
 نکاتی براي از بین بردن عالئم بزرگ شدگی پروستات 

افرادي که عصبی و نگران هستند با تکرر ادرار مواجه مـی  

شوند. در این حالت کاهش استرس به کمک ورزش کردن 

 و تکنیک هاي تمدد اعصاب می تواند به شما کمک کند.

قبل از رفتن به رختخواب براي تخلیه کامل مثانه خود زمـان 

بگذارید. با این کار می توانید تعداد دفعات بیدار شدن براي 

 ادرار کردن را در طول شب کم کنید.

با پزشکتان در مورد تمام دارو هاي با نسخه و بدون نسـخـه 

اي که مصرف می کنید صحبـت کـنـیـد. مـمـکـن اسـت 

پزشکتان با کم کردن دوز آنها و یا حتی با جایگزینی آنها با 

 دارو هایی دیگر از میزان مشکالت شما کم کند.

از نوشیدن آشامیدنی ها به خصوص الکلی و کافئین دار در 

طول شب بپرهیزید. هر دو می توانند بر روي عضالت مثانـه 

تاثیر گذاشته و براي تولید ادرار بیشتر کلیه ها را تـحـریـک 

 کنند و منجر به تکرر ادرار شبانه شوند.

 پیشگیري

هاي ملتهب یا بزرگ بسیار مفیـد  فلز روي براي درمان پروستات

است که کمبود روي بر بزرگ شـدن  ها نشان داده است. بررسی

پروستات اثر دارد؛ لذا خوردن غذاهاي حاوي روي یا خـوردن 

شود. همچنین خوردن گوجه فرنگی  هاي روي توصیه می مکمل

هـزار 47نیز بسیار مفید است. تحقیقات دانشگاه هـاروارد روي 

گوجه فرنگی در هفته خطر ابـتـال بـه  10مرد نشان داد خوردن 

 رساند  سرطان پروستات را به نصف می
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پروستات غده اي است حدودا به انـدازه یـک گـردو کـه 

درست زیر مثانه در مردان قرار دارد و بخـشـی از سـیـسـتـم 

تناسلی مردان را تشکیل می دهد. پروستات در دو مـقـطـع 

زمانی بزرگ می شود، اولین مقطع اوایـل دوران بـلـوغ و 

سالگی است. این بزرگ شـدن  25مرحله دوم حدودا از سن 

پروستات کامال بی ضرر است اما اغلـب سـبـب مشـکـالت 

درصـد  80سالگی  60ادراري در سنین باالتر می شود. تا سن 

مردان، مشکالت ادراري ناشی از بزرگ شدن پروسـتـات را 

 تجربه می کنند.

خوش خیم است، اما بـا  «BPH» بزرگ شدن پروستات یا

(مجراي ادراري) فشـار وارد  بزرگ شدن غده پروستات به 

می شود که می تواند عامل مشکالت ادراري از جمله تکـرر 

ادرار، اجبار ناگهانی به دفع ادرار، بیدار شدن از خـواب (در 

شب) براي دفع ادرار، مشکل در شروع ادرار و قطـره قـطـره 

شدن ادرار در انتها، کامل تخلیه نشدن مثانه و گاه حتی قـادر 

 نبودن به دفع ادرار باشد

 کند:  سه گونه بیماري، غده پروستات را مبتال می

خیم است و غالباً زنـدگـی فـرد را بـه  ها خوش دو نوع آن

هاي  اندازند و یک نوع آن بدخیم است. بیماري مخاطره نمی

پروستات ممکن است با هم اشتباه شوند، چون بسـیـاري از 

 ها مانند هم است.  هاي آن نشانه

 این سه بیماري عبارتند از:

پروستاتیت (التهاب پروستات) که بیشتـر بـه وسـیـلـه یـک 

 شود. عفونت میکروبی ایجاد می

یـا بـزرگـی  (BPH)خـیـم پـروسـتـات  هایپرپالزي خوش

خیم پروستات که بزرگی غیرسرطانی غده پروستات و  خوش

یکی از شایعترین اشکال بیماري پروستات است که تقریباً در 

 شود. نیمی از مردان باالي پنجاه سال دیده می

سرطان پروستات یک بیماري بالقوه شدید است، زیرا بدخیم 

 باشد. می

 

 هاي بیماري شانه

دهـنـد و  هاي انسدادي معموالً زودتر خودشان را نشان مـی نشانه

 عبارتند از:

تکرر ادرار، احتباس ادرار، کاهش قطر و فشار جریـان ادرار و  

قطره قطره شدن انتهاي ادرار. در واقع این عالئم ناشی از تـورم 

اند. در معاینه بالینی تورم سونوگرافی بـه شـنـاسـایـی  پروستات

 کند. بیماري کمک می

 روش درمان

درمان این مشکل به نوع بیماري، عامل و شدت آن بستگی دارد. 

به هر حال در مراحل اولیه درمان دارویی و در مراحل باالتر با 

و مراحل پیشرفته جراحی باید جلوي بیماري را  لیزرجراحی با 

شود و  گاهی براي درمان از عمل جراحی استفاده می .گرفت

شود که  کل غده پروستات توسط عمل جراحی برداشته می

یابد، اما  هاي بیماري رهایی می اغلب هم فرد از عالیم و نشانه

 .تواند فرد را دچار ناتوانی جنسی کند این عمل می
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