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للجمعیة   التابع  المرضى  لمعلومات  العامل  الفریق  قِبل  من  النشرة  ھذه  إعداد  تم 
لطب   الكشف  األوروبیة  بشأن  عامة  معلومات  النشرة على  البولیة. وتحتوي  المسالك 

 عن سرطان البروستاتا، لكنھا ال تحل محل االستشارة الفردیة. 
 

القرار لمساعدتك على تحدید ما إذا كنَت ستبدأ مسار   اتخاذ  أدوات مساعدة في  ھناك 
الكشف المبكر أم ال. لكن ال تحل أيٌّ من ھذه األدوات محل استشارة طبیبك. تحدَّث مع  
الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، قبل تحدید ما إذا   طبیبك بشأن مزایا ومساوئ 

 .  كنَت ترغب في عمل االختبار 
 

إذا كانت لدیك تساؤالت محددة بشأن حالتك الصحیة، ینبغي علیك استشارة طبیبك، أو  
 مقدم رعایة صحیة متخصص غیره. 

 
 المؤلف:  

 الدكتور/ سالجوك ساریكایا، أنقره، تركیا  
 

 المراجعون المتخصصون:  
 الدكتور/ مارك بیرنت، أوتریخت (ھولندا)  

 السید/ فیل كورنفورد، لیفربول (المملكة المتحدة)  
 اآلنسة/ فرانسیسكا جیس، برن (سویسرا)  

 البروفسور/ نیكوال موتیھ، سانت إتیان (فرنسا)  
 الدكتو/ ریكاردو بیریرا إي سیلفا، لشبونة (البرتغال) 

 ندا)  البروفسور/ مونیك روبول، روتردام (ھول
 األستاذ الدكتور/ ھندریك فان بوبل، لویفن (بلجیكا)  

 Europaالسید/ أندریھ دیشامب [االئتالف األوروبي لدعم مرضى سرطان البروستاتا  
Uomo (بلجیكا) أنتویرب ،[ 

 Europaالسید/ جون داولینج [االئتالف األوروبي لدعم مرضى سرطان البروستاتا  
Uomo  (أیرلندا) دبلن ،[ 

 
تا وعالجھ على  یمكنك االطالع على معلومات مفصلة عن تشخیص سرطان البروستا

 . ھنا  یُرَجى النقر  . موقعنا اإللكتروني
 

، وتمت مراجعتھا من قِبل لجنة  2021المعلومات في أبریل  تم عمل آخر تحدیث لھذه  
 تضم أعضاء غیر متخصصین، من ذوي التجارب ذات الصلة. 

https://bit.ly/2WFHFzk
https://bit.ly/2WFHFzk
https://bit.ly/2WFHFzk
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 د البروستاتي النوعي ـِ بار المستضـاخت

 

 تھا؟  ـــوما وظیف ،تاتاــالبروسما ھي 
یعادل    ك تمثل جزًءا من جھاز الحجم  البروستاتا ھي غدة صغیرة   التناسلي. 

تفریغ  عن  المسؤول  باألنبوب  وتحیط  الجولف،  كرة  حجم  تقریبًا  حجمھا 
  الذي یُطلَق علیھ اسم "قناة مجرى البول".  ،لدیك  البول من المثانة

 
تفرز غدة البروستاتا سائًال لزًجا أبیض اللون یمتزج مع الحیوانات المنویة،  

الخصیتان  تنتجھا  لتكوین  لدیك   التي  أیًضا  ،  تفرز  كما  المنوي.  السائل 
المستِضد   1بروتینًا اسم  علیھ  النوعي    2یُطلَق  یعمل PSAالبروستاتي   .

أقل  البروستاتي  المستِضد   فیصبح  المنوي،  السائل  لزوجة  تخفیف  على 
 لزوجة وأكثر سیولة. 

