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کانی  پۆستات خۆشییه نه  
  مین ئاوا دوکتور کامران ئه                    

  
  

. بت  تیدا هه  ژیانی ژن و مردایه ندی جینسی له  گرنگی پوه  گومانی له  که یه س هه م که که
کان و   جینسیه ندامه خشی ئه  گرنگی و نه  له ی که سانه و که ی ئه  ژماره وه داخه م به به
و  کانی ئه  ڕاستیدا تاکاتک نیشانه  له که. من بت زۆر که کانیان ئاگاداریان هه شییهخۆ نه

  ی که وه  الی پزیشک، له یران، ناچنه ڕی قه وپه  ئه ته یشتونه گه  نه خۆشیانه  نه جۆره
   که یه جاری وا هه. رانن ن ، نیگه مک بده حره ـ پیشان نامه!رمیان جبور بنـ جگای شه مه
 مرۆڤ  ی  که وه  هۆی ئه بته نجیدا ـ  ده نی ناوه مه  ته ت له تایبه  ـ به رمه یا و شه  حهو ئه

کک  یه.  بت ڕاوه گه نووسسازی نه  و چاره وره ترسی گه ت مه نانه تووشی گیر و گرفت و ته
او می پیاو ن ناوی دی دووهه  به یه  جاری وا هه کانی جینسی پیاو، که  گرنگه ندامه  ئه له
دا   سه ٪ ـ له١٠تا    شساغی ، هه پی ڕاپۆرتی ڕکخراوی جیھانی له به.  برت، پۆستاته ده
. بن خۆشی پۆستات ده نجا سایدا، تووشی نه رووی په نی سه مه  ته ی ـ پیاوان له ده
 ربو کی به یه شوه به.  ندامی میز و جینسی پیاوه  باوی ئه ره خۆشی هه می پۆستات نه ره وه
م  ئه. بینرت ، ده نی پ کاری جینسییه مه  ته  سای پیاواندا، که٤٠ تا ٣٠نی  مه  ته له
 .   سایدا بینراوه٥٥نتر و پاش  مه  ته  پیاوانی به نی دواتریشدا، واته مه  ته  له خۆشییه نه
کن   چنه می پۆستات ده ره  هۆی وه س، به ک میلیۆن که ی یه  نزیکه مریکا سانه  ئه له

و   ژیانیاندا، به بت جارک له دی پیاوان، هیچ نه  سه نجا له  پی ئامار په به. پزیشک
و  م له به.  یه موو جیھاندا هه  هه  له خۆشییه م نه ئه.  الی پزیشک ته  جارک چونه وه هۆیه

. انک رم و وشکه  گه تا ناوچه  هه  زیاتره ریه  سه وا له  ساردن و شی هه ی که ناوچانه
 پیاوانی زیاتر  ، له باوه ره خۆشی هه  نه ، که)تان ره سه= نجه شرپه(بوونی پۆستات  وره گه
مریکادا، تووشی   ئه شتا سای له  هه دی پیاوانی زیاتر له  سه شتا له هه.   سایدایه٥٠  له
اوانی  پی ی پۆستات، له نجه خۆشی شرپه  و نه خۆشییه م نه ئه. بن   ده خۆشییه م نه ئه

   که کان پیشانیانداوه وه لکۆینه.  تا پیاوانی وتانی ڕۆژئاوایی متره ئاسیادا زۆر که
خورت،   وتی چین ده ، زیاتر له کو لۆبیا و درژ و باریکه   وه که ، گیایه)سۆیا(خواردنی 

ی ر گه ئه). ی پۆستات نجه  شرپه رگرتن له واتا به. ( بت م کاره توانت هۆی ئه ده
 .  ـ پۆتسنته دییه  ی سه٤٦ بۆ ١٤ سایدا، ٥٠   پیاوانی زیاتر له ی پۆستات له نجه شرپه

  ی له مین پله  ئینگلستاندا پنجھه  و له مین پله ی پۆستات دووهه نجه مریکادا شرپه  ئه له
  اندا زۆر به س٤٠  متر له  پیاوانی که  له یه نجه م شرپه ئه.  یه کانی دیدا هه نجه ناو شرپه

  وه ی پۆستاته نجه هۆی شرپه س، به زار که  هه  ده ماندا سانه  ئه له. بینرت ن ده گمه ده
 سای ٤٠کانی پۆستات، کۆنتۆی پۆستات پاش  خۆشییه ی نه بۆ ناسین و چاره. مرن ده
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ندی  زوومه ان زۆر ئارهوروپایشدا ، پیاو  ئه ت له نانه  زۆر وت و ته  له وه داخه به .  پویسته
ی پیاوان  ٪ ه١٧  نیا  ماندا ته کو ئه  وتکی وه  ، له بۆ ونه.  نین   کۆنترۆنه و جۆره ئه

 کورتی باس   به کۆشین که دا تده لره.   کن پزیشک چنه  بۆ کۆنتۆی پۆستات ده سانه
تی خۆیان ئاگادار  مه س تا پیاوان زۆرتر له. ین کانی بکه خۆشییه  پۆستات و نه له

