
و جلوگيري از پيشرفت سرطان پروستات  مصرف ماهي

.تواند از مرگ افراد بر اثر ابتال به سرطان پروستات جلوگيري كند مصرف ماهي زياد مي

و تنها تواند از ابتالي افراد به بيماري به گزارش رويترز، به گفته محققان ماهي نمي سرطان پروستات پيشگيري كند
.تواند از مرگ افراد بر اثر ابتال به اين عارضه جلوگيري كند مي

و پزشكي مك گيل در مونترال مي مي: گويد دكتر كنراد از مركز بهداشتي كنند موارد در ميان مرداني كه ماهي زياد مصرف
و اين نشانگر آن  است كه ميزان موارد سرطان پروستات در ميان مرداني كه ابتال به سرطان پروستات يك به شش است

كه پيشتر اطالعات زيادي در ارتباط با فوايد ماهي در كاهش در حالي. درصد كاهش يافته است50كنند ماهي مصرف مي
و سكته قلبي به دست آمده بود، همواره تأثيرماهي در كاهش احتمال خطر اب تال به احتمال ابتالي افراد به عوارض قلبي

.سرطان پروستات محل مناقشه بود

و همكارانش اطالعات مربوط به مورد تحقيق كه صدها هزار31جهت بررسي بيشتر در اين زمينه دكتر كنراد
مي مشاركت و نتايج مربوط به تحقيق خود را در مجله پزشكي تغذيه آمريكا كننده را در بر گرفت مورد ارزيابي قرار داده

.انتشار دادند

اي خاص در ميان افرادي بود كه مبتال به سرطان پروستات مورد از اين تحقيقات مربوط به رعايت الگوهاي تغذيه 17
و مقايسه اين تحقيق ديگر نيز مربوط به رعايت اين الگوهاي تغذيه14نبودند،  اي در ميان افراد مبتال به سرطان پروستات

.بودغذايي افراد سالم الگوهاي غذايي با رژيم

و ابتال به سرطان پروستات وجود ندارد، با اين حال در پايان اين تحقيقات مشخص شد كه ارتباطي ميان مصرف زياد ماهي
و محققان به اين نتيجه رسيدند كه مصرف ماهي زياد مي تواند از پيشرفت سرطان پروستات در اندام افراد مبتال جلوگيري

س به در كل مشخص شد كه احتمال پيشرفت سرطان پروستات. رطان پيشرفته پيشگيري كنداصطالح از ابتالي اين افراد به



مي در مرداني كه از رژيم مي44كنند غذايي پر ماهي تبعيت بر همين مبنا مصرف زياد ماهي در افراد. يابد درصد كاهش
مي63سبب كاهش  .شود درصدي موارد مرگ بر اثر ابتال به سرطان پروستات

با وجود اينكه اثرات مثبت مصرف ماهي در پيشگيري از پيشرفت سرطان پروستات مشخص شده است،: يندگو محققان مي
مي. توان دقيقا گفت چه ميزان مصرف ماهي براي دستيابي به اين منظور كافي است نمي ضد: افزايند محققان تورمي تأثيرات

.كندتواند از مرگ افراد بر اثر ابتال به سرطان جلوگيري ماهي مي

به سرطان پروستات عبارت است از وجود سلول و غدد فوق هاي سرطاني در پروستات كليوي كه باعث علت افزايش آندروژن
.شود انسداد در سيستم ادراري مي

سن باال(علت اين بيماري دقيقا مشخص نيست اما زمينه ژنتيك، عوامل هورموني شانس بروز سرطان پروستات با گذشت
مم مي بهرود كه كمكن است و علت تغييرات هورموني نظير شدن مقدار آندرسترون يا افزايش مقادير سرمي استروژن

را)استراديول باشد و استروئيد، شانس بروز سرطان و مصرف زياد چربي با ايجاد تغيير در متابوليسم كلسترول ، رژيم غذايي
ي مصرف سبزيجات يا رنگدانه. دهد افزايش مي و زرد با.ك اثر حفاظتي در برابر بروز سرطان پروستات داردهاي سبز تماس

و محيطي شانس بروز سرطان را بيشتر مي مي شغل. كند عوامل شغلي كنند شامل هايي كه شانس بروز سرطان را بيشتر
و احتمال بروز سرطان در افرادي شود كه در آنها تماس با كودها، بافتني كارهايي مي و الستيك بيشتر است با ها كه

و ويروس بطري مي هاي حاوي كادميوم .شود ها تماس دارند، بيشتر

مي. ممكن است عالمت خاصي به هنگام بروز اين بيماري ديده نشود و شامل تكرر عاليم انسدادي معموال زودتر بروز كند
و فشار جريان ادرار است و كاهش قطر ا شيوه. ادرار، احتباس ادرار ميهاي مختلفي براي درمان . شودين بيماري اتخاذ

.هاست راديوتراپي يكي از مؤثرترين اين شيوه

راديوتراپي به وسيله كاشت امالح طال در پروستات يا قرار دادن مواد راديواكتيو يددار در داخل پروستات يا تابش اشعه با
.گيرد ولتاژ باال توسط منبع خارجي صورت مي

مي ها منجر به آتروفي سلول دن آندروژنمطالعات آندوكريني نشان داده كه كم كر و. شود هاي اپيتليال آن آندروژن در بيضه
مي غدد فوق مي درمان. شود كليوي توليد و مهار: گيرد هاي آندوكريني به چند روش انجام حذف منبع توليد آندروژن

و جلوگيري از تأثير آندروژن روي بافت ها .گونادوتروپين هيپوفيز

كننده آندروژن است، جديدترين شيوه درمان دارويي سرطان كه از داروهاي خوراكي مهار) اولكسين(مصرف فلوتاميد
به هورمون آزاد. پروستات است مي كننده گونادوتروپين نيز گاهي در درمان را اين عوامل ترشح يا عملكرد آندروژن. رود كار ها

و رشد تومور است، مهار مي بي. كند كه سبب تحريك ميگاهي به و با مهار) دي اتيل استيل بسترون(دهند مار استروژن
مي سازي آزاد .دهند گونادوترپين هيپوفيز مقادير سرمي تستوسترون را كاهش



و پروستاتكتومي جراحي نيز از ديگر شيوه هاي درمان سرطان پروستات است كه شامل پروستاتكتومي ترانس يوترال
ي. راديكال است بهپروستاتكتومي ترانس عنوان يك عمل تسكيني براي رفع وترال براي تومورهاي خوب با حجم كم يا

و در واقع يك آدنكتومي است انسداد انجام مي مي پروستاتكتومي راديكال از طريق پرينه. شود و يارتروپيك انجام شود
و قسمتي از گردن مثانهد فرانها، مقاطعي از وازو محتوياتي مانند تمام غده پروستات، كپسول بيروني، وزيكول سيمينال ها

.شود خارج مي

هر40اما جهت پيشگيري از ابتال به بيماري سرطان پروستات، مردان باالي يك6سال بايد چك ماه آپ به پزشك بار براي
و به توصيه عال. هاي پزشكي براي پيشگيري از اين بيماري ناخوشايند عمل كنند مراجعه كرده ئم در شرايطي مانند بروز

.غيرطبيعي مانند وجود خون در ادرار نيز افراد بايد بالفاصله به پزشك مراجعه كنند

و دليل مشكالت، پيچيدگي به و مراحل سخت درمان اين بيماري، پيشگيري از آن با رعايت يك الگوي غذايي مناسب ها
و پرهيز از غذاهاي پرچرب به و مصرف ميزان زياد ماهي سالگي به باال ضروري45از سن خصوص تغيير سبك زندگي

مي به .رسد نظر
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