   

 د البروستاتي النوعي؟  ما ھو المستِض 
إنتاج  النوعيالمستِض   یتم  البروستاتي  البروستاتا  د  خالیا  من .  بواسطة 

أن   المستِض الطبیعي  من  كمیات صغیرة  البروستاتيتتسرب  في   النوعي   د 
تقدُّ   ، الدم مع  الكمیات  ھذه  العمر وتزداد  في  البروستاتا    غدة   حجم  ألن  ،مك 

طبیعي   بشكل  تقدُّ یزداد  یمكن  في    كم مع  وجودالعمر.  مستویات    اكتشاف 
من   النوعي  المستِض مرتفعة  البروستاتي  بعدوى د  كنَت مصابًا  إذا  الدم  في 

أیًضا   ھذه  تكون  أن  یمكن  لكن  بولیة،  عالمات مسالك  اإلصابة    إحدى 
 بسرطان البروستاتا. 

   

 د البروستاتي النوعي؟ ما ھو اختبار المستِض 
المستِض  مستوى اختبار  یقیس  بسیط  دم  اختبار  ھو  النوعي  البروستاتي  د 
 دم.  ال د البروستاتي النوعي في  بروتین المستِض 

 

 
 

 د البروستاتي النوعي؟ ن األشخاص الذین یمكنھم إجراء اختبار المستِض مَ 
 عمركوكان  ،التصنیف الثنائي للجنس (ذكر أو أنثى) وتم تحدید جنسك عند الوالدة كذكر   ینتمي إلى ال  فردًا  إذا كنَت رجًال، أو امرأة متحولة جنسی�ا، أو  

النوعي. ربما یُعَرض علیك اختبار المستِض ث مع طبیبك بشأن إجراء اختبار المستِض فوق الخمسین، یمكنك التحدُّ  البروستاتي  النوعي  د  د البروستاني 
  كجزء من فحص طبي شامل. 

 
من المعروف   3عوامل خطر   لدیكدون الخمسین، لكن  عمركد البروستاتي النوعي إذا كان  ث مع طبیبك بشأن إجراء اختبار المستِض التحدُّ   أیًضا   یمكنك

 تزید من احتمال إصابتك بسرطان البروستاتا.  أنھا 

 
 البروتینات في كل خلیة من خالیا الجسم. توجد   1
ى مستِضد�ا، فإنھ من الناحیة الكیمیائیة الحیویة  في العادة، یكون المستِضد مادة تحفز جھازك المناعي على إنتاج األجسام المضادة. على الرغم من أن المستِضد البروستاتي النوعي یُسمَّ   2

 ائي ھو تخفیف لزوجة السائل المنوي. ی كیمیائی�ا. في البروستاتا، یكون ھذا التفاعل الكیمیُعتبَر إنزیًما، مما یعني أنھ یسبب تفاعًال 
لدیك تاریخ عائلي معروف من اإلصابة  إذا كنَت فوق الخامسة واألربعین من العمر، وكان لدیك تاریخ عائلي من اإلصابة بسرطان البروستاتا، أو كنَت من أصول أفریقیة، أو كان    3

 ، عندئذ فأنت أكثر عرضة لخطر اإلصابة بسرطان البروستاتا. BRCA2بجین وراثي "معیب" یُعَرف باسم 

مستویات   ارتفاع  یعني  النوعيال  البروستاتي  بسرطان    المستِضد  إصابتك  بالضرورة 
بسرطان   إصابتك  احتمال  الستبعاد  االرتفاع  ھذا  أسباب  ي  تقّصِ ینبغي  أنھ  إال  البروستاتا، 

 البروستاتا. 
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في حین یرغب آخرون في   ،د البروستاتي النوعي؛ فھذا اختیارك. فبعض الرجال یختارون عدم إجراء االختبار ا إلجراء اختبار المستِض لسَت مضطر� 

البروستاتا. لیست ھناك إجابة صحیحة أو خاطئة ربما یكون من المفید بالنسبة لك أن تناقش المزایا  .  دد في ھذا الص  استبعاد احتمال اإلصابة بسرطان 
 ، أو أسرتك، أو أصدقائك، أو مجموعات دعم مرضى سرطان البروستاتا. ة حیاتكوالمساوئ المحتملة لالختبار مع شریك

  
 د البروستاتي النوعي في الدم؟ ما األسباب األخرى التي تؤدي إلى ارتفاع مستویات المستِض 

