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لتخفيف إحتماالت اإلصابةإرشادات 

المحافظة على وزن 
سليم 

تناول الكحول 
باعتدال

التخفيف من تناول
يةالبروتينات الحيوان

والطعام المقليّ

تجنّب التدخين

x
x

البروستاتسرطانيصيب
رجــال7كلمن1

منزءجهي.المستقيمقربالمثانةأسفلتقعصغيرةغدةهيالبروستات
ليتشكمنهاالتيالسوائلمعظمتفرزوهيالرجل،عندالتناسليالجهاز

المنويالسائل

غير ، وهو بشكل عام مرض بطيء النموهو البروستات سرطان 
معدي

%95الى الشفاء و يرفع نسبة الحياة المبكر ينقذ الكشف 
في مراحل متقدّمة، يمكن تخفيض سرعة تقدم المرض من حتى 

خالل عالج األشعة والعالج الهرموني عبر الحقن أو من خالل 
العالج الكيميائي

في لبنان يحتلّ
من ناحيةاألولىالمرتبة 

الرجــــــــلاألورام التي تصيب 

اإلصابةخطرتزيدعوامل

50السنفوق:المتقدّمالعمر•
األولىالدرجةمنالعائليةوالسوابقالوراثة•
األميركياألفريقيالعرق•

إال في مراحلأعراض سرطان البروستاتال تظهر 
:متقدّمة، وتشمل

عبريتمالمبكرالكشف
تاتالبروسغدةتُنتجهبروتينلمستوىالدّمفحص•

PSAبالالمعروف

األصبعفحصأوالشرجيوالفحص•
العيادةفيالطبيببهيقوم

رجللكلالفحصبإجراءينصح
العمرمن50التخطى•
عواملأوعائليتاريخوجودحالفيالعمرمن45الأو•

وراثة

ولية عن وذلك بعد التشاور مع الطبيب األخصّائي في المسالك الب
إياجابيات الكشف المبكر وسلبياته

95%

التبولصعوبة في 
البولدم في ظهور 
البولقوة تدفق انخفاض 

البولفي حريق 

في الظهر أوجاع 
الحوضومنطقة 
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عالج سرطان المثانة

10كلمن7
مشخَّصةحاالت

ةقابلمبكِّرةمرحلةفيتبدأ
كبيرةبدرجةللعالج

الكلىوتخزين البول الذي تفرزهالحوض، و تقوم بجمع في للتمدد، تقع هي عضو عضلي أجوف قابل المثانة

للعالجيكون قابالً في مرحلة مبكرة حيث سرطان المثانة غالباً يتم تشخيص 

في لبنان يحتلّ

من ناحيةالثّالثةالمرتبة 

الرجــــــــلاألورام التي تصيب 

الخطرعوامل

التقدم بالسن عالج ةالمواد الكيميائيالذكورالتدخين
دسيكلوفوسفامي

إلتهاب المثانة 
المزمن

تاريخ شخصي أو
عائلي

في البولالدم •
ألم خالل التّبوّل•
إلحاح البول•
ألم في الحوض أو الظّهر•

األعراض

يصيب الرجال

مرّات 4إلى 3

مقارنةً مع أكثر 
النساء

تنظير المثانة

يتمّ التشخيص عبر

التّصويرياتحليل الخال

المريض، حالته سن : أمور أهمّهالعدة حالة وفقاً العالج المناسب لكل اختياريتمّ 
المرضالصحية، مرحلة 

المتوفرة تشمل المعالجة البيولوجية، العالج الكيميائي، إمكانيات العالج 
الجراحة، والعالج باألشعة

المرض بحاجة إلى فحوصات هذا 
لسنوات بعد العالج ألنه المتابعة

أعلىقد يتكرَّر أو يتطوَّر إلى مرحلة 
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7

األعراض
وية تظل العديد من الكتل الكل

بدون أعراض حتى مراحل 
المتأخرةالمرض 

م هو ألالكالسيكيالثالوث 
لة الخاصرة ، دم في البول، و كت
-٦)محسوسة في البطن نادرة 

دموترتبط بالمرض المتق( ٪١٠

عليهم تظهر المرضى بعض 
أعراض ناجمة عن مرض نقيلي 
، مثل آالم العظام أو السعال 

المستمر
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سنة من العمر٧٠و ٦٠ذروة االكتشاف بين 

رجال نساء

1
2

4

5

6

يحوالالكلية سرطان يمثل

من جميع بالمئة ٣

أنواع السرطان

أكثر  مرّة ونصف يصيب الرجال 

مقارنةً مع النساء

المسبّبات

إرتفاع ضغط السمنةالتدخين
الدمّ

السّكّري

لتخفيف إحتماالت إرشادات 
اإلصابة

لكحولالمعتدل لستهالكاإل•
النشاط البدني•
السجائرتدخين تجنب •
السمنةتقليل •

ألم

الخاصرة

دم

في البول

كتلة محسوسة

في البطن

نية الكلية جراحياً، مع إمكاستقصال بايكون العالج

اإلستقصال الجزئي في بعض الحاالت
ينةمعتحاالممكنان في البيولوجيالعالج الكيمائي أو 

8

مخبريا
علم الخاليا البولية•
التقييم بالمنظار •
الومضاني تصوير ال•

scintigraphy
الطبقي المحوري أو لتصوير •

المغناطيسي
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الخصيةسرطان
الرجــــــــلتصيبالتياألوراممجملمن%1يشكّل•
من%2-1فيالخصيتينفيالمرضتشخيصيتم•

الحاالت
لثالثاالعقدينبينهيالمشخصةالحاالتأغلبيّة•

العمرمنوالرابع

األعراض
الخصيةفيتضخمأوكتلةوجود•
الصفنفيبثقلإحساس•
األربيةالمنطقةأوالبطنأسفلفيألم•
الصفنفيللسوائلمفاجئتجمع•
الثديينأوالصفنأوالخصيتينفيألم•

المرضمرحلةتحديديشمل
تامجسديفحص•
الورمواسماتأوالمخصّصةالدمفحوص•
للخصيتانصوتيةصورة•
والحوضوالبطنالرئةلتقييممقطعيتصوير•
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للخصيتينالفحص الذاتي إلجراء 
الخصيتينبإمساك قم 

والسبابةإصبعي اإلبهام بين ولفهم 
من الشعور بالكتل والتورم والصالبة لتتمكن 

األخرىوالتغيرات 

طبيبك لمعرفة أهميّة إجراء هذا الفحص في حال إستشر 
الخصيةوجود تاريخ شخصي أو عائلي لسرطان 

إعالم الطبيبيجب بالخصيتين اإلحساس حدث تغير في إذا 

العالجطرق
طريقةالطبيبيستخدمقد.الكيميائيالعالجأواإلشعاعيالعالجأوبالجراحةالخصيةسرطانعالجيمكن
طريقةمنأكثربينيجمعأوفقط،واحدة

المتابعة
وي أن يفحص الطبيب المرضى بشكل منتظم، كما أن عليهم أن يستمروا في إجراء الفحص الخصويجب 

،ظهور أية أعراض غير طبيعيةفي حال الذاتي كل شهر، ويجب إبالغ الطبيب فوراً 

الخطرعوامل
(النازلةغيرالخصية)الخصيةاختفاء•
عائليأوشخصيتاريخ•
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