
ናይ ፕሮስቴት መንሽሮ 
 
 
 
 
 
 
 
ፕሮስቴት፣ ኣብ ትሕቲ ፍሕኛ ናይ ወዲ 
ተባዕታይ ዝርከብ፣ ንዘርኢ ወዲ ተባዕታይ 
ዝኸውን ፈሳሲ ዘመንጭው ጽኪ እዩ።  
 
መንሽሮ ፕሮስቴት፣ እቲ ሳልሳይ ዝተፈልጠ 
መንሽሮ፣ ቀታል ህይወት፣ ኣብ ውሽጢ ኩሉ 
ዕድሚኦም ደቅ ተባዕትዮ እዩ።  
 

ዕድሚኦም ካብ 40 ንታሕቲ ኣብ ዝኾኑ 
ኣሰብኡት ግን ብዙሕ ዝርአ አይኮነን።   
 
መንሽሮ ፕሮስቴት ኣብ 
ዘለዎም ሰብኡት ዓቀን ናይ 
ፕሮስቴት ስፐስፊክ 
አንቲጀን ኣብ ደም ዝር 
ከቡ (prostate specific 
antigen) (PSA) መጠን 
አዝዩ ላዕሊ እዩ። እንተኾነ ግን፣ ዓቀን ደም 
ምርመራ ናይ PSA ካልኦት ኩነታት ፕሮስቴት 
ክልዉ ከለዉ ውን ክብ ክብል ይኽእል እዩ 
ሮዅስን ዘይንቡር ሕበጥን ፕሮስተት፡።  
 
ሳይንቲስታት ብዛዕባ ናይ መንሽሮ ፕሮስቴት 
ምርመራ ኩሉ እዋን ተወሳኺ ፍልጠት 
እናወሰኹ ይኸዱ ኣለዉ። ንናይ PSA ምርመራ 
ወሲኽካ፣ አየናይ ዓይነትን መዓስ ናይ መንሽሮ 
ፕሮስቴት መርመራ ክትወስድ ከምዘሎካን ምስ 
ሓኪምካ ተዛረብ።   
 
ናይ PSA መርመራ አዝዩ ልሙድ እናኾነ 
ስለዝመጸ፣ ዝበዝሑ መንሽሮታት ፕሮስቴት፣ 
ቅድሚ ናይ ሕማም ምልክት ምርኣዮም እዮም 
ዝርከቡ። 
 

ናይ ፕሮስተት ካንሰር ዝሕብሩ ብዙሓት 
ምልክታት ኣለዉ ሕማም ምልክት ናይ መንሽሮ 
ፕሮስቴት ነዚኣቶም የካትቱ፤ እዞም ዝስዕቡ 
ነገራት  ምስዝህልዉካ  ንሓኪምካ ትሕብሮ 

• ንምሻን ምጽጋም፣ ከም 
ቃንዛ፣ ቀጻሊ ወይ 
እንዳንጣባጠብካ ንምሻን 
ንምጅማር ወይ ንምቁራጽ 
ምጽጋም 
 

• ኣብ ዝተሓተ ክፍሊ ናይ 
ሕቆ ቃንዛ 

 
• ዘርኢ ወድ ተባዕታይ ከተፍስስ ከለኻ ቃንዛ 
 
ንመንሽሮ ፕሮስቴት ዝውሃብ ሕክምና 
ብመሰረት እቲ መንሽሮ ዘለዎ ደረጃ ዝውሰን 
እዩ። እቲ መንሽሮ ክሳብ ክንዴናይ ብቅልጡፍ 
ይዓቢ ከምዘሎን ካብቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ 
ስጋታት ክሳዕ ክንዴናይ ከምዝፍለ ተራእዩ ነቲ 
ዘለዎ ደረጃ ኣብ ምውሳን ይሕግዝ እዩ።   

 
• ሕክምና፣ ንመጥባሕቲ፣ ናይ ራዲዬሽን 
ቴራፒ፣ ኪሞቴራፒ ወይ ነቲ መንሽሮ 
ክጸልዉ ንዝኽእሉ ሆርሞናት ምቁጽጻር 
ከጠቃልል ይኽእል እዩ። 
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