 
 البروستاتا الحمید تضخم 

  قناةضغط على  یؤدي ذلك إلى ال، یمكن أن  جد�ا  بدرجة كبیرةزاد الحجم  لكن إذا  ،  غدة البروستاتا مع تقدُّم الرجل في العمر   یزداد حجممن الطبیعي أن  
ل،  4جرى البول م   . benign prostate enlargement  " تضخم البروستاتا الحمید". عندما یحدث ھذا، یُطلَق علیھ اسم  5مما یؤدي إلى صعوبة في التبوُّ

المستِض  البروستاتا الحمید إلى ارتفاع مستوى  أن یؤدي تضخم  البروستاتي  یمكن  الدم النوعي  د  لیس سرطانًا.  ،  لدیك   في  الحاالت، ال  لكنھ  وفي معظم 
 خطیرة، وإنما ھو حالة مرضیة یمكن عالجھا. تضخم مشكلة صحیة ھذا الیشكل 

 
 متالزمة آالم البروستاتا المزمنة 

ھذه الحالة المرضیة اسم "متالزمة آالم البروستاتا    یُطلَق على .  واضًحا السبب    قد ال یكون  البروستاتا، لكنغدة یعاني بعض الرجال من تضخم مؤلم في  
المستِض  مستوى  ارتفع  إذا  لكن  سرطانًا،  لیست  المزمنة  البروستاتا  آالم  متالزمة  في  المزمنة".  النوعي  البروستاتي  بعمل    ، لدیك  دم الد  طبیبك  سیقوم 

 الترتیبات الالزمة إلجراء المزید من االختبارات للكشف عن السرطان.  
 

 البروستاتا  التھاب 
البروستاتا،   إلى  األحیان  بعض  في  البكتیریا  تدخل  أن  اإلصابةیمكن  إلى  والتھابات.  ب  فتؤدي  المرضیة  عدوى  الحالة  ھذه  على    التھاب " اسم  یُطلَق 

أن تسبب ارتفاع ھي حالة  ، و" البروستاتا المستِض   یمكن  النوعي في  مستویات  البروستاتي  البروستاتا  لدی   دم ال د  التھاب  أن  أن ك. على الرغم من    یمكن 
 ویمكن أن یتحسن بالعالج مع مرور الوقت.   ، ایكون حالة مزمنة، فھو لیس سرطانً 

 
 عدوى المسالك البولیة 

بولیة،  ال مسالك القد أصبَت مؤخًرا بعدوى   . إذا كنتَ لدیك   دمالد البروستاتي النوعي في یمكن أن تؤدي عدوى المسالك البولیة إلى ارتفاع مستوى المستِض 
النوعي. ناقِش ھذا مع طبیبك  قبل إجراء اختبار المستِض   ،للقضاء على العدوى  ،أسابیع   6-4سوف تحتاج لالنتظار فترة تتراوح ما بین   البروستاتي  د 

 حتى یمكنھ ترتیب أنسب موعد لك. 
  

 تحفیز البروستاتا 
د البروستاتي  البروستاتا، مثل التمارین الریاضیة الشاقة (خاصة ركوب الدراجات) أو القذف، إلى ارتفاع مستوى المستِض یمكن أن تؤدي أنشطة تحفیز  

د البروستاتي  ممارسة ھذه األنشطة قبل إعادة اختبار المستِض   تتجنَّبالتي ینبغي علیك خاللھا أن    ، . تحدَّث مع طبیبك لتعرف المدةك لدی  دم الالنوعي في  
 ساعة.  48األنشطة على األقل لمدة ھذه   تتجنَّبأن  ، عام بوجھٍ  ، النوعي لك، لكنھ یُفضَّل

 
  دمال د البروستاتي النوعي في  كما یمكن أیًضا أن تؤدي أنشطة تدلیك البروستاتا، مثل فحص البروستاتا أو الجنس الشرجي، إلى ارتفاع مستوى المستِض 

 . لك   د البروستاتي النوعيب ھذه األنشطة لمدة أسبوع قبل إجراء اختبار المستِض مؤقت. ربما تحتاج إلى تجنُّ  بشكلٍ  ك لدی
 

