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سرطان بیضه

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
آنچه که باید در مورد سرطان بيضه بدانيد
انستیتوی ملی سرطان (  ،) NCIاین کتابچه را برای کمک به بیماران و خانواده های شان در جهت آگاهی و
برخورد بهتر با سرطان بی ضه نوشته است .ما هم امیدواریم این کتابچه همه ی خوانندگان را به یادگیری بیشتر
در مورد این بیماری تشویق کند .برای نوشتن این کتابچه که در مورد عالیم ،تشخیص ها ،درمان سرطان بیضه
و زندگی با این بیماری می باشد ،از نظریات پزشکان و پرستاران در این زمینه یاری فراوا نی گرفته شده است.
ممکن است در این کتاب لغات و اصطالحات جدیدی برای خوانندگان مطرح شود .تحقیقات تحت نظر  NCIو
سایر گروه ها ،روش های بهتر تشخیص و درمان بیماری را نشان می دهد .امروزه بیشتر مردان مبتال به سرطان
بیضه می توانند درمان شوند و تحقیقات مداوم ،این امی د را به ما خواهد داد که در آینده حتی بیشتر افراد
مبتال به این بیماری با موفقیت درمان خواهند شد .دانش ما در مورد سرطان بیضه ،رو به افزایش است .برای
به دست آوردن اطالعات روز با " انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران " تماس بگیرید.
« » 0111-2294100 , 2290004
بيضه ها
بیضه ها ( تستیس یا گناد) غدد جنسی در مردان هستند که در پشت آلت تناسلی درون کیسه ای از پوست به
نام اسکروتوم قرار گرفته اند .بیضه ها اسپرم را تولید و ذخیره می کنند و در عین حال منبع اصلی هورمون
های مردانه در بدن می باشند .این هورمون ها ،کنترل رشد اندام های تناسلی و سایر مشخصات مردانه از قبیل
موی صورت و بدن ،خشونت صدا و پهنای شانه ها را به عهده دارند.
سرطان چيست؟

سرطان شامل بیش از  100نوع بیماری است .اگر چه در بیشتر موارد هر نوع آن با انواع دیگر متفاوت است،
ولی هر نوع سرطان یک بیماری در گروهی از سلول ها ی بدن است.
سلول های سالم ،ساخت بافت های بدن ،رشد ،تقسیم و جایگزینی آنها را در یک سی ر ِ منظم به عهده دارند.
این سیر ،بدن را در یک وضعیت خوب نگه می دارد .با این وجود ،گاهی اوقات بعضی سلول ها توانایی خود را
در محدود کردن و هدایت رشد خودشان از دست می دهند .آنه ا با سرعت بسیار زیاد و بدون هیچ قانونی رشد
می کنند در نتیجه بافت بسیار زیادی تولید می شود و بدین صورت تومور شکل می گیرد .تومورها می توانند
خوش خیم یا بدخیم باشند.


تومورهای خوش خيم :سرطانی نیستند .آنها نمی توانند به سایر قسمت های بدن گسترش یابند و
به ندرت تهدیدی برای زندگی به شمار می روند .اغلب تومورهای خوش خیم می توانند به وسیله ی
جراحی برداشته شوند و تمایلی به عود ندارند.



تومورهای بدخیم :سرطانی هستند آنها می توانند به بافت ها و ارگان های سالم مجاور حمله کرده و
انها را تخریب کنند .در عین حال سلول های سرطا نی می توانند گسترش یابند یا به سایر قسمت های
بدن متاستاز داده و تومور جدیدی را تشکیل دهند.
سرطان بیضه ،سرطانی است که در بیضه ها رشد می کند .گسترش سرطان بیضه همراه با مایع نسبت ا ً
بی رنگی است .که به وسیله ی خون و لنف در سراسر بدن منتشر می شود .این مایع از غ دد لنفاوی
که مسئول پاالیش باکتری ها و سایر چیزهای غیرطبیعی از قبیل سلول های سرطانی است ،عبور می
کند.
جراحان ،اغلب غدد لنفاوی که در عمق حفره شکم قرار دارد را برای فهمیدن چگونگی گسترش سلول
های سرطانی بیضه برمی دارند.

