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 بزرگی پروستات
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

اگر بیمار تمایل به درماا  واارا ا       

طاالن  مدت ندارد و یا عایا  ر ا         

مصرف دارو عالئ  ادراری بیمار بهبااد  

نیافته باشد و یا بر اثر انسداد وروجا   

مثانه ناش  از بزرگ  پروستات دچاار    

نارسای   ییه شده باشد و یا دچار وا  

ادراری یا عفانت ادراری مکارر و یاا       

احتباس ادراری مکرر یا سنگ ماثااناه    

باشد باید تحت عمل جراح  برداشات  

عمل جراح  باه  .  پروستات قرار بگیرد 

صارت جراحا  بااز و        2طار  ی  به 

جراح  بسته از طریا  تاراشایاد        

 . پروستات از مجرا صارت م  گیرد 

ررررررررررررررررر* ر اا اا ااا  اا ااا  راااباااااتان :رکااالاااگ

@zahrayemarziye 
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متخصص جراح  ییه و مجااری ادراری    

مراجعه  ند تا ه  درماا   (  ارولاژیست) 

برای بیمار انجام شاد و ه  از نظر سایار  

بیماری های واش وی  و بدویا   اه     

باعث ایجاد عاالئا  ادراری مبااباه                  

باه طاار     .  م  شاند بررس  انجام شاد 

 ی  درما  بزرگ  واش وی  پروستاات  

گروه درما  داروی  و جاراحا     2شامل 

 .م  باشد 

درما  اولیه، درما  داروی  است  ه باید 

روزانه و طاالن  مدت برای سال ها ادامه 

چرا  ه درما  داروی  بااعاث   .  پیدا  ند 

رفع  امل بزرگ  پروستات نما  شااد     

بیکه باعث باز نگه داشتن مسیر ادراری و 

 .  بهباد  ادرار  رد  م  شاد 
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عالمت بزرگ  واش وی  پاروساتاات    

در افراد دچار بازرگا    .  ایجاد م  شاد 

واش وی  پروستات بعض  از عااامال   

ماجب تبدید عالئ  ادراری و حاتا      

این .  وقاع احتباس حاد ادراری م  شاد 

ماارد شامل یباست، نگه داشتن طاالن  

به طار ماثاال در طا           ) مدت ادرار 

، تایایایار     ( مسافرت طاالن  یا مهمان 

ورود ناگهان  از   ) ناگهان  درجه حرارت 

، (  یک اتاق گرم باه ماحایاد سارد         

برو  داروها ماثال داروهاای       مصرف 

 اهنده فبار چب  ، آنت  هیستامایان   

در صارت   ه فرد بااالی  .  م  باشد ...  و 

سال دچار عالئ  ادراری ذ ر شده در  05

باال گردید باید جهت باررسا  هاای        

 تکمیی  و معاینه فیزیک  به پزشک 

یا سال ها ایجاد م  شاند ممکن است باه  

عناا  اولین و مه  ترین عالمت تااساد   

شایع ترین شکایت و   .   بیمار بیا  نباند 

پروستات  اه    عالمت بزرگ  واش وی  

باعث مراجعه فرد به پزشک ما  شااد،     

بدین شکل  اه    .  تکرر ادرار شبانه است 

بار یاا     9بیمار مجبار است در طال شب 

بیبتر برای ادرار  رد  از وااب بایادار   

سایر عالئ  ادراری در بازرگا        .  شاد 

پروستات شامل تکرر ادرار در طال روز ، 

زور زد  حین ادرار  رد  ، تأوایار در     

شروع ادرار ، قطع و وصل شد  جاریاا    

ادرار حین ادرار  رد  و شروع ناگهاانا    

احساس ادرار و فاریت در تخییاه ادرار    

گاه  احتباس حاد ادراری بادو     .  است 

 سابقه عالئ  ادراری قبی  به عناا  اولین

بزرگ  واش وی  پروستات بایامااری    

. سال است    05شایع مردا  مسن باالی 

ساال   05در حدود نیم  از مردا  ، باالی

دارای پروستات بزرگتر از حد نرمال ما   

شاند ول  بسیاری از این افراد عاالئا      

ادراری پیدا نم   نند و بنابراین نیاز باه  

پروستات یک عضا از .  درما  ه  ندارند 

سیست  ادراری تناسی  مردا  است  اه  

مجرای ادرار از وسد آ  م  گاررد باه     

همین دلیل بزرگ شد  پروستات ما     

تااند با ایجاد فبار بر ماجارای ادراری     

اولایان   .  باعث ایجاد عالئ  ادراری شاد 

عالمت ادراری ناش  از بزرگ  واش وی  

پروستات  اهش فبار ادرار و بااریاک     

البته چا  .  شد  ادرار وروج  م  باشد 

 این عالئ  بسیار تدریج  و در ط  ماه ها