 األدویة  
المستِض  مستوى  على  معینة  أدویة  تؤثر  أن  الدمیمكن  في  النوعي  البروستاتي  احرِ لدیك  د  بجمیع  .  قائمة  إعداد  على  تأخذھاص  التي  الحالیة  ،  األدویة 

األثر المحتمل لھذه األدویة على    أن یأخذ بعین االعتبار   الذي یمكنھ  ،. وبعد ذلك، یمكنك مناقشة ھذه األدویة مع طبیبكواالحتفاظ بھا في متناول یدك
 . الخاص بك  د البروستاتي النوعي تفسیر نتائج اختبار المستِض 

 

 
 وب المسؤول عن تفریغ البول من المثانة. األنب 4
 غالبًا ما یُسمَّى البول فضالت. ھذا ألنھ یتم انتاجھ عن طریق الكلیتین، وھما المسؤولتان عن تنقیة الدم من السموم.  5
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 د البروستاتي النوعي؟ ماذا یحدث أثناء اختبار المستِض 
 

 اختبار الدم 
، حول  "مطاطي ضاغط  رباط"ب، بسحب عینة دم من ورید في ذراعك. وربما یتم لف شریط ضیق، یُعَرف باسم  مدرَّ   شخصسوف یقوم طبیبك، أو  

سحب العینة. وبعد ذلك، سیتم إدخال   وتیسیر  ،مؤقت. یؤدي ھذا إلى إظھار الورید بشكل واضح إلبطاء تدفق الدم بشكلٍ وذلك  ،أعلى الذراع لبضع دقائق 
 . لفحصھا قنة. ویتم إرسال عینة الدم إلى أحد المعامل إبرة في الورید وسحب الدم في ح

 
 فحص البروستاتا 

للكشف عن احتمال عمل فحص للبروستاتا. فحص البروستاتا، أو الفحص اإلصبعي للمستقیم، ھو اختبار بسیط وسریع  أیًضا  ربما یعرض علیك طبیبك 
 . ھنا الفحص اإلصبعي للمستقیم. یمكنك قراءة المزید عن  إصابتك بمشكلة في البروستاتا 

   

 د البروستاتي النوعي؟ ھل ینبغي عليَّ إجراء اختبار المستِض 
 

قرار   اتخاذ  أحیانًا  الصعب  من  یكون  المستِض بشأن  قد  اختبار  النوعي.  إجراء  البروستاتي  ینمو  د  ما  عدة  عادة  مدى  على  ببطء  البروستاتا،  سرطان 
حیاتك. لكن لسوء  طوال  أبدًا أي أعراض أو مشكلة  لك  یسبب    بسرطان بروستاتا ال ربما تكون مصابًا  و.  ، إال أن ذلك لیس ھو ما یحدث دائًما سنوات

  .تھم ویؤدي في النھایة إلى وفا ،ھمالرجال بسرطان بروستاتا ینتشر بسرعة في جمیع أجزاء جسم  بعضالحظ، یصاب 
 

 المزایا المحتملة  
 إذا كانت نتیجة االختبار طبیعیة، ربما تشعر باالطمئنان.  •
 یساعد االختبار في الكشف عن سرطان البروستاتا قبل ظھور أي أعراض علیك. یمكن أن  •
وقف  سرطان سریع النمو في مرحلة مبكرة، لذا ستكون لدیك المزید من خیارات العالج لمساعدتك على    الكشف عن في  االختبار  ربما یساعد  •

 الوفاة المبكرة.  خطر وتقلیل  ، مشاكل لك ھالسرطان وإحداث انتشار 
 

 المساوئ المحتملة  
 %:  100د البروستاتي النوعي لیس دقیقًا بنسبة اختبار المستِض  •

 مصابًا بالسرطان.   مرتفعًا، لكنك لستَ لدیك د البروستاتي النوعي  یكون مستوى المستِض  قد -
 طبیعی�ا، لكنك مصاب بسرطان البروستاتا. لدیك  د البروستاتي النوعي  یكون مستوى المستِض  قد -

النوعي إذا كان ھناك ارتفاع في مستوى المستِض  • البروستاتي  الدم   د  المزید من االختبارات، مما  لدیك  في  یمكن أن  ، ربما تحتاج إلى إجراء 
 سرتك. ألولك  اتوترً یسبب 

ا ال یتم إعطاؤیمكن تشخیص إصابتك بسرطان بروستاتا بطيء النمو •  ال تحتاجھ.  ا عطاؤك عالجً إیتم أو ا،  ك عالجً ، وعندھا إمَّ
 

إصابتك بسرطان البروستاتا. وسوف تساعد النتائج طبیبك في وضع خطة العالج ومناقشة خیارات    بخطر ربما یستخدم طبیبك برنامًجا إحصائی�ا للتنبؤ  
تاتا، ھناك  إصابتك بسرطان البروساحتمال  كنَت متخوفًا من  العالج معك. ھذه البرامج مصممة لالستخدام من قِبل أخصائیي الرعایة الصحیة، لكن إذا  

 لمرضى. ا  لالستعمال من قِبلمالئمة   ، خطر الحتماالت الاسبات ح
  

 ربما تؤثر األدویة التالیة على مستوى المستِضد البروستاتي النوعي في الدم لدیك:  
 NSAIDsمضادات االلتھاب غیر الستیرویدیة  •
  الستاتینات   •
ات البول الثیازیدیة  •  مِدرَّ

https://patients.uroweb.org/tests/digital-rectal-examination/
https://www.prostatecancer-riskcalculator.com/assess-your-risk-of-prostate-cancer
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 د البروستاتي النوعي بصفة دوریة؟ اختبار المستِض ھل یمكنني إجراء  
 

مرات  ختبار  االإجراء   أكثر  عدة  زمنیة  فترة  مدى  الذيواحدة مرة    ئھإجرامن    نفعًاعلى  طبیبك ھو  لكن  المستِض   یحدد  .  اختبار  إجراء  إلى  د  الحاجة 
البروستاتا  اإل   6طر خاحتماالت  حسب  وذلك    ،البروستاتي النوعي بصفة دوریة د  للمستِض أجریتَھ  نتائج أول اختبار    جدوىومدى  لدیك،  صابة بسرطان 

 البروستاتي النوعي. 
   

 الملخص 
 . یكون احتمال الشفاء مرتفعًاعندما  ، د البروستاتي النوعي في الكشف عن سرطان البروستاتا في مرحلة مبكرةیساعد اختبار المستِض  •
مصاب بالسرطان  لیس كل  أنھ  بالسرطان، و  لدى الشخص ال یعني بالضرورة إصابتھمستوى المستِضد البروستاتي النوعي    ارتفاع  تذكَّر أن  •

 یحتاج إلى عالج. 
 االختبار یناسبك.  ھذا  وما إذا كان ،تحدَّث مع طبیب العائلة لمعرفة مخاطر وفوائد االختبار  •

 
 

 
لدیك،    6 المعروفة  الخطر  على عوامل  دوریة  النوعي بصفة  البروستاتي  المستِضد  إجراء اختبار  إلى  الحاجة  ونتائج  تتوقف  اإلحصائیة،  البرامج  باستخدام  المتوقع  الخطر  واحتماالت 

 فحوصات الكشف عن سرطان البروستاتا. 
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 ئلتي ـــاتي وأســــمالحظ
 



 

 

من   بتمویل  الفصل  ھذا  إعداد  مكتب  تم  قام  وقد  لألدویة.  فیرنج  شركة 

بإعداد   البولیة  المسالك  لطب  األوروبیة  للجمعیة  التابع  المرضى  شؤون 

 .محتوى الفصل، على نحٍو مستقل، والموافقة علیھ

 
 

 الجمعیة األوروبیة لطب المسالك البولیة 
PO Box 30016 

NL-6803 AA ARNHEM 

The Netherlands 

 
 

 info.patientinformation@uroweb.orgالبرید اإللكتروني:  

 patients.uroweb.org الموقع اإللكتروني: 

mailto:info.patientinformation@uroweb.org
http://patients.uroweb.org/
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