عالیم
سرطان بیضه ،یکی از شایع ترین سرط ان ها در مردان جوان بین سنین  15 - 34است .اما این بیماری در سایر
گروه های سنی هم رخ می دهد .بنابراین ،همه ی مردان باید از عالئم آن آگاه باشند.
بیشتر سرطان های بیضه توسط خود مردان ،بصورت تصادفی یا حین انجام خودآزمایی بیضه ها (  ) TSEمشخص
می شود .بیضه ها تخم مر غی شکل ،دارای سطحی یکنواخت و تا حدی سفت هستند .مردانی که خودشان را به

طور منظم مورد معاینه قرار می دهند با وضعیت طبیعی بیضه ها در حین لمس آشنا می شوند .هر گونه
تغییراتی را که ماه به ماه در لمس بیضه ها احساس می کنند ،باید به پزشک اطالع دهند.
سرطان بیضه می تواند با بروز یک سری نشانه ها همراه باشد ،فهرست زیر عالئم هشدار دهنده ای هستند که
مردان باید مراقب آنها باشند:
-

برآمدگی هر یک از بیضه ها

-

بزرگ شدن یکی از بیضه ها

-

احساس سنگینی در اسکروتوم

-

درد عمیق در قسمت پایین شکم یا کشاله ی ران

-

جمع شدن ناگهانی مای ع درون اسکروتوم

-

درد یا ناراحتی در یک بیضه یادرون اسکروتوم

-

بزرگی یا حساسیت پستان ها در لمس
این نشانه ها ،عالئم قطعی سرطان نیستند .آنها می توانند در اثر وضعیت های مختلف هم ایجاد شوند.
با این وجود ،در صورتی که هر یک از این نشانه ها ،بیش از دو هفته وجود داش ت به پزشک خود
مراجعه کنید .تشخیص زود هنگام هر بیماری و درمان به موقع آن اهمیت ویژه ای دارد .خصوص ا ً
تشخیص سرطان بیضه در مراحل زودرس بسیار مهم تلقی می شود .چرا که درمان به موقع آن موجب
بهبودی کامل بیمار می شود.

تشخيص سرطان بيضه
زمانی که نشانه ها امکان وجود سرطان بیضه را ثابت کند .پزشک سابقه ی شخصی و خانوادگی فرد را بررسی
کرده و یک معاینه فیزیکی کامل از او به عمل می آورد .عالوه بر بررسی عالیم عمومی سالمتی ( درجه حرارت،
نبض ،فشار خون و  )...پزشک ،به دقت اسکروتوم را مورد معاینه قرار می دهد .بیمار معمو ال ً عکس ق فسه ی
سینه ،آزمایش خون و ادرار هم خواهد داشت .از آنجا که بیشتر تومورهای بیضه ،سرطانی هستند ،در صورتی
که معاینه فیزیکی و نمونه های آزمایشگاهی نشان دهنده ی عفونت یا هر اختالل دیگری نباشد ،پزشک مشکوک
به سرطان می شود .تنها راه مطمئن برای تشخیص وجود یا عدم وجود سرطان به عهده ی پاتولوژیست (آسیب

شناس) است .او نمونه ای از بافت بیضه ی مبتال که از طریق کشاله ی ران برداشته شده را زیر میرکوسکوپ
مورد آزمایش قرار می دهد .این جراحی ،ارکیکتومی اینگوینال نامیده می شود .در این روش جراح ،برش را از
راه اسکروتوم انجام نمی دهد و فقط قسمتی از بیضه را بر نمی دارد .بلکه در چنین حالتی همه ی بیضه
برداشته می شود .چرا که برش الیه ی خارجی بیضه می تواند باعث گسترش موضعی بیماری شود .شایع ترین
انواع سرطان بیضه « سمینوما و نان سمینوما » هستند.


سمینوما  :حدود  % 40بیماری سرطان بیضه را می بایست از نوع سمینوما دانست.



نان سمینوما  :در حقیقت یک گروه از سرطان ها هستند که شامل کوریوکارسینوما ،امبریال کارسینوما،
تراتوما و تومورهای کیسه زرده می باشند.

هرکدام از این دو نوع اصلی سرطان بیضه بطور متفاوتی رشد کرده و گسترش می یابند و به طور متفاوت از
هم در مان می شوند.
درمان بيماری
سرطان بیضه در صورتی که زود تشخیص داده شود ،تقریب ا ً همیشه قابل درمان است .این بیماری حتی اگر به
سایر نقاط بدن هم گسترش یافته باشد به درمان ،خوب پاسخ می دهد.
مرحله بندی
اگر مردی مبتال به سرطان بیضه باشد ،مهم است که محدوده ی بیما ری یا مرحله ی آن (چگونگی انتشار آن
از بیضه به سایر نقاط بدن ) به درستی تشخیص داده شود .مرحله بنید ،شامل یک معاینه بدنی کلی ،آزمایش
های خون ،عکس و اسکن قفسه ی سینه و در بعضی موارد جراحی می باشد.
بیشتر بیماران نیاز به توموگرافی کامپیوتری دارند که معمو ال ً  CTیا  CATاسکن نامیده می شود .تصویر به
دست آمده از این روش ،حاصل تابش یک سری از پرتوهای  Xبه قسمت های مختلف بدن است .بعضی پیلوگرافی
داخل وریدی (  ) IVPدارند که در آن با استفاده از اشعه ی  Xو یک نشانگر مخصوص ( ماده حاجب) که به
درون سیستم ادراری وارد می شود ،عک س موردنظر گرفته می شود .بعضی پزشکان ،لنفاژیوگرافی را توصیه می
کنند که عکس موردنظر با استفاده از اشعه ی  Xو تزریق یک ماده رنگی مخصوص به درون سیستم لنفاوی
درون شکم گرفته می شود .گاهی اوقات اولتراسونوگرافی هم می تواند مفید باشد که در این روش از انعکاس
امواج م اوراء صوتی تابیده شده به اندام های داخلی ،تصویر موردنظر ایجاد می شود.