ی   قسه ڕو، یانیش به ی به  شوه  له  که  گرامیه٢٥ تا ١٠کی  یه پۆستات غوده.  وه ببنه
، دوو سانتیم و  یش پانه٤ س سانتیمتر درژ و  یه و غوده ئه.  کو دڵ وایه پسپۆڕان ، وه

. رێ  ده باته دان ده ه میز ، میز له ڕۆی میزدایه  پشتی ئاوه له. تی یه که ستووریه نیویش ئه
.  پش  دته وه کانه ڕۆی میز یان ڕیخۆه  هۆی میکرۆبی ئاوه  به می پۆستات، که ره وه

)  سکس  له(تی    هۆی نزیکایه  به یشی که و میکرۆبانه ـ و ئه! کان ڤیرۆس و ـ کارگه
،  خۆشییه و نه ئهکی دی  هۆیه. می پۆستات  ره  وه توانن ببنه بن، ده یدا ده  په وه جینسیه

بوونی کارای جنسی ـ سکس  واونه ته. ( نگی کارای جنسی پیاوه تکچوونی توانای هاوئاهه
  ندک له هه). ـ !! ـ وراسی بوونی پاشماوه ری سکسی، یانیش هه ده به  ڕاده ـ ، کارای له

 ساتی  رانی له م و نیگه کشان ، یانیش  خه ره ی کحول، جگه وه پسپۆڕان زۆر خواردنه
  ڕۆی میز، واته کانی ئاوه خۆشییه نه. زانن خۆشی پۆستات ده  هۆی نه نزیکی سکسیدا به

مبوونی هۆرمۆنی  ، که وه نگی یان برینداری ، یانیش جگای برینی پاش چاکبوونه ته
  می ڕیخۆه ره واسیر ـ، وه  پیاواندا، مایسیر ـ به  له ، زیادبوونی هۆڕمۆنی ژنانه پیاوانه

بوون و  وره  هۆی گه ، به!)ردا بۆ دڵ گی خونبه  ڕه له( رـ   و یانیش دانانی ـ کاتته رهو گه
 . زانن  می پۆستات ده ره یان وه

  سته  س  ده  به خۆشییه و نه می پۆستات، ئه ره  هۆی وه بنه  ده ی که و هۆکارانه  پی ئه به
 :کرت ش ده دابه

نجدا   پیاوانی گه کات و زیاتر له ست پده  ناکاو ده  له؛ وه  هۆی میکرۆبه م به ره ــ وه١ 
 :ن مانه کانی ئه نیشانه. بینرت  ده

خۆش  نه( ، زوو زوو میز کردن  کاندا، پشت ئشه  جومگه رز، بحای و ئش له  تا و له
 کاتی  ئش له. ئشی کۆم ). کات  م ده م میزکی که کات، به  میزهاتن ده ست به هه

نتی بیۆتیک ـ  ی ـ ئه که ره سه چاره. ڕین ـ  سکسدا واوبونی  ـ په  کاتی ته میزکردندا، یان له
 . ڕۆژ١٤تا   هه٧ی  ویش بۆ ماوه ، ئه ه
ست   ده  وورده  وورده که خۆشییه  ؛ نه وه  هۆی میکرۆبه نی پۆستات به می درژخایه ره ــ وه٢

دانی  رهه سه:  ن مانه کانی ئه نیشانه. نت خایه کی درژتر ده یه کات و ماوه پده
  ـ، ئشی کۆم، ئشی ناوچهستگای میز و جنسی ـ سکسی  یتای ده یتا په کانی په خۆشییه نه

  نتی بیۆتیکه ی ئه که رمانه ده.  ئاوی پیاودا دا له وه   ئاو هاتنه کان، بوونی خون له جنسیه
 . فته  هه١٦ی  ی نزیکه  ماوه و به
ی  هۆکه .  کانی تر باو تره  جۆره نی پۆستات  له  میکرۆبی درژخایه یره می غه ره ــ وه٣

 .بینرت شت جار پتر ده کانی تردا ، هه ک جۆره  ته راوورد له به  له . ناسراوه  نه هشتاکه
  ی که وه و جیاوازیه به.  نی میکرۆبی وایه می درژخایه ره کو وه روه کانیشی ، هه نیشانه

ی  که ره سه چاره.  پش  ته ستگای سکسی و میز، نایه یتای میکرۆبی ده یتاپه خۆشی په نه
 بوون  خۆشییه م نه ی تووشی ئه سانه و که به.  یه) کورتونی یره غه(می  ره رمانی دژی وه ده

