
 ؟ یستپروستات چ غده

کپسول است که در اطراف گردن  یغده دارا یکغده پروستات 

مردان قرار دارد.پروستات  یادرار یمجرا  ییمثانه وقسمت ابتدا

مثانه قرار  یرگرم وزن دارد و درست در ز 20 یعیدر حالت طب

 5/2کند و حدود  یاز داخل آن عبور م یادرار یدارد و مجرا

( در داخل آن یپروستات یشابراه) پ یادرار یاز مجرا یمترسانت

 قرار دارد.

 ( :BPHپروستات ) یمخوش خ یبزرگ

سن  یشاست که با افزا یندیپروستات فرا یمخوش خ یبزرگ

 یپرتروفیسن ، بافت پروستات دچار ه یششود . با افزا یم یجادا

علت  یعترینپروستات شا یمخوش خ بزرگیشود .  ی( م ی) بزرگ

 .سال است 50 یادرار در مردان باال یروجخ یانسداد مجرا

 

 علت:

هورمون  ینبا وجود ا یستمشخص ن یماریب ینا علت اصلی•

خوش  یبزرگ یجادهورمون مسئول ا ینتستوسترون را مهمتر

 دانند. یپروستات م یمخ

 باشد. یفاکتور م یسکر ینسن مهمتر یشافزا•

و  ینگ، التهابات مزمن ، عوامل فره یغذائ یمرژ یفاکتورها•

 دانند ی، ارث و نژاد را موثر م یاجتماع

 :  یماریعالئم ب

جزء  یادرار، تکرار ادرارو شب ادرار یانکاهش مقدار و فشار جر

فشار  یماریب یشرفتباشد با پ یعالئم م ینو مهمتر یناول

 یادرار بصورت قطره قطره م یانباز هم کمتر شده و جر یادرار

ادرار نبوده و موقع ادرار کردن  هیقادر به تخل یمارب یجشود. بتدر

 شود. یدهزند . ممکن است خون در ادرار هم د یم یادیزور ز

 

  : درمان

 BPHدر برخورد با   یهاول یروش انتخاب یطب درمان  یطب•

.مصرف دارو منجر به کاهش شدت عالئم وعوارض یباشدم

 . یگرددم یبعد یاحتمال

بروز عوارض از  ایو یعدم پاسخ به درمان طب درصورت یجراح•

 عمل. یگردداستفاده م یمارانب ینجهت درمان ا یروش جراح

دفع عالئم  یروش برا یجترینبرداشتن پروستات را یجراح

پروستات)  یجراح ی،از روشهای درمان یکی.است یانسداد

بر طبق نظر  یوهها به دو ش یباشد. جراح یبرداشتن پروستات( م

 شود: می پزشک معالج انجام

 ینوع جراح ینا یشابراه کهپ یقپروستات از طر یدنتراش -1

 متوسطمختصر تا   یمخوش خ یموثری برای درمان بزرگ یوهش

و بافت  یکندوارد م یشابراهپ یقلوله از طر یکاست. جراح 

 یداردبر م یپروستات را با دستگاه خاص

 یارغده پروستات بس یکهباز پروستات: که در موارد یجراح- 2

شکم و  روش شامل برش ین. ایردگ یم بزرگ شده انجام

 ینباشد و ا یبخش بزرگ شده پروستات م یا غده برداشتن

 یمارستانها معموال مستلزم چند روز بستری شدن در ب یجراح

 .یباشدم

 

 یبعد از جراح یمارآموزش به ب

مجرا گذاشته شده  یقلوله از طر یکبسته فقط  یروش جراح در

 . شود یخارج م یصکه قبل از ترخ

ساعت اول بعد از عمل جهت کنترل  24باز در  یروش جراح در

 .ی شوددر ادرار از شستشوی مثانه با سرم استفاده م یزیخونر

و خارج کردن لوله شکم با سوند  یزیبعد از برطرف شدن خونر

سوند  کردن هفته جهت خارج یکمجرا مرخص شده و بعد از 

شک مراجعه به پز ییها به طور سرپا یهبخ یدنمجرا و کش

غده و بخش  یباز و بسته تمام یهر دو روش جراح در.ییدنما

 شود یبزرگ شده پروستات برداشته م

 یصپس از ترخ یمارآموزش به ب

و مسکن طبق دستور پزشک مصرف  یخوراک یوتیکب یآنت از-1

 کند.

 یعاتتا چند روز ممکن است قرمز رنگ باشد ما یمارب ادرار-2 

کرده  یشترلخته را ب یجاداحتمال ا یفراوان مصرف کند. کم آب

 گردد. یادرار م یانمسدود شدن جر موجبو

از خارج کردن سوند تا چند روز حالت تکرر ادرار، سوزش  بعد-3

شود،  یبرطرف م یجدر دفع ادرار دارد که به تدر یتو فور

 شکم استفاده کند. یرز یهگرم در ناح کمپرساز



فشار  ینهفته بعد از عمل از بلند کردن اجسام سنگ 8تا4-6

 یدهافشار ور یشافزا یراسببآوردن و زورزدن خودداری کند. ز

 شود. یخون در ادرار م ایجادو 

کند که راه  یقادر شد از تخت خارج شود سع یمارب زمانیکه-5

نشستن به مدت  یراز یندبنش یبه مدت طوالن یدنبا یبرود ول

شود و احتماالً  یفشار داخل شکم م یشافزا ی موجبطوالن

 6به دنبال دارد. یزیو خونر یناراحت

 ی،درد عضالن یق،عالئم عفونت شامل: تب، لرز، تعر مراقب-6

 در دفع ادرار باشد. یتسوزش ادرار، تکرر ادرار و احساس فور

وجود سند و انقباض مثانه  یلبه ادرار کردن به دل یازن احساس-7

و  یزیکند، چون خطر خونر یزآن پره نیداز کشیاست. از کش

 را به دنبال دارد. ادرار احتباس

خودداری  ینو ورزشهای سنگ یلبا اتومب یمسافرت طوالن از-8

 کند.

با پزشک خود  یدها با یضهتورم ب یاصورت بند آمدن ادرار  در-9

 .یردتماس بگ

 یخارج کردن سوند طبق دستور پزشک ، ممکن است ب با-10

در واقع کنترل مجدد ادرار  ید،ر بوجود آادرا یاریاخت

بعد از مرخص شدن  یاست و ممکن است تا مدت یندیتدریجیفرا

اغلب  یخارج شود ول یاراخت یادرار به صورت قطره قطره و ب

 شود. یماه( برطرف م 2مدت  ی)ط یجبه تدر ینحالتا

و در مورد  یصنوع بسته روز بعد از ترخ یمورد جراح در-11

 استحمام کند. یدتوان یم یصروز بعد از ترخ 2ز نوع با یجراح

در اکثر  یندارد ول یریتأث یجنس ییعمل بر روی توانا این-12

مسئله  ینشود ا یخارج نم یمن یمارموارد به هنگام مقاربت از ب

به داخل مثانه بوده و  یبرداشتن پروستات و برگشت من علتبه 

خارج  یدنبا یمارانبشود.  یبه همراه ادرار دفع م یعما ینبعداً ا

 4کند. حداقل تا  یتلق یجنس یرا به عنوان ناتوان منی نشدن

 خودداری کند. یاز تماس جنس یهفته پس از جراح

در به دست اوردن کنترل مجدد  یمارتواند به ب یم یرز یناتتمر

 ادرار کمک کند:

باسن  یهبا فشار دادن دو طرف ناح ینهسفت کردن عضالت پر -1

 حالت را حفظ کرده و بعد عضالت ینا چند لحظه ا: تیگربه همد

بار  20تا  10نشسته  یا یستادهدر حالت ا ینتمر ینشل کند. ا را

کنترل  یکهرا تا زمان ینهپر یناتدر هر ساعت انجام شود. تمر

 ادامه دهد. یدبدست آ درارکامال

را متوقف  یخروج یانادرار جر یانکند بعد از شروع جر یسع- 2

 صبر کرده و بع د مجدداً ادرار کردن را ادامه یهنکند، چند ثا

 .دهد

 ییغذا رژیم

از زور زدن هنگام دفع و کمک به کار کردن شکم از  یشگیریپ جهت-1

 آب آلو و نرم کننده های مدفوع استفاده کند. 

توانند موجب  یالکل، قهوه که م یه،خوردن غذاهای تند و پر ادو از-2

 ند. مثانه شوند اجتناب ک یناراحت

 فراوان استفاده کند یعاتنرم و ما یماز رژ -3
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