تست های آزمایشگاهی خاص می تواند چیزهای مشخصی را درون خود نشان دهد که چون اغلب به
صورت غیرطبیعی در میان بیماران مبتال به بعضی از انواع سرطان یافت می شوند ،نشان گرهای تومور
نامیده می شوند  .سطح نشان گرهای تومرر در خون می تواند پزشک را در تعیین نوع سرطان بیضه
کمک کند.



ممکن است جراحی جهت برداشتن غدد لنفاوی عمیق درون شکم توصیه شود .آسیب شناس این غدد
را مورد آزمایش قرار می دهد تا وجود یا عدم وجود سلول های سرطانی در آن را مشخص کند .برداشتن
این غدد در بیماران مبتال به نان سمینوما ،گسترش بیماری را متوقف می کند .به دلیل اینکه سلول
های سرطانی موجود در غد د ِ لنفاوی بیماران مبتال به سمینوما می توانند در اثر پرتودرمانی تخریب
شوند ،این بیماران نیاز به این جراحی ندارند.

برنامه های درمانی
تصمیم گیری برای درمان سرطان بیضه سخت است .گاهی اوقات داشتن توصیه های بیش از یک پزشک می
تواند مفید باشد .ممکن است بیمار قبل از شروع درمان بخواهد در مورد تشخیص روش های درمانی ،با شخص
دومی مشورت کند .به این ترتیب یک یا دو هفته طول می کشد تا امکان مالقات با پزشکان دیگر فراهم شود.
این تأخیر کوتاه نمی تواند تأثیری در درمان داشته باشد .روش های متعددی برای یافتن یک پزشک دیگر برای
مشورت وجود دارد.


ممکن است پزشک خود بیمار ،یک متخصص سرطان بیضه را معرفی کند.



سرویس اطالعاتی سرطان می تواند مراکز مربوط به سرطان و سایر برنامه های تحت حمایت  NCIرا
در محدوده ی محل زندگی بیمار معرفی کند.

( در ایران « ،انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران » به شماره تلفن 0111 – 2294100 - 2290004 :می
تواند شما را در این زمینه یاری کند).
روش های درمان سرطان بيضه
سرطان بیضه می تواند با جراحی ،پرتودرمانی یا شیمی درمانی درمان شود.