 :ن چاو بکه  ڕه وه ی خواره م خانه کرت، ئه پشنیار ده
 .رمدا  ئاوی گه ــ دانیشتن له١
 .زم  پی نه ــ کردنی جینس ـ سکس ـ به٢ 
 .رزشی سووک ــ وه٣
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 . کۆفائین نی تیژ و پ له مه خواردنی خوارده ــ نه٤
 . ی کحول وه خواردنه ــ نه٥
یی پۆستات  نجه شرپه بوونی نه وره  گه به: یی، پۆستات نجه شرپه بوونی ـ نه وره گه
. بینرت نجا سایدا ده  پیاوانی پاش په  زیاتر له ، کهHyperplasieوترت؛ هیپرپالزی   ده
. کات ست پده  چل سایدا ده گۆڕدرانی پۆستات له.  یشدا بینراوه  ساه٣٠نی  مه  ته م له به
و  چۆنتی ئه. بت  ده وره  سایدا پۆستات گه٧٠نی  مه  ته ی پیاوانیشدا ، له  زۆربه له

  وه ها هۆڕمۆنی پیاوانه روه ن و هه مه ری ته  سه هۆی چوونه چت به  پده ش که گۆڕانکاریه
 هۆی  بته بوونی پۆستات نه وره ر گه گه ئه. ری پبگیرت  ناتوانرت به وه داخه  به بت، که

رمان یان   ده وا پویست به داندا، ئه  میزه ی میز له وه ڕۆی میز و مانه ی ئاوه وه نگ بوونه ته
 . ری ناکات رگه شته نه

 .ستپکی میزدا  ده نگی له ــ دره١: کانی هیپرپالزی پۆستات نیشانه
 .رێ  ده ــ زۆر بۆ خۆهنان تا میز بته٢
 .داندا  میزه ی میز له وه هــ مان٣
 !.دان   پ بوونی میزه ست به ــ زوو زوو میز کردن و هه٤
 .ی فشار و پچ پچ میزکردن وه مبوونه ــ که٤
 .ستان بۆ میز و هه ــ شه٥
خۆشی  ریش نه گه ئه.  کاتی میزکردندا  له وه  میزدا، یانیش سووتانه ــ بوونی خون له٦

،  که خۆشه نی نه مه خۆشی و ته کانی نه  پی نیشانه به: رمان   ده. یدا بووبت میکرۆبی په
 . ری جیاواز پویست بت رگه شته رمان و نه ده.  ژر چاودریدا بت توانرت له ده

مین هۆی مردنی  ی باو و دووه نجه مین شرپه  دووه یه نجه م شرپه ئه: ی پۆستات نجه شرپه
 ساڵ و ٧٠  دی پیاوانی پتر له  سه نجا له ی پۆستات په نجه پهشر. مریکادا   ئه  له پیاوانه

  ش هشتاکه یه نجه م شرپه هۆی ئه. بینرت  سایدا ده٩٠واوی پیاوانی  ی ته  نزیکه له
 . ناسراوه نه

.  یه یان هه»O« گروپی خونی   که دا زۆرتره و پیاوانه ، له کان پیشانیانداوه وه لکۆینه
 سپیپستان دووچاری  شپستان پتر له م ڕه به. بینرت متر ده کاندا که اپۆنیهناو ژ م له به
ی  نجه ڵ و شرپه ندی خواردنی ڕۆنی ئاژه یوه کان ، په وه ره  لکۆه ندک له هه. بن ده

ی پۆستات  نجه   بواری تووشبوونی شرپهAخواردنی ڤیتامین    .  پۆستاتیان پیشانداوه
ری هۆڕمۆنی   سه چوونه). A ڤیتامین   له ڵ په رچی ڕۆنی ئاژه گه ئه(،  وه کاته متر ده که

 . ی پۆستات نجه کانی شرپه  هۆکاره  له ککه ، یه)تستۆستۆن ( پیاوانه
 هواشی   به که خۆشییه تومۆرـ ی نه= ی لوو  ستپکدا چونکه  ده له: خۆش  کانی نه نیشانه

دا، ) تومۆر = لوو( بوونی  وره  گه له.  نابینرتک یه بت ، هیچ نیشانه  ده وره گه
وجا  ئه. بینرت ، ده) کرا  باسیان لوه که( بوونی پۆستات  وره کو؛ گه کانی وه نیشانه

ت پاش  تایبه بۆ کۆنتۆکردنی پۆستات، به!). گون(کانی   ئشی ماسولکه ست به زۆرتر هه
. رچاو بگت  خشی به دا نه خۆشییه  نهو  ناسینی ئه توانت له نی چل سای ، ده مه ته
ی پۆستات،  نجه  شرپه  به ته  تایبه   کهPSAناوی   خوندا  به ک له یه گرتنی مادده ندازه ئه
و   ناسینی ئه ، له یاندا بووه که ماه  بنه  له یه نجه و شرپه  ئه سانکدا که  که ت له  تایبه به

  .  یه خشی هه دا نه یه نجه شرپه
ن و  مه  پی ته  به ری که رگه شته  هۆڕمۆن و یاخود نه ڕونتگن، به =  ونه  تیشکه به: رمان ده

  ●●●●. هنرت کار ده  به یه نجه و شرپه قۆناغی ئه
  . یش چاپ کراوه2005 سای 17ی   گۆواری هاوار ژماره  له یه م نووسراوه ئه: تبینی


