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Prostata er helt nødvendig, rett og slett kjekk å ha, 
men kan skape mye trøbbel når eieren begynner å 
bli velvoksen, skriver Pernille Nylehn.

en kjertel til besvær 

Prostata er en kjertel på stør-
relse med en valnøtt, som 
sitter rett under urinblæra 
og omslutter urinrøret. Sis-
te del av sædlederen kom-
mer inn i prostata og slår 

seg sammen med urinrøret, så prostata funge-
rer som en slags koblingsstasjon, så urin og sæd 
ikke kommer ut samtidig. 

Den viktigste funksjonen til prostata er å 
produsere en hvitaktig væske som sendes ut 
sammen med sædcellene (og væske fra sædblæ-
ra) når mannen har utløsning. Prostatavæsken 
inneholder næring, så sædcellene lever lenger på 
sin vei mot egget. 

Men Adam får ikke være evig i prostatapara-
dis. Kjertelen har tendens til å vokse med årene, 
hos noen allerede i 40-årene. Hos de alle fleste 
menn over 60 er prostata forstørret, uten at de 
nødvendigvis har plager av det. Men mange har 
plager, først og fremst i form av vannlatingspro-
blemer. 

DeN forStørreDe prostata klemmer på urin-
røret så det blir dårligere avløp; det fører til at 
man får tregere vannlating, startvansker og sva-
kere stråle. Ofte kommer det noen ekstra dråper 
etter at man egentlig er ferdig. Det er vanskelig 
å få tømt blæra helt, så man må gjerne gå oftere 
enn før, også om natta. Det er også litt økt risi-
ko for urinveisinfeksjon hvis man ikke får tømt 
blæra skikkelig. 

Forstørret prostata er for så vidt en ufarlig til-
stand, men kan være en stor plage. Men det fin-
nes råd. For det første bør man bruke god tid på 
toalettet og sørge for å tømme blæra helt, gjerne 
flere ganger. Det er best å sitte på toalettet, da får 
man tømt blæra bedre. Unngå å drikke de siste 
timene før leggetid, så man slipper å gå så ofte 

på natta. Noen mener et aktivt sexliv kan bedre 
plagene, fordi man da jevnlig får tømt prostata 
for sædvæske. Det er i hvert fall ingen grunn til 
ikke å ha sex når man har prostatabesvær! 

HviS DiSSe rådene ikke hjelper, må man til med 
medisinsk eller kirurgisk behandling, og det fin-
nes flere muligheter. Noen medisiner får mus-
klene rundt urinøret og i prostata til å slappe av, 
så urinen kan flyte friere. Disse kan gi svimmel-
het og lavt blodtrykk, men har ellers forholdsvis 
få bivirkninger. Andre påvirker veksten og stør-
relsen av prostata, slik at den dels vokser sakte-
re og dels krymper. Her kan det være litt mer bi-
virkninger, bl.a. seksuelle. Det tar flere måneder 
før de får full virkning, og ventetiden kan være 
frustrerende. Denne medisinen er mest effektiv 
for dem har en ganske stor prostata. 

Neste skritt er kirurgisk behandling. Det van-
ligste er såkalt TUR-P: man går inn gjennom 
urinrøret med en sonde, og høvler vekk en del 
av kjertelen innenfra. Dermed blir utførselsgan-
gen større og urinen flyter fritt. Man kan også 
varmebehandle kjertelen innenfra så den krym-
per, eller bruke mikrobølger eller laser. Ulike sy-
kehus bruker ofte litt forskjellige metoder. 

Det er raske og greie inngrep (selv om det hø-
res ubehagelig ut!) og de fleste opplever en klar 
bedring. Imidlertid er det alltid en viss risiko ved 
kirurgi – arrdannelse, blødninger, infeksjoner. Og 
spesielt ved TUR-P er det en viss risiko for urin-
lekkasje og potensproblemer. Før man velger å 
få utført kirurgisk behandling må man få grun-
dig informasjon om fordeler og ulemper ved uli-
ke behandlingsformer. 

Neste gang skal det handle om prostatakreft, 
og om når man bør teste seg. 