پزشک ممکن است فقط یک روش یا ترکیبی از روش های ذکر شده را در درمان بیمار مورد استفاده قرار دهد.
اغلب ،بیمار به مراکز پزشکی که در درمان سرطان بیضه تخصص دارند ارجاع داده می شود.
جراحی  :جراحی در بیشتر موارد ،برای برداشتن بیضه انجام م ی شود .بعضی اوقات هم این روش برای برداشتن
غدد لنفاوی درون شکم ضرورت می یابد .به عالوه ممکن است به وسیله ی جراحی تمام یا قسمتی از تومورهایی
که به سایر نقاط بدن گسترش یافته اند برداشته شوند.
پرتودرمانی  :در پرتودرمانی ( که اشعه ی  Xدرمانی ،رادیوتراپی ،درمان با کبالت با پرتوافکنی هم نامیده می
شود) پرتوهای درمانی پرانرژی اشعه ،برای آسیب رساندن به سلول های سرطانی و متوقف کردن رشد آنها به
کار می رود .پرتودرمانی مثل جراحی یک روش درمانی موضعی است که فقط سلول هایی که در محدوده ی
تابش اشعه قرار دارند تحت تأثیر قرار می دهد .بیمار معمو ال ً به صورت سرپایی تحت پرتودرمانی قرار می گیرد
سمینوماها به پرتودرمانی بسیار حساس هستند و معمو ال ً مردان مبتال به سمینوما ،متعاقب جراحی یک دوره
ی پرتودرمانی جهت غدد لنفاوی شکمی شان دارند .نان سمینوماها ،تا اندازه ای نسبت به پرتودرمانی حساس یت
کمتری دارند .برای بیماران مبتال به این نوع سرطان معمو ال ً سایر روش های درمانی توصیه می شود.
شیمی درمانی :استفاده از دارو برای درمان سرطان ،شیمی درمانی نامیده می شود .داروهای ضد سرطان زمانی
توصیه می شوند که عالیم گسترش سرطان وجود داشته باشد.
گاهی اوقات ه م زمانی که پزشک بعد از جراحی یا پرتودرمانی مشکوک به باقی ماندن سلول های سرطانی
نامشخص در بدن باشد ،شیمی درمانی مورد استفاده قرار می گیرد .استفاده از داروهای ضد سرطان پس از
جراحی برای سرطان هایی که در مرحله اولیه قرار دارند ،به عنوان درمان کمکی مطرح می شود.
شیمی درمانی ،ممکن است خوراکی و یا تزریقی باشد .شیمی درمانی یک درمان سیستمی است .یعنی داروها
وارد جریان خون شده و به همه ی سلول های بدن می رسند .ممکن است بسته به خصوصیات داروها و وضعیت
عمومی بیماران ،شیمی درمانی بصورت سرپایی در بیمارستان ،مطب پزشک یا منرل انجام شود .هر چند گاهی
اوقات ،الزم است بیمار برای مدتی بستری شود تا عوارض درمانی قابل مشاهده باشد.
عوارض جانبی درمان
روش های درمانی که برضد سرطان مورد استفاده قرار می گیرند ،باید بسیار پرقدرت باشند .به همین دلیل
ممکن است بیماران دچار بعضی عوارض جانبی نام طلوب شوند.

بسیاری از مردان ،از این بابت که از دست دادن یکی از بیضه ها می تواند توانایی آنها را در فعالیت های جنسی
تحت تأثیر قرار دهد یا آنها را عقیم کند ابراز نگرانی می کنند .اما یک مرد با یک بیضه ی سالم هنوز هم می
تواند اسپرم تولید کند و یک نعوظ طبیعی دا شته باشد .بنابراین جراح ،با برداشتن یکی از بیضه ها بیمار را
عقیم نمی کند و به ندرت مشکلی در باروری فرد بوجود می آورد .درمان می توانند یک بیضه ی مصنوعی هم
که پروستز (  ) Prosthesisنامیده شده و داخل اسکروتوم قرار می گیرد را داشته باشند .پروستز ،وزن و
احساس طبی عی یک بیضه ی طبیعی را دارد.
جراحی ای که به منظور برداشتن غدد لنفاوی انجام می شود .قابلیت نعوظ یا لذت جنسی را تغییر نمی دهد.
اما می تواند به دلیل تأثیر بر حالت انزال ،باعث عقیمی شود .بعضی مردان ،قابلیت انزال را بدون هیچ درمانی
دوباره به دست می آورند .بعضی دیگر هم می توانند با درمان این قابلیت را به دست آورند.
بیماران باید با پزشک خود در مورد احتمال برداشتن غدد لنفاوی با استفاده از یک تکنیک خاص جراحی که
بتواند قابلیت انزال را حفظ کند ،صحبت کنند.
پرتو درمانی بر روی همه ی سلول های طبیعی و سرطانی (ناحیه ی تحت پرتو) تأثیر می گذارد اما سلول های
طبیعی قادرند دوباره ترمیم شوند .در هفته  5روز برنامه ی درمانی به صورت یک دوز کامل اشعه را بر روی
محل موردنظر می تابانند و آخر هفته به بیماران فرصتی برای استراحت می دهند .این برنامه چند هفته تکرار
می شود .با وجود این ،طی پ رتودرمانی بدن باید برای ترمیم بافتی که در اثر پرتودرمانی آسیب دیده است.
سخت فعالیت کند .بیماران معمو ال ً احساس خستگی می کنند .آنها باید سعی کنند تا جایی که امکان دارد
استراحت کنند .هرچند که پرتودرمانی اختالالتی رادر تولید اسپرم به وجود می آورد اما در قابلیت فعالیت
جنسی مشکلی به وجود نمی آید .معمو ال ً این تأثیر موقتی بوده و بیشتر بیماران قابلیت باروری خود را نزدیک
به یک ماه بعد به دست می آورند.
سایر تأثیرات نامطلوب پرتودرمانی شامل اسهال ،تهوع و استفراغ است .معمو ال ً این مشکالت با درمان دارویی
کنترل می شود .چون پرتودرمانی باعث واکنش پوستی در ناحیه ی تحت درمان شود ،معالجه ی پوست حائز
اهمیت است .لوسیون ها و کرم ها نباید بدون توصیه پزشک در این محل ها مورد استفاده قرار بگیرند.
شیمی درمانی چون به سلول های سرطانی و دیگر سلولها آسیب می رساند باعث بروز عوارض جانبی می ش ود.
( اغلب داروهای ضد سرطان که طی یک دوره متناوب ا ً داده می شوند ،دوره ی درمان بعد از دوره ی استراحت
شروع می شود) .عوارض جانبی شیمی درمانی ،بستگی به داروهای خاص تجویز شده و پاسخ شخصی بیمار به

