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UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT (PROSTATE CANCER) 

 
Tuyến tiền liệt là tuyến trong nam giới tạo ra chất lỏng hình thành một phần của tinh dịch. Tuyến có kích 
cỡ khoảng 2 x 2 cm và nằm ở vùng khung chậu. Tuyến tiền liệt sử dụng một hócmôn nam giới được gọi là 
testosterone để hoạt động bình thường.  

  

 

Các dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt  

Quý vị có thể không có bất cứ dấu hiệu nào. Một số đàn ông có thể:  

 Cần đi tiểu nhiều lần, nhất là vào ban đêm  
 Lúc bắt đầu, tiểu khó hoặc tiểu són  
 Nước tiểu có dòng chảy kém  
 Đau hoặc nóng rát lúc tiểu  
 Đau đớn lúc phóng tinh (qua dương vật) trong khi giao hợp  
 Có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch  
 Đau đớn hoặc cứng đơ ở dưới lưng, hai bên hông hoặc đùi trên  

Hãy đi khám bác sĩ nếu quý vị có bất cứ dấu hiệu nào như vậy.  

Yếu tố rủi ro gây bệnh ung thư tuyến tiền liệt  

Quý vị có nguy cơ bị bệnh này ở mức cao hơn nếu:  

 Trên 50 tuổi  
 Có cha hoặc anh em trai bị bệnh này  
 Là người gốc Phi Châu  
 Ăn nhiều mỡ động vật  

Kiểm tra ung thư tuyến tiền liệt  

Bàn với bác sĩ về việc kiểm tra ung thư tuyến tiền liệt. Kiểm tra ung thư tuyến tiền liệt hàng năm với bác sĩ 
để phát hiện ung thư sớm là điều quan trọng. Hàng năm nên kiểm tra đối với đàn ông trên 50 tuổi hoặc 
đàn ông gốc Phi Châu trên 40 tuổi, kể cả:  
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 Thử kháng nguyên tuyến tiền liệt PSA (Prostate-specific antigen). Hàm lượng PSA trong máu 
sẽ bị cao ở nam giới bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt.  

 Kiểm tra trực tràng. Bác sĩ thọc ngón tay đã bao găng trơn vào trực tràng của quý vị để xem 
tuyến tiền liệt có chỗ nào bị cứng hoặc bị u lên không.  

Có thể cần làm thêm thử nghiệm khác nếu kiểm tra cho thấy quý vị có thể bị ung thư tuyến tiền liệt. Một số 
lượng mô tuyến tiền liệt có thể được cắt ra để kiểm tra tế bào ung thư. Thể thức này được gọi là làm sinh 
thiết.  

Chăm sóc cho quý vị  

Nếu quý vị bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt, bác sĩ sẽ cho quý vị biết các cách chữa trị để quý vị lựa chọn. 
Các cách này có thể gồm:  

 Phẫu thuật  
 Xạ trị  
 Hóa trị  
 Chờ theo dõi thêm  

Bàn với bác sĩ hay y tá nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào.  
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