
فحوصات الكشف عن سرطان الخصیة والبروستاتا

اخضع لفحص سرطان البروستاتا والخصیة

علینا أن نھتم بصحتنا ونأخذ االمر على محمل الجد، سواء من خالل استباق المشاكل وزیارة الطبیب قبل وقوعھا، أو من خالل 
إجراء الفحوصات الذاتیة، أو ببساطة عن طریق التعرف على المشكالت الصحیة التي تؤثر علینا بشكل خاص. بالنسبة للرجال 

ھناك نوعان من السرطانات، سرطان البروستاتا والخصیة، الذات یصیبان الرجال بشكل كبیر. ومع ذلك، قد ال تعرف عنھم 
الكثیر.

الكشف عن سرطانات البروستات والخصیة في وقت مبكر أمر مھم، فھي قابلة للشفاء بشكل كبیر. لھذا السبب تعتبر الفحوصات 
الروتینیة لھذه األمراض جزًء مھًما من خطة الصحة الوقائیة. الفحص ھو وسیلة لكشف السرطان، ولكن قبل ظھور أي 

أعراض لھ، أي في مرحلة مبكرة. ال تعتمد قیمة اختبار الفحص على قدرتھ على اكتشاف المرض، ولكن على قدرتھ على 
تحسین نتائج الشخص مع مراعاة كل من مدة ونوعیة الحیاة.

یمكن استخدام العدید من األدوات لتشخیص سرطانات الجھاز البولي التناسلي، بما في ذلك الفحص السریري، واختبارات الدم، 
والتصویرالشعاعي، والخزعات. ولكن قبل اقتراح أي اختبارات، سیأخذ األطباء في االعتبار األعراض ونتائج الفحص البدني 

والحاالت الطبیة األخرى أو تاریخ العائلة.

فحص سرطان البروستاتا

یعتبر العمر أحد عوامل الخطر الرئیسیة لسرطان البروستاتا وكلما تقدمت في العمر، زادت احتمالیة إصابتك بسرطان 
البروستاتا. ال توجد أسباب معروفة لسرطان البروستاتا وال یوجد اختبار واحد بسیط الكتشافھ. ولكن یعتبر كالً من فحص 
المستقیم الرقمي (DRE) واختبارات مستضد البروستاتا النوعي (PSA) فحوصات أساسیة للكشف المبكر عن سرطان 

البروستاتا. ویتم تشخیص معظم الحاالت من خالل الفحص السنوي الذي یوصى بھ لجمیع الرجال الذین تزید أعمارھم عن 50 
عاًما. 

و بالنسبة لمن لھم تاریخ عائلي لسرطان البروستات او لبعض األعراق یجب الفحص من غمر األربعین.

متى یجب أن تبدأ في فحص الكشف عن سرطان البروستاتا؟ سینظر طبیبك في عدة عوامل قبل اقتراح وقت بدء الفحص، ولكن 
من المرجح أن یكون الخیار األول ھو اختبار PSA وھو االختبار القیاسي لفحص سرطان البروستاتا لسن. یقیس اختبار 

المستضد البروستاتا النوعي كمیة مستضد البروستاتا الموجود في الدم.

وإذا كانت درجة مستضد البروستاتا النوعي في النطاق غیر الطبیعي، فقد یُنصح بتكرار االختبار. وإذا كانت المستویات ال 
تزال مرتفعة، فقد یُنصح باستخدام اختبارات أخرى أحدث وأكثر تطوًرا. یمكن أن تساعد ھذه االختبارات في تقییم أخطار 

اإلصابة بسرطان البروستاتا بشكل أفضل وتحدید ما إذا كانت الخزعة ضروریة.

فحص سرطان الخصیة

یعتبر سرطان الخصیة من السرطانات الشائعة التي تصیب الرجال األصغر سنًا. ومع ذلك، فإن الكثیرین ال یعرفون المرض 
ومدى سھولة اكتشافھ. ال توجد أسباب واضحة لھذا السرطان، ولكن الرجال المصابین بالخصیة معلقة معرضون لخطر كبیر.

حالیًا، ال یوجد اختبار فحص روتیني متاح لسرطان الخصیة. ، لكن الفحص السریري و فحص األشعة باألمواج فوق الصوتیة 
یساعد بالكشف المبكر ألورام الخصیة وفي كثیرمن  الحاالت، یتم اكتشافھ أثناء الفحص الذاتي أو بالصدفة. 



عیادة المسالك البولیة في دبي!

إذا كنت تبحث عن عیادة للمسالك البولیة قریبة منك لفحص سرطان البروستاتا والخصیة ، فتفضل بزیارتنا في عیادة الدكتور 
أنیس حداد في مستشفى و عیادة دبي لندن على شارع جمیرا ، واحدة من أفضل عیادات للمسالك البولیة في دبي. ھدف الدكتور 

أنیس ھو تزویدك بالمعلومات والعالج والرعایة التي تستحقھا.