آنها دارد .این داروها ،معمو ال ً سلول های مو ،سلول های خون ساز و سل ول های دستگاه گوارشی را تحت تأثیر
قرار می دهند .در نتیجه می توانند باعث بروز مشکالت مختلف از جمله ریزش مو ،کاهش مقاومت بدن نسبت
به عفونت ،از دست دادن اشتها ،تهوع ،استفراغ و زخم های دهانی شوند.
اگر چه بعضی داروهای ضد سرطان در تولید اسپرم مداخله می کنند .ام ا بیشتر مردانی که متعاقب سرطان
بیضه تحت شیمی درمانی قرار می گیرند .می توانند به فعالیت های جنسی ادامه دهند .با وجود اینکه این
تأثیرات در بعضی بیماران دائمی می باشد ،اما بیشتر بیماران قابلیت باروری خود را پس از مدتی دوباره به
دست می آورند.
از دست دادن اشت ها می تواند یکی از مشکالت جدی در بیماران تحت پرتودرمانی یا شیمی درمانی باشد.
محققین بر این باورند بیمارانی که خوب غذا می خورند ،بهتر قادرند عوارض جانبی ناشی از درمان را تحمل
کنند .بنابراین رژیم غذایی خوب حائز اهمیت است .خوب خوردن به معنی به دست آوردن انرژی کافی برای
پیشگیری از کاهش وزن و داشتن پروتئین کافی برای ساخت و ترمیم پوست ،مو ،عضالت و اندام هاست.بیشتر
بیماران دریافتند که مصرف وعده های غذایی به مقدار کم و در دفعات متعدد در طی روز ،راحت تر از خوردن
سه وعده ی غذایی سنگین است.
عوارض جانبی درمان سرطان از فردی به فرد دیگر متفاوت است .و حتی می تواند از یک روش درمانی به روش
درمانی دیگر متفاوت باشد .ممکن است بیماران در حالت خستگی و ناخوشی متوجه شوند که تمایل کمی برای
فعالیت جنسی دارند .پزشکان سعی می کنند برنامه ای را طرح ریزی کنند که مشکالت را به حداقل برساند .
خوش بختانه بیشتر عوارض جانبی موقتی هستند .پزشکان ،پرستاران و کارشناسان تغذیه عوارض جانبی درمان
سرطان را توضیح می دهند و راه هایی را برای مقابله با آنها پیشنهاد می کنند .شما می توانید اطالعات مفیدی
در مورد سرطان و مقابله با عوارض جانبی آن را در کتابچه های پرتودرمانی و شما ،شیمی درمانی و رژیم
درمانی و رژیم غذایی از انتشارات « انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران » به دست آورید.
پيگيری مراقبت ها
پیگیری منظم معاینات برای همه کسانی که تحت درمان هستند ،بسیار حائز اهمیت است .پزشک برای اطمینان
از ریشه کنی کامل سر طان ،بیمار را به دقت برای چند سال تحت نظر خواهد داشت .در صورتی که سرطان
عود کند .برای پزشک تشخیص فوری و شروع درمان اهمیت زیادی دارد.

پیکیری مراقبت ها می تواند در مراحل و انواع مختلف سرطان بیضه متفاوت باشد .به طور کلی بیماران در 2
سال اول بعد از درمان ،هر ماه بررسی شده و جهت بررسی سطوح نشان گرهای تومور ،آزمایشات خونی داده
به طور منظم اسکن شده و عکس هایی هم از اندام مورد نظر برداشته می شود .ممکن است یک یا دو بار در
سال معاینه ی کلی (  ) check upموردنیاز باشد .سرطان بیضه به ندرت سه سال پس از ریشه کنی دوباره عود
می کند.
در بیمارانی که به دلیل ابتالی یکی از بیضه ها تحت درمان قرار گرفته اند ،حدود یک درصد امکان عود سرطان
در همان محل وجود دارد .پدیدار شدن سرطان در بیضه ی دیگر تقریب ا ً همیشه یک بیماری جدید است تا یک
متاستاز از تومور اولیه ،بیماران باید به طور منظم توس ط پزشک مورد بررسی قرار بگیرند و هر ماه خودآزمایی
بیضه را انجام دهند .هر گونه نشانه های غیرمعمول باید بی درنگ به پزشک گزارش شود .چون امکان درمان
تومور جدیدی که زود تشخیص داده و درمان شود باالتر می رود.
هماهنگی با بيماری
زندگی بیماران سرطانی و اطرافیانی که با آنها سروکار دارند دچار تغییراتی می شود .این تغییرات در زندگی
روزانه ،می تواند رابطه با آن را دچار مشکل کند .وقتی مردی متوجه می شود که دچار سرطان بیضه شده
است .طبیعی است که احساسات متفاوتی پیدا می کند و گاهی اوقات از لحاظ عاطفی سردرگم و گیج می شود.
گ اه گاهی ،ممکن است بیماران و اعضای خانواده شان دچار ترس ،عصبانیت و افسردگی شوند .ممکن است
احساسات آنها از امید تا ناامیدی یا از جرأت تا ترس تغییر کند .در صورتی که بیماران در مورد بیماری شان
با اعضای خانواده و دوستان شان صحبت کنند و آن ها را در احساسات شان ش ریک نمایند ،بهتر می توانند با
آن کنار بیایند.
نگرانی در مورد آینده ،به اندازه ی آزمایش های پزشکی و روش های درمانی ،بستری شدن در بیمارستان،
هزینه ی درمان و تمایالت جنسی ،مهم است.
صحبت کردن با پزشکان ،پرستاران یا سایر اعضای تیم مراقبت های بهداشتی بهتر می ت واند به غلبه بر احساس
ترس و گیجی کمک می کند .بیماران باید در مورد بیماری و درمان آن ،سواالت خود را بپرسند و بخش اعظم
سواالت شان باید در مورد آگاهی از مراقبت های پزشکی شان باشد .اغلب اوقات ،بیماران و اعضای خانواده
شان در می یابند که بهتر است سواالتی که در ذ هن شان است را بنویسند تا برای مالقات بعدی با پزشک آماده

تر باشند .یادداشت برداشتن حین صحبت با پزشک ،می تواند کمک مفیدی به حافظه کند .بیماران باید از
پزشک بخواهند هر چیزی که برای آنها واضح نیست را دوباره تکرار کند و توضیح دهد.
بیشتر مردم می خواهند بدانند چ ه نوع سرطانی دارند ،چطور درمان می شوند و چطور درمان آنها موفقیت آمیز
خواهد بود .موارد زیر ،سواالتی است که ممکن است بیماران بخواهند از پزشک بپرسند:


نتایج مورد انتظار روشهای درمانی چییست؟



خطرات و عوارض جانبی درمان چیست؟



آیا تمایل جنسی ام تغییر می کند؟



آیا می توانم پدر شوم؟



آیا می توانم طی دوره ی درمان موقعیت کاریم را حفظ کنم؟



آیا الزم است تغییراتی در فعالیت طبیعی روزمره ام بدهم؟



هر چند بار وقت الزم است تحت معاینه ی کلی (چک آپ) قرار بگیریم؟
پزشک بیمار ،بهترین فرد برای پاسخ دادن به سواالت وی و دادن توصیه در مورد کار کردن و سایر
فعالیت های او می باشد .در صورتی که کفتگو با پزشک در مورد احساسات و سایر مسائ ل ِ بسیار
خصوصی سخت باشد ،ممکن است بیمار حس کند که صحبت کردن با سایر کسانی که مشکالت مشابه
را تجربه کرده اند ،می تواند مفید باشد .این کار ،از طریق گروه های حمای تی ،امکان پذیر است .ممکن
است در صورتی که بیمار یا خانواده اش دریابند که مطابقت با مشکالت عاطفی بسیار سخت شده
است ،یک مشاوره سالمت روان بتواند کمک کننده باشد.
کتاب خانه ی عمومی ،منبع خوبی از کتاب ها و مقاله های راجع به زندگی با سرطان است .بیماران
سرطانی ،ا عضای خانواده و دوستان شان هم می توانند پیشنهادات مفیدی را در کتابچه های « انجمن
امداد به بیماران سرطانی ایران » پیدا کنند.

