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سرطان بیضه و توصیه های بهداشتی
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
دکتر حميد شافی ،جراح کليه و مجاری ادراری و فلوی فوق تخ صص آندویورولوژی  ،ا ستاد یار دان شگاه
علوم پزشکی بابل
سرطان بی ضه ها اگر چه نسبتاً نادر است ولي شایع ترین بدخیمي در بین سنین  15تا  35سال مي باشد به طوری
که سالیانه حدود  5500مورد در آمریکا گزارش مي شود .حدود  90تا  %95از تومورهای بی ضه از سلول های زایای
بی ضه من شأ مي گیرد ولي  5تا  %10باقیمانده از بافت های بینابیني بی ضه ها و یا بافت اطراف آن من شأ مي گیرد که
پیش آگهي این بیماران به مراتب بدتر از سرطان بیضه معمولي مي باشد .تومور در سمت راست کمي شایع تر و  1تا
 3%موارد دو طرفه مي با شد .در ک شور ما ،اگر چه آمار دقیقي وجود ندارند ولي از سرطان های دیگر د ستگاه ادراری
تناسلي مانند سرطان پروستات مثانه ،کلیه و  ....به مراتب از شیوع کمتری برخوردار است .به علت شیوع این بیماری
در افراد جوان و داشتتتن نشتتانگرهای ستترمي مهم و حستتاب بودن به شتیمي درماني و اشتتعه درماني و طرز انتشتتار
مشخص آن ،اهمیت کشف زودرب و متعاقب آن درمان و پیگیری بعد از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
عوامل خطرزا
نهان بيضگی
از بین فاکتورهای خطر زا ،مهم ترین عامل در ارتباط به سرطان بی ضه ،نهان بی ضگي مي با شد به طوریه  7تا ت%10
از بیماران با بدخیمي های بی ضه ،تاریخچه بی ضه های مخفي دا شته اند و شانس تومور در نهان بی ضگي بین  3تا 14
برابر در بیضتته مبتب بوده و از هر  5تومور در بیضتته مبتب ،یک تومور نیز در بیضتته مقابل ایجاد مي گردد .شتتانس
سرطاني شدن در بیضه های داخل شکمي نسبت به بیضه های داخل کشاله ران بیشتر است.
تو صیه بر این ا ست که همه بی ضه های غیر قابل لمس ،ترجیحاً در سنین یک سالگي در محل کی سه بی ضه بطریقه
جراحي ثابت شوند و در صورت اشکال تکنیکي و یا شواهد بدخیمي و یا سن باال برداشته شوند.
عوامل نژادی و ژنتيك
در آمریکا در سفید پوستان  3برابر سیاهپوستان و در سیاهان افریقا  10برابر بیشتر از سیاهان آمریکا شایع مي باشد.
این ستترطان در طبقات اجتماعي اقتصتتادی باال و متوستتش شتتایع تر مي باشتتد این بیماری اگر چه تحت یک الگوی
ژنتیکي خاصي نمي شود ولي در دو قلوها و در برادرها و در خویشاوندان شیوع بیشتری دارد .در  2تا  %3موارد تومور
بیضه  2طرفه بوده و در این موارد فاکتورهای مادرزادی و یا ژنتیک بیشتر دخالت دارند.
عوامل اکتسابی
تجویز استروژن در زمان حاملگي در خانم های باردار شانس سرطان بی ضه را در فرزند ذکور  3/8تا  5/3برابر افزایش
مي دهد .عفونت های بی ضه مانند اوریون یک فاکتور مساعد کننده تومور بی ضه مي باشد .ضربه به بی ضه را یک عامل
مستعد کننده ی مي دانند ولي این ارتباط به درستي ثابت نشده است.
عالئم و نشانه ها

شتتتایع ترین تظاهر بالیني این بیماران توده بدون درد در بیماران مي باشتتتد .در  30تا  %40از موارد بیماران ممکن
ا ست از درد مبهم و یا اح ساب سنگیني در ق سمت تحتاني شکم ،دور مقعد و یا کی سه بی ضه شکایت دا شته با شند.
این بیماران ممکن است با درد حاد بیضه و یا در موارد نادر به علت عقیمي مراجعه نمایند.
در  %10از موارد بیماران در حالت پی شرفته به علت تنگي نفس ،بزرگي غدد لنفاوی گردني ،اختبالت گوار شي ،تهوع
و استفراغ ،خونریزی گوارشي و یا به علت درگیری استخوان و یا ریشه های عصبي با درد مراجعه نمایند.
 5%از بیماران با بزرگي پستان مراجعه مي نمایند که به علت تظاهرات هورموني این تومور مي باشد.
تشخيص
هر توده بی ضه خ صو صاً در فرد جوان بای ستي تومور بی ضه در نظر گرفته شود تا خبفش ثابت شود .پس از معاینه
فیزیکي ،اولترا ستتونوگرافي بیضتته جهت رد عفونت بیضتته و یا تجمع مایع در کیستته بیضتته مفید بوده و بایستتتي در
بیماران مشتتکوب به تومور بیضتته انجاگ گردد و بررستتي ستترمي از نظر آلفا فتوپروتئین ) (AFTو بتا اچ ستتي جي
) (BHCGنیز جهت تشخیص و پیگیری پس از آن الزامي است.
درمان
در صتورت تشتخیص تومور بیضته ،بایستتي بطریق جراحي از طریق کشتاله ران خار گردد و پس از جواب آستیب
شنا سي در صورت تأیید تومور ،برا ساب نوع تومور یکي از درمان های جراحي پی شرفته که شامل بردا شتن غده
لنفاوی پ شت پرده و یا شیمي درماني و یا تابش ا شعه یونیزان و یا فقش پیگیری دقیق ،برا ساب نظر پز شک معالج و
همکاری بیمار انتخاب مي گردد.
توصيه های بهداشتی
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هر توده بیضه خصوصاً در افراد جوان ،بایستي تومور بیضه در نظر گرفته شود مگر خبفش ثابت شود.
در نوزادان با نهان بی ضگي در صورت عدگ نزول بی ضه در یک سالگي ،جهت جلوگیری از سرطاني شدن
بیضه و یا حداقل در دسترب بودن بیضه در صورت بدخیمي ،بایستي تحت جراحي قرار گیرد.
تو صیه مي شود خانم ها در زمان حاملگي از م صرف خود سرانه هورمون هایي مانند ا ستروژن خودداری
کنند.
به علت اینکه زمان ر شد تومور در سرطان بی ضه ،ن سبت به تومورهای دیگر بدن ،ب سیار سریع مي با شد و
تأخیر  10روزه باعث رشد دو برابر تومور مي گردد ضروری است در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوب
بدون تأخیر به پزشتتک مراجعه نماید .این بیماران ممکن استتت بدلیل شتترگ و حیا دیرتر از زمان معمول
مراجعه نمایند.
بی ضه هایي که تو سش جراحي به داخل کی سه بی ضه آورده مي شوند پس از جراحي بای ستي یک سال بعد
توسش پزشک از نظر محل و اندازه بررسي گردد و به والدین بیمار نیز بای ستي از نظر احتمال ایجاد سرطان
و معاینه بی ضه آموزش الزگ داده شود و در سنین بلوغ نیز بایستي توسش خود شخص ،ماهیانه تحت معاینه
قرار گیرد و در صورت بروز هر گونه مشکلي به پزشک مراجعه نماید.
به علت انواع موفق اعم از جراحي ،شتیمي درماني ،اشتعه درماني و یا پیگیری براستاب نوع تومور بیمار مي
تواند در صورت تمایل یکي از درمان ها را با نظر پزشک خود انتخاب نماید.
به علت عوارض جراحي و یا شت تیمي درماني و یا تابش اشتتتعه یونیزان به دلیل اثرات ستتتور بر مایع مني و
عقیمي متعاقب آن ،تو صیه مي شود و در بیماران جوان در صورت تمایل به بچه دار شدن ،مایع مني خود
را در بانک اسپرگ ذخیره نمایند.
پیگیری بیماران در سرطان بی ضه ب سیار مهم بوده و در صورت هر گونه درمان از جراحي ،شیمي درماني،
تابش ا شعه یونیزان احتیا به پیگیری دقیق و ماهیانه تا یک سال سپس هر  2ماه تا  2سال و سپس هر
 3تا  6ماه تا  5سال و ترجیحاً تا  10سال الزامي است .البته بی شترین شانس عود در یک سال اول خواهد
بود.
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