
 

ةــــة اًبؼ ِـــــة ادلميلراظِــــة اجلزائًرــادليورًـــ  
 وزارة اًخؼلِــم اًؼاًــي واً حــر اًؼلمــــي

ف ـسعِفرحات غ اس  ة ـخامؼ  

 الأمــاهـــــــة اًؼامــــــــــة

اًعة اًوكايئ وحــدة  
 

 

 

 

 

 

 

  HIGH GRADE  : يه درخات ػاًَة 01 - 8ادلرخات   

غلُسون ، اكن اًرسظان اشد و زادت خعورثو و كي لكام ثلدم ثدرجي 

  احامتل  ػالخو  و اًبفاء منو. 
ذا ننت مصااب  ثرسظان اًربوس خات:  ظرق اًؼناًة سوف ًخحدث   ،ا 

ًَم اًع ُة  غن ظر   ق اًؼالج املخاحة و اًيت جبمي :ا 

 اًورم. السدئصالاجلراحة  

 .أأًضاو ٌبمي اًؼالج املوضؼي  اال شؼاغياًؼالج  

 اًىاميوي. اًؼالج 

 اًؼالج اًيرموين. 

 اًرتكة و مذاتؼة احلاةل 

 تدناول اًعؼام اًصحي :اًوكاًة من اال صاتة ثرسظان اًربوس خات

مع ًلي  أأنابًرسظان ميىن  اال صاتةخعر  أأنحِر ث ني تؼض ادلراسات 

حراء تؼض اًخغَريات يف اًنظام اًغذايئ ٌلبخص و منط احلَاة ػىل سبِي  ا 

ىثري من اٌلَىوتني ًللي خعر اًيت حتخوي ػىل اً  املثال ثناول  اًعامظم

فول اًصواي حيخوي ػىل  أأن وىناك دراسات ث ني  %66ان تــنس  ة ظاًرس 

. و PSAمادة يف اخلرضوات جسمى فِخوسرتوخني ًللي مس خوى  

مثي  الأسامكاملوحود يف مؼظم   3ادلىنَة اومِجا  الأحامض أأنمؼروف 

اًللة و  أأمراضواكِة من  ثبأزرياتًيا  ونذا اًىذان  اًساملون  و اًخوهة 

، اًخغذًة اًغنَة ابخلرضوات و مادة اًس َلَنِوم أأًضاىناك  اًرسظان

هخاجاًفاوية )حًزد من  اجلرخري  ، اًربثلال، اٌلميون يف اجلسم  Dفِخامني   ا 

من اًرسظان. اًربولكي و اًربوهسي  اال صاتة( ًللي من خعر و اخلس

مؼروف اهو ًللي مؼدل    الأخرض ، اًبايرثللي من اخلع أأظؼمة

تؼض  أأًضاىناك  .اي اًرسظاهَة تواسعة اً وًَفِنولابخلال اال صاتة

 أأزىار، غرق اًسوس، اًلرع، املباري ظ َة مثي اً لمَط الأغباب

 اًربوس خات.  ثضخم، اٌلَىوتني  و اً ع اط جساػد مرىض اًص ار

ن و ثللي خعر ًوزاًرايضَة ابهخظام ثضمن فلدان اًرنات اًامتممارسة 

اًرايضَة ثللي من ًرنات اًامت أأنث ني  أأحباث، ىناك رسظان اًربوس خات

 .يف اجلسم  PSAمس خوى  اًدس خوس َرتون و مس خوايت اًــــ 

 . ث لى اًوكاًة خري من اًؼالج

ذا أأشارت هدِجة   ىل اًفحص أأهم مصاب ثرسظان اًربوس خاتا  ، فلد حتخاج ا 

حراء حفوصات أأخرى . كد ًمت حسة غَن ة صغرية من وس َج اًربوس خات ا 

 ًخحلَي اخلالاي اًرسظاهَة . و ىو ما ٌسمى تخحلَي اًؼَنة.

ر اًربوس خات: ىام  املوخات فوق اًصوثَة و اًرهني املغناظُيس  ثصٍو

، و ٌلىبف غن رسظان اًربوس خاتان ذاملس خخدم وس َلخا اًخصوٍر 

 املوخات فوق اًصوثَة ٌلحصول ػىل خزػة.  الأظ اءٌس خخدم 

 الاخذ ارات املس خخدمة يه : أأمهمن 

 :اًخخعَط فوق اًصويت ػرب املس خلمي  

TRUS - TRANS RECTAL ULTRASOUND 

ٌلدبخَص اًرسظان  الأمهخزػة اًربوس خات: و ىو الاخذ ار  

PROSTATE  BIOPSY 

  اجلسم.اًخصوٍر اًع لي احملسوب :جبخَص اهدبار اًرسظان يف  

COMPUTERIZED TOMOGRAPHY ( C T) 

جبخَص اهدبار رسظان اًربوس خات يف اًؼظام. ظام : مسح اًؼ 

BONE SCAN 

 كد جساػد مثي اًخصوٍر ابًرهني املغناظُيس ... أأخرىثوخد اخذ ارات  

 تؼد اًدبخَص ثصنَف مراحي و ثدرجي رسظان اًربوس خات:

حسة مراحي اًرسظان اًيت ختخلف يف اهدبارىا و ػالهجا  ًمت ثصنَف

  GLEASON  GRADEثدرجي غلُسون  

  LOW GRADE: يه درخات منخفضة  4 - 0 ادلرخات 

  MEDUIM GRADE : يه مذوسعة. 7 - 5 ادلرخات 
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  مي اًيت ثؤدي ا ىل اال صاتة ثرسظان اًربوس خات:اًؼوا
 :ٍىون اًبخص أأنرث غرضة ًال صاتة ثرسظان اًربوس خات يف حال

 ػاما. 51جتاوز سن اًـــ  

ذا اكن وادله أأو شلِلو مصااب ثرسظان اًربوس خات.   ا 

 ثناول اًوحبات اًغنَة ابدلىون احلَواهَة.  

 ًخواتي.رشب املرشوابت اًىحوًَة، اًباي، اًليوة وثناول ا 

  اًخدخني جبمَع أأهواػو +++++++++++++. 

  اًيت جية ثضم اًخحاًَي اًخحاًَي اخلاصة ثرسظان اًربوس خات:
حراؤىا ٌلرخال اًيت حًزد أأغامرمه ػىل   ػاما : 51ا 

 . PSAحتلَي دم دلالئي أأورام اًربوس خات   

 يف ادلم تني اًرخال املصاتني ابًرسظان. PSAٍرثفع مس خوى  

 حفص املس خلمي. 

 

 أأغراض رسظان اًربوس خات: ًؼاين اًرخي من: 
ىل اًخ ول ملرات ػدًدة   ، خاصة يف اٌلَي.احلاخة ا 

 صؼوتة اًخ ول أأو الاحذفاظ ابً ول.  

 اًخدفق اًضؼَف ٌل ول. 

 الأمل أأو احلركة غند اً ول 

 خروج اًسائي املنوي من اًلضُة حمداث أأملــــا أأزناء ادلاع. 

 .دم يف اً ول أأو اًسائي املنوي 

الأمل أأو ثصلة اجلزء اًسفيل من اًظير و غظام اًورك و الأحزاء  

 اًؼلوًة من  غظمة اًفخذ. 

 يف تؼض احلاالت ال ثظير أأي من ىذه الأغراض.
 

 

 

  ثؼًرف اًربوس خات:  
 يه غدة  دلى اًرخال ثفرز سائال ٍىون حزءا من اًسائي املنوي، و ً لؽ 

 جحميا 6 مس ػىل 6 مس و ثوخد يف منعلة احلوض .
جس خخدم اًربوس خات ىرموان ذهراي ٌسمى ىرمون ** جس خو سرتون ** ًيك 

 ثؼمي ثبلك ظ َؼي.
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