چشم اندازی به آینده
امروزه ،بیش از هشت میلیون آمریکایی مبتال به بعضی از انواع سرطان هستند .آینده ی بیماران مبتال به
سرطان بیضه ،بسی ار خوب است .به دلیل اینکه محققین راه های بهتری را جهت تشخیص و درمان این بیماری

پیدا کرده اند ،شانس بهبودی پیشرفت چشم گیری کرده است .امروزه ،شمار عمده ی بیماران مبتال به سرطان
بیضه طی درمان های اولیه معالجه می شوند و بیشتر آنهایی که عود بیماری داشته اند هم می توانند درمان
شوند.
آینده ی تحقيقات سرطان
دانشمندان بیمارستان ها و مراکز پزشکی ایاالت متحده در حال مطالعه بر روی سرطان بیضه هستند .آنها می
کوشند تا عوامل بوجود آورنده ی این بیماری ،امکانات پیشگیری ،روش های تشخیصی و راه های درمان را
مورد بررسی قرار دهند.
عوامل به وجود آورنده و راه های پيشکيری
محققین جهت کشف اینکه چگونه احتمال ابتالی بعضی افراد به سرطان نسبت به سایرین بیشتر است ،نمونه
هایی از سرطان در جامعه مورد مطالعه قرار می دهند .در صورتی که آنها بتوانند عوامل به وجود آورنده ی
بیماری را کشف کنند ،قادر خواهند بود راه هایی برای پیشگیری آن مطرح نمایند.
اگر چه هر مردی می تواند مبتال به سرطان بیضه شود ،ولی این بیماری بسیار نادر است .سرطان بیضه فقط
حدود  % 1از کل سرطان ها را در مردان آمریکایی به خود اختصاص داده است .با وجود اینکه بیشتر سرطان ها
اکثر ا ً افراد مسن را مبتال می کند ،اما سرطان بیضه معمو ال ً در مردان جوان رخ می دهد .این سرطان در
سفیدپوستان شایع تر است.
می دانیم که سرطان بیضه مسری نیست .هیچ کس نمی تواند این سرطان را از شخص دیگری بگیرد .با این
همه ،پزشکان به درستی نمی دانند چه چیزی باعث ایجاد این بیما ری می شود .آنها به ندرت می توانند در
مورد اینکه چطور یک نفر به این بیماری مبتال می شود ،در حالی که بعضی دیگر به آن مبتال نمی شوند،
توضیحی بدهند .اما تحقیقات نشان داده که بعضی مردان امکان بیشتری نسبت به ابتال به این نوع سرطان
دارند .برای مثال ،این خطر در پس رانی که بیضه هایشان هنگام تولد در قسمت پایینی شکم مانده ،نسبت به
پسرانی که بیضه هایشان درون اسکروتوم قرار گرفته بیشتر است .خطر سرطان در پسرانی با این وضعیت ( که
بیضه هایشان به داخل اسکروتوم نزول نکرده « به این حالت کریپتوارکیدیسم گویند )» .که مشکل شان در
هم ان کودکی اصالح نشده است ،بیشتر می باشد .همچنین تحقیقات نشان داده که گاهی اوقات ،سرطان بیضه
در اثر بعضی وضعیت های نادری به وجود می آید که در آن بیضه ها رشد طبیعی نداشته اند.

مردانی که مادران شان طی دوران بارداری برای پیشگیری از سقط ،هورمونی به نام دی اتیل بسترول ( ) DES
دریافت کرده اند دچار بعضی ناهنجاری های بیضه می شوند .اما دانشمندان نمی دانند چطور برخورد با DES
( با هر هورمون زنانه ی دیگری) در دوران جنینی ( قبل از تولد) خطر سرطان بیضه را افزایش می دهد.
بعضی بیماران مبتال به سرطان بیضه ،سابقه ی قبلی صدمات اسکروتوم دارند .اما هیچ کس نمی داند چطور
صدماتی از این قبیل می تواند در عمل باعث سرطان شود .اکثر پزشکان بر این باورند که صدماتی از این دست
باعث تحریک تومورهایی می شود که از قبل در حال رشد بوده ان.
ظهور بيماری و تشخيص ها
همه ی مردان می توانند با انجام هر ماهه ی خودآزمایی بیضه  TSEمعاینات منظم که شامل معاینه ی بیضه
ها هم می شود و مراجعه ی فوری به پزشک در صورت مشاهده ی هر گونه نشانه ای از بیماری های مربوط به
بیضه ،کمک شایانی به خودشان بکنند.
محققین در جستجوی یافتن انواع دیگری از نشان گرها ی تومور هستند که ممکن است به مقدار غیرطبیعی در
خون یا در ادرار فرد مبتال به سرطان بیضه در مرحله ی اولیه ظاهر شود .اگر این نشان گرها دیده شوند ،ممکن
است تشخیص سرطان بیضه حتی قبل از دیدن هر گونه نشانه ای امکان پذیر باشد.
نشان گرهای متعددی مورد مطالعه قرار گ رفته اند و این تحقیقات همچنان ادامه دارد.
درمان
محققین در پی یافتن روش های درمانی موثر ،راحت تر و قابل تحمل تری برای بیماران هستند .آنها بر روی
داروهای جدید ،داروهای ترکیبی ،دوزهای مختلف آنها و برنامه های درمانی مختلفی مطالعه می کنند.
وقتی تحقیقات نشان دهنده ی یک روش درمانی جدید است ،این روش برای درمان بیماری سرطانی در
آزمایشات بالینی مورد استفاده قرار می گیرد .این آزمایشات برای پاسخ به سواالت علمی و یافتن چگونگی
موثر بودن و امنیت یک روش جدید ،به طور هم زمان طرح ریزی می شوند.
بیمارانی که سهمی در این تحق یقات پذیرفته اند ،کمک شایان توجهی به علم پزشکی می کنند و ممکن است
اولین شانس را برای بهره مندی از روش های درمان پیشرفته داشته باشند .بیماران مبتال به سرطان بیضه
تشویق می شوند تا سهمی را در این آزمایشات داشته باشند و باید در مورد این حق انتخاب با پزشک خود
م شورت کنند.

هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد چگونگی ابتال به سرطان بیضه و راه های پیشگیری از آن وجود
دارد .دانش ما در حال پیشرفت است و دانسته های جدیدی هم به دست می آید .ما امیدواریم در آینده ،مردان
کمتری دچار این بیماری شوند .امروزه روش های بهتر تشخ یص و درمان هم زمان کمک زیادی به افزایش
چشم گیر میزان بقاء در مردان مبتال به سرطان بیضه می کند .پیشرفت های قابل مالحظه در مقابله با این
بیماری ،می تواند منتهی به یافتن راهی در سایر انواع سرطان شود.
خودآزمایی بيضه ها
سرطان بیضه شایع ترین سرطان بین مردان  20تا  30سال است .ولی چون تنها حدود  % 1از سرطان مردان را
در بر می گیرد ،افراد بسیاری هرگز نام این نوع سرطان را هم نشنیده اند .سرطان بیضه ها مخصوص مردان
جوان است و ممکن است هر زمان بعد از سن  15سالگی اتفاق بیفتد در افراد میانسال و مسن تر این بیماری
کمتر شایع ا ست.
آماری که از میان مردان سفیدپوست و سیاه پوست اسپانیا گرفته شده است نشان داده که احتمال ابتال به
این سرطان در مردان سفیدپوست چهار بار بیشتر از مردان سیاه پوست است .دو گروه از مردان در معرض خطر
بیشتری هستند :گروه اول آنهایی که بیضه ها به داخل اسکروتوم ن زول نکرده است و گروه دوم در آنهایی که
بیضه ها بعد از سن  6سالگی نزول می کند.
ابتال به سرطان بیضه در این افراد  3تا  17بار بیشتر است.
بیضه ها اندام تولید مثل مردان هستند که کار تولید و ذخیره سازی اسپرم را برعهده دارند .همچنین
تستوسترون نیز تولید می کنند ،هورمونی که سبب صفات خاص مردانه مثل رویش موی صورت و صدای بم
مردانه است.
بیضه ها نرم و بیضی و تا اندازه ای سفت در لمس هستند .که در زیر آلت درون کیسه ای از پوست به نام
اسکروتوم قرار دارند .به طور عادی بیضه ها قبل از تولد به داخل اسکروتوم نزول می کنند و خانوا ده هایی که
نوزاد پسر دارند باید نوزادشان توسط پزشک معاینه شود تا از نزول بیضه ها مطمئن شوند .چرا که اگر نزول
نکرده باشد به آسانی با جراحی قابل ترمیم است.
پانزده سال پیش ،سرطان بیضه اغلب کشنده بود چون سریع ا ً به اندام های حیاتی بدن مثل ریه گسترش می
یافت.

ا مروزه به واسطه پیشرفت در درمان ،سرطان بیضه یکی از سرطان های درمان پذیر است .خصوص ا ً اگر تشخیص
و درمان به موقع انجام شود.
عالئم
شایع ترین عالمت سرطان بیضه یک برآمدگی کوچک و پی درد در بیضه یا بزرگ شدن جزیی بیضه ها است
بسیار مهم است که مردان با اندازه و حالت طبیعی بیضه های شان آن قدر آشنا باشند تا در صورت بروز
تغییراتی واضح متوجه آن شوند.
از عالئم احتمالی دیگر می توان از احساس سنگینی در اسکلروتوم ،درد خفیف در زیر شکم با کشاله ران با
تغییر مسیر لمس بیضه ،یا وