موها شاید 

دوباره رشد نکنند. 

پرتودرمانی داخلی باعث بی اختیاري ادراري می شود. این 

عارضه معموالً از بین می رود. 

پرتودرمانی داخلی و خارجی هر دو می توانند باعث ناتوانی 

جنسی شوند. می توانید با پزشک درباره راه هاي کمک به 

مقابله با این عوارض جانبی صحبت کنید. 

شما می توانید با خواندن مقاله پرتودرمانی و شما راه حل هاي 

مفیدي را بیابید. 

 هورمون درمانی

مردانی با سرطان پروستات ممکن است پیش، در طول یا پس 

از درمان با اشعه، هورمون درمانی داشته باشند. درمان با 

هورمون به تنهایی نیز براي سرطان پروستاتی که بعد از 

درمان بازگشت می کند، استفاده می شود. 

هورمون هاي مردانه (آندروژن ها) می توانند دلیل رشد 

سرطان پروستات باشند. هورمون درمانی سلول هاي سرطانی 

پروستات را از گرفتن هورمون هاي مردانه که باعث رشد آنها 
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می شوند، بازمی دارند. بیضه ها منبع اصلی هورمون مردانه 

تستوسترون هستند. غدد فوق کلیوي نیز هورمون هاي مردانۀ دیگر 

و مقدار کمی تستوسترون می سازد. 

هورمون درمانی از داروها یا جراحی استفاده می کند: 

داروها: پزشک ممکن است دارویی به شما توصیه کند که هورمون 

هاي طبیعی را مسدود کند. 

LH-) آگونیست هاي هورمون آزادکننده هورمون لوتئینیزه کننده

: این داروها می توانند از ساخت تستوسترون  (RH

توسط بیضه ها جلوگیري کنند. مثل لئوپرولید، گوزرلین، و 

تریپتورلین. سطح تستوسترون به آهستگی کاهش می یابد. 

بدون تستوسترون، تومور، کوچک یا رشد آن آهسته 

می شود. این داروها همچنین، آگونیست هاي هورمون 

آزادکننده گنادوتروپین نیز نامید می شوند. (GnRH ) ضد آندروژن 

ها: این داروها عمل هورمون هاي مردانه را 

مختل می کنند. مثل فلوتامید، بیکالوتامید و نیلوتامید. 

داروهاي دیگر: بعضی داروها مثل کتوکونازول و 
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آمینوگلوتتیماید، از ساخته شدن تستوسترون توسط غدد 

فوق کلیوي جلوگیري می کنند. 

جراحی: جراحی براي بیرون آوردن بیضه ها بیضه برداري 

(orchiectomy) نام دارد. 

بعد از برداشتن بیضه یا درمان با آگونیست هاي LH-RH، بدن شما 

منبع اصل  براي مدت زیادي، از بیضه ها که 

هورمون هاي مردانه هستند، تستوسترون دریافت نمی کنند. 

زیرا غده فوق کلیه مقدار کمی هورمون مردانه می سازد. 

شما براي مختل کردن عمل هورمون هاي مردانه اي که باقی 

می مانند، آنتی آندروژن مصرف می کنید. این ترکیب درمان 

انسداد  به عنوان انسداد کلی آندروژن شناخته می شود.(

آندروژن ترکیبی نیز نامیده می شود.) هرچند مطالعات نشان 

می دهند که انسداد کلی آندروژن به تنهایی، مؤثرتر از جراحی یا 

آگونیست هاي LH-RH نیست. 

هورمون درمانی باعث عوارض جانبی مثل ناتوانی، گرگرفتگی 

و از دست دادن میل جنسی می شود. همچنین، درمانی که 

سطح هورمون را پایین آورد، می تواند استخوان هاي شما را 
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ضعیف کند. پزشک می تواند داروهایی را به شما توصیه کند که 

خطر شکستگی استخوان را کاهش می دهند. 

آگونیست LH-RH ممکن است در ابتدا عالئم را به مدت کوتاهی، 

وخیم تر کند. این مشکل موقتی، شعله ور شدن نامیده می شود. 

براي جلوگیري از »شعله ور شدن«، پزشک به مدت چند هفته 

همراه با مصرف آگنیست LH-RH، یک آنتی آندروژن تجویز می 

کند. 

آگونیست LH-RH، مثل لئوپرولید، باعث افزایش چربی بدن، به 

ویژه دور کمر، می شود. سطح قند و کلسترول خون نیز ممکن 

است افزایش یابد. از آنجا که این تغییرات خطر دیابت و بیماري 

قلبی را افزایش می دهد، گروه مراقبت از سالمتی شما در مقابل 

این عوارض جانبی، از شما مراقبت می کنند. 

ضد آندروژن ها (مثل نیلوتامید) می توانند باعث حالت تهوع، 

اسهال و رشد یا حساسیت پستان شوند. به ندرت، ممکن است 

باعث مشکالت کبدي شود (درد شکم، زردي چشم ها یا ادرار 

تیره). بعضی مردان که نیلوتامید استفاده می کنند، ممکن است 
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تنگی نفس یا افزایش سکته قلبی داشته باشند، و بعضی با 

دشواري تطابق با تغییرات ناگهانی نور مواجه شوند. 

اگر انسداد کلی آندروژن دریافت کنید، نسبت به استفاده از یک 

نوع درمان هورمونی، احتماال ًعوارض جانبی بیش تري خواهید 

داشت. 

اگر به مدت طوالنی کتوکونازول استفاده کنید، ممکن است باعث 

مشکالت کبدي شود و آمینوگلوتتیماید می تواند باعث بثورات 

پوستی شود. 

پزشکان معموال ًسرطان پروستاتی را که به سایر نقاط بدن 

گسترش یافته است، با هورمون درمانی، درمان می کنند. براي 

بعضی مردان سرطان به مدت 2 تا 3 سال کنترل خواهد شد اما 

بعضی دیگر پاسخ کوتاهتري از هورمون درمانی خواهند داشت. 

در این زمان، بیش تر سرطان هاي پروستات می توانند با میزان 

کم یا حتی بدون هورمونهاي مردانه نیز رشد کنند و هورمون 

درمانی به تنهایی، چندان مفید نیست. در چنین شرایطی، پزشک، 

شیمی درمانی یا دیگر شکلهاي تحت بررسی درمان را به شما 

توصیه می کند. در بسیاري موارد پزشک 
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ممکن است ادامه هورمون درمانی را پیشنهاد کند زیرا درمان 

با هورمون هنوز می تواند در مقابله با بعضی از سلول هاي 

سرطانی مفید باشد. 

 شیمی درمانی

شیمی درمانی ممکن است براي سرطان پروستاتی که 

گسترش یافته و به هورمون درمانی طوالنی مدت پاسخ نداده 

است، استفاده شود. 

شیمی درمانی براي از بین بردن سلول هاي سرطانی از 

داروها استفاده می کند. داروهاي سرطان پروستات معموالً از 

طریق ورید تزریق می شوند (داخل وریدي). شما می توانید در 

کلینیک، مطب دکتر یا در خانه شیمی درمانی شوید. بعضی 

مردان به بستري شدن در بیمارستان در طول درمان، نیاز 

دارند. 

عوارض جانبی اساساً، به نوع و میزان داروهاي مصرف 

شده بستگی دارند. شیمی درمانی سلول هاي سرطانی را که 

رشد سریع دارند، می کشد اما داروها می توانند به سلول هاي 

عادي، که به سرعت تقسیم می شوند نیز صدمه بزنند. 
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سلول هاي خونی: وقتی شیمی درمانی سطح سلول هاي سالم 

خون را کاهش می دهد، احتمال ابتال به عفونت، خون مردگی و 

احساس خستگی و ضعف زیاد بیش تر می شود. گروه مراقبت 

سالمتی شما کاهش سطح سلول هاي خونی را بررسی می کند. 

اگر سطح آن پایین باشد، این گروه ممکن است شیمی درمانی 

را براي مدت کوتاهی متوقف کند یا میزان تجویز دارو را 

کاهش دهد. داروهایی نیز وجود دارند که به بدن کمک 

می کنند تا سلول هاي خونی جدید بسازند. 

سلول هاي ریشۀ مو: شیمی درمانی معموالً باعث ریزش مو 

می شود. اگر ریزش مو داشته باشید، مو دوباره رشد می کند 

اما گاهی رنگ و ترکیب آن تغییر می کند. 

سلول هاي پوشانندة دستگاه گوارش: شیمی درمانی می تواند 

باعث کاهش اشتها، حالت تهوع، استفراغ یا اسهال شود. گروه 

مراقبت سالمتی شما می تواند براي کمک به حل این مشکل، به 

شما دارو دهد و یا راه هاي دیگري را توصیه کند. 

عوارض جانبی دیگر عبارتند از: تنگی نفس و احتباس آب. 

گروه مراقبت سالمتی شما به شما دارویی می دهد تا از تولید 
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بیش از حد آب در بدن جلوگیري شود. همچنین، 

شیمی درمانی ممکن است باعث جوش پوستی، سوزش یا 

کرختی در دست ها و پاها و تراخم در چشم ها شود. گروه 

مراقبت سالمتی شما راه هایی براي کنترل بسیاري از این 

مشکالت به شما توصیه می کند، ولی بیش تر آنها با پایان 

درمان از بین می روند. 

 تغذیه و فعالیت بدنی

مهم است که با تغذیۀ خوب و فعال ماندن، تا جایی که 

می توانید، مراقب خود باشید. 

شما براي داشتن وزن مناسب، به مصرف مقدار درست 

کالري نیاز دارید. همچنین، براي حفظ نیروي خود به پروتئین 

کافی نیاز دارید. تغذیه خوب ممکن است به شما کمک کند تا 

احساس بهبود و انرژي بیش تري داشته باشید. 

پزشک، یک رژیم درمانی معتبر، یا درمانگر می تواند یک رژیم 

غذایی سالم را پیشنهاد کند. همچنین، جزوة درباره 

«راهنمایی هاي تغذیه براي بیماران سرطانی»، نظرها و 

دستورالعمل هاي مفید بسیاري دارد. 
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تحقیق نشان می دهد که بیماران مبتال به سرطان، وقتی فعال 

هستند، احساس بهتري دارند. پیاده روي، یوگا، شنا و 

فعالیت هاي دیگر انرژي شما را افزایش می دهند. ورزش 

می تواند درد را کاهش دهد و مدیریت درمان را آسان تر کند. 

همچنین، می تواند به تسکین فشارهاي عصبی کمک کند. حتماً 

پیش از آغاز هر نوع فعالیت بدنی که انتخاب می کنید، از 

پزشک نظر بخواهید. 

همچنین اگر فعالیت شما درد یا مشکالت دیگري در پی داشته 

باشد، حتماً پزشک یا پرستار خود را مطلع کنید. 

 معاینات منظم براي پیگیري

پس از درمان سرطان پروستات شما به معاینات منظم نیاز 

دارید. معاینات منظم کمک می کنند تا مطمئن شوید که هر 

تغییري در سالمتی شما بررسی شده است و اگر نیاز باشد 

درمان می شود. اگر شما در فاصلۀ کنترل ها، هرگونه مشکل 

سالمتی دانستید، باید پزشک خود را در جریان قرار دهید. 

پزشک می تواند از بازگشت سرطان جلوگیري کند. گاهی حتی 

زمانی که به نظر می رسد سرطان کامالً برطرف شده یا از بین 
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رفته است، بیماري برمی گردد. چون بعد از درمان، سلول هاي 

سرطانی کشف نشده در جایی از بدن، باقی مانده اند. 

معاینات ممکن است شامل معاینۀ مقعد با انگشت و تست 

پی.اس.اي (PSA) باشد. افزایش در سطح PSA می تواند به معنی 

برگشت سرطان بعد از درمان باشد. همچنین، ممکن 

است پزشک نمونه برداري، اسکنمغز، CT اسکن، MRI یا آزمایش 

هاي دیگر را تجویز کند. 

منابع حمایتی 

دانستن این امر که شما سرطان پروستات دارید، می تواند زندگی 

شما و نزدیکانتان را دچار دگرگونی هایی کند. مدیریت این تغییرات 

شاید دشوار باشد. براي شما، خانواده و 

دوستان شما طبیعی است که براي مواجه شدن با احساسات ناشی 

از تشخیص سرطان، به کمک نیاز داشته باشید. 

نگرانی ها در مورد درمان ها و مدیریت عوارض جانبی، ماندن در 

بیمارستان، و صورت حساب هاي پزشکی رایج است. ممکن است 

همچنین، در مورد مراقبت از خانوادة خود، نگهداري شغلتان، یا 

ادامۀ فعالیت هاي روزانه نگران باشید. 
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شما می توانید براي درخواست حمایت به این مراجع مراجعه 

کنید: 

پزشکان، پرستاران و دیگر اعضاي گروه مراقبت سالمتی 

شما می توانند به پرسش هاي شما در مورد درمان، کار کردن، 

یا فعالیت هاي دیگر پاسخ دهند. 

اگر می خواهید در مورد احساسات و نگرانی هاي خود صحبت 

کنید، فعاالن اجتماعی و مشاوران می توانند مفید باشند. اغلب 

فعاالن اجتماعی می توانند منابعی را براي کمک مالی، رفت و 

آمد، مراقبت خانگی، یا حمایت عاطفی پیشنهاد کنند. 

گروه هاي حمایتی نیز می توانند یاري گر باشند. در این 

گروه ها، بیماران یا اعضاي خانوادة آنها، بیماران دیگر یا 

خانوادة آنها را مالقات می کنند تا در آنچه آنها در مورد 

رویارویی با بیماري و عوارض درمان می دانند، سهیم شوند. 

گروه ها معموالً، حمایت تلفنی یا اینترنتی را پیشنهاد می کنند. 

بد نیست با عضوي از گروه مراقبت سالمت خود در مورد 

پیدا کردن یک گروه حمایت صحبت کنید. 
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اگر شما و همسرتان در مورد آثار سرطان پروستات بر 

روابط جنسی خود نگران هستید، پزشک و مشاور جنسی 

مفید هستند. از پزشک در مورد درمان عوارض جانبی و این 

که آیا احتمال ماندگاري این عوارض وجود دارد یا نه، سؤال 

کنید. یافتن هر نوع چشم انداز، به شما و همسرتان براي 

گفت وگو پیرامون نگرانی هایتان کمک می کند. 

 : منابع

 American Cancer Society- وبسایت 1

 Perez and Brady’s Principles and Practice of - کتاب2

Radiation Oncology – ویرایش ششم 

- وبسایت مرکز جامع سرطان  3

درباره مکس 

موسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان قزوین با نام 

اختصاري مکس در سال 1393، یکسال پس از درخواست 

تقاضاي تاسیس با 11 نفر هیئت امنا با کسب مجوز هاي الزم 

از مراجع ذیصالح کشور و با هدف حمایت مالی , روحی و 

روانی کودکان مبتال به سرطان فعالیت خود را جهت حمایت 
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همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان وخانواده هاي ایشان 

آغاز کرده است.  

موسسه مکس یک سازمان مردم نهاد (غیر دولتی)، غیر 

سیاسی وغیر تجاري است که با اهداف انسان دوستانه بدون 

در نظر گرفتن جایگاه قومی، مذهبی، نژادي و جنسیتی به 

ارائه ي خدمات جامع کیفی رایگان به خانواده کودکان کم 

درآمد و نیازمند مبتال به سرطان می پردازد. 

مکس حامی استوار پدر و مادرانی است که کودك آنها به 

بیماري سرطان مبتال شده است.در سایه این حمایت،خانواده 

ها میتوانند با نکرانی کمتر به درمان کودك خود فکر کنند و 

کودکان می توانند شادمانتر فرآیند درمان را طی کرده و 

آرزوي آن ها  از بودن و نبودن به چگونه زیستن در آینده 

تغییر کند. همچنین تجهیز مرکز درمانی دانشگاهی قدس 

مرتبط با بیماري کودکان مبتال به سرطان و آشنایی هر چه 

بیشتر جامعه با این بیماري و پیامدهاي اجتماعی- اقتصادي 

آن براي افراد مبتال به سرطان و چگونگی جلوگیري و 



آنچه درباره سرطان پروستات باید بدانیم 46

تشخیص به موقع بیماري سرطان جزء رسالت این موسسه 

می باشد.

در سایه حمایت مکس هیچ کودکی در شهر قزوین از فقر و 

ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، فوت نخواهد کرد. تمامی 

سرطان ها در مراحل اولیه ابتال با موفقیت باالیی قابل درمان 

هستند.بسیاري از کودکان بهبود یافته ، مبتال به انواع  سرطان 

ها بوده اند که با همراهی و مشارکت انسان هاي نیک اندیش 

و دانش تخصصی پزشکان بخش فوق تخصصی خون 

بیمارستان قدس قزوین،امروز در بهبودي کامل بسر می برند.

تمامی عواید حاصل از فعالیت موسسه مردم نهاد مکس در 

اختیار خانواده این کودکان قرار گرفته و بزودي گزارش 

عملکرد مالی و خدماتی این مجموعه بصورت متناوب در وب 

سایت موسسه www.max-charity.org  منعکس خواهد 

شد. 
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تمامی اعضاي این موسسه بصورت افتخاري  و بدون دریافت 

هیچگونه حقوق و مزایاي مادي ، صادقانه در حال خدمتند 

تلفن  : 33237403-028

www.max-charity.org وب سایت

شماره تلفن جذب کمک هاي مردمی 09107510760 آدرس 

موسسه : قزوین- خیابان نادري جنوبی - کوچه شهید 

زرآبادي پور – پالك 50 
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