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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۱۸/۱۱/۲۰۲۲ ی میداکتر رخسار حک 

 

   « در قاموس کبیر افغانستانپروستات»غدهٔ  مورد در چند ینکات

 .بخوانند سال هستند حتما ۵۰که باالی  آقایان 
گرام است.   ۲۰و وزن آن، حدود    چهار مغز  یک  ه  پروستات، به انداز  ه  غد

  .شودمی  ذخیره مایعات منی است که در مجاری منی  ه  کار آن، تهی
به  ۵۰بعداز   فعالیت سالگی،  شدید  کاهش  از  ناشی  هورمونی  های  دالیل 

طوری که ممکن است  به .شود  می پروستات آغاز  ه  شدن غد   جنسی، بزرگ

شدن   برسد. با بزرگگرام    ۱۰۰حدود  گرام ، به  ۲۰وزن پروستات، از  

فشرده  ادرار  مجرای  شیو می   پروستات،  در  تغییراتی   ، مرد  و    ه  شود 

 .کندمی   ادرارکردن را، مشاهده
کنند: اسفنکترهای  می   ادرار انسان عمل  برای خروج  دریچه وجوددارد که۲

  .داخلی و خارجی 
صورت انسداد در مجرای ادراری، شخص،   هردو دریچه باز هستند اما در

 ..بکشد روع جریان ادرار، باید بیشتر انتظاربرای ش
 ..مانده است  احساس را دارد که هنوز چیزی باقی حالت، شخص، بالفاصله پس از ادرار کردن، این  در آن 

رود.  می کند. تعداد اوقات دفع ادرار باالتر کارمی موارد، مثانه برای جبران انسداد در مجرای ادرار، سخت   این   ه  با وقوع هم

بار برای ادرارکردن    ۲سمت توالت بدود. شبانه بیش از    شود درعمل به  میشوند. بعضی اوقات، مرد مجبورمی ا واردهفوریت 

 ..شود می از خواب بیدار
 :.شود تر شروع می نکنند. سپس عوارض جدیمرحله باکسی صحبت مردان ممکن است در این 

 ..شود ست احساس سوزش ایجادشود و هنگام دفع ادرار، ممکن ا شده آلوده می  ادرار ذخیره
انجامد. تشکیل سنگ می   شوند، بهمی   ها در مثانه یا در کلیه جمعوقتی کریستال .دهد  می   ها را تشکیلشده کریستال   ادرار ذخیره

 ..کند ها مجرای ادرار را مسدودممکن است سنگ
  ۶۰تا    ۴۰مثانه، درحالت عادی،    ه  . اندازکند  شود. مثانه، مقادیر بیشتر و بیشتر ادرار را ذخیره می حبس ادرار، مزمن می 

  ..درجه است 
بیش از حد پرشده، ممکن    ه  شود. مثان درجه بزرگ  ۳۰۰کند، ممکن است تا   می  که مثانه ادرار بیشتری را ذخیره حالتی  در

کند و   وارد  کلیه فشار   چنین حجم باالی ادرار، ممکن است بهاختیاری ادرار منجرشود. هم  بی   امر به  کند و این   است نشت 

 ..شود کلیه آسیب وارد فشار، بهدر اثر این  ممکن است 
 ..کند، حبس حاد ادرار است  بیمارستان منتقل چه ممکن است مرد را به آن 
خیم پروستات    عنوان هیپرپالزی خوششدن پروستات همراه است که ازنظر فنی، به   شد ، با بزرگ  چه در باال توضیح دادهآن 

 ..شود می  شناخته
 :های پروستات مانندهای دیگربیماریاز نشانه

 التهاب پروستات .۱
 سرطان پروستات .۲

 .شدن پروستات است  بزرگ
 . شود کمتر دچار مشکل میشود ترتیب معمول تخلیه پروستات با فعالیت مرتب جنسی، به  ه  در صورتیکه غد

  .ندک برابر می  بیماری پروستات را سه روز گوشت سرخ ، احتمال ابتال بهخوردن هر
  .کند شیر، خطر بروز بیماری پروستات را دوچندان می  ه  مصرف هرروز

 .دهدمی   میوه و سبزی، چهاربرابر خطر بیماری پروستات را کاهش ه  مصرف روزان
بخورید؛ که دارای لیکوپن زیادی است.    را با لذت   برای آقایان بسیارمناسب است. بادنجان رومی   خوردن بادنجان رومی 

 .ترین آنتی اکسیدان طبیعی است لیکوپن، قوی
کاهش مصرف الکل  کنند، مهم است که به  می   شدن پروستات را احساس که مردان عالئم ادراری مرتبط با بزرگهنگامی 

 .دهیدکنند .مصرف مایعات را افزایشتوجه
  .آرامی بنوشید مایعات را به
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  .کند می   ها کمکفعالیت منظم ماهیچهورزش به
 .سال باید از تمرینات پرفشار، مانند دویدن، بپرهیزند ۵۰مردان باالی 

  .شود می  زانوها واردفشار بهاین 
 .بایسکل سواری خبر بدی برای پروستات است 

 .کنیم می  روی سریع را توصیه پیاده
  .نشینند، بیشتر درمعرض عالئم پروستات هستندتر می مردانی که مدت طوالنی 

  .بزنید  که می توانید قدم ننشینید. تا جایی های طوالنی ساعت 
  .روی چوکی های راحت بنشینید

 ران تأثیرمی   ه  کشال  ها گردش خون را در اطرافنوع لباسکنند. این   جداً خودداری  زیر تنگ  مردان باید از پوشیدن لباس

 .کند  تر می گذارد و کمی آن را گرم
دهد و گردش خون در    ها را تحت تأثیر قرارمی کنید. سگرت رگ   دداریلباس قابل تنفس بدن بپوشید. از کشیدن سگرت خو 

 .دهد می ران را تحت تأثیر قرار ه  اطراف کشال
 .جنسی منظم، برای پروستات خوب است  ه  رابط

 :شودتاکیدمی 
 .مقاربت جنسی، برای بهبود بیماری پروستات بسیاراهمیت دارد

 .شودطور مرتب خالی  که باید محتوای آن به شده،ای طراحی گونه پروستات مردان به ه  غد
  :توصیه 

 ".دهد گیالس آب گرم، ممکن است تا آخر عمر شما را نجات  های لیموترش در یکگوید: "تکهمی  پروفسور چن هورین،
 !ببرد های سرطانی را ازبین تواند سلولخوردن لیموهای گرم می 

  را به "آب قلیایی" تبدیل  کنید ، تا آن   دهید، سپس آب داغ برآن اضافهرگیالس قرا  دهید و در یکسه قسمت برش  لیمو را به

 .بود را بنوشید. مطمئناً برای همه مفید خواهد هرروز آن  کند،
 .کنند بار دیگر داروی ضد سرطان را آزاد توانند یک لیموهای داغ می 

 آب لیموی داغ بر روی تومورهای سرطانی،
 .است  داده انواع سرطان را نشان ه  درمان هم

 :نکته
  مطالب مفید برای دیگران هم بفرستیم، تا بتوانند از سالمتی شخصی خود مراقبت  کند که پس از خواندن  ایجاب می  انسانیت 

 .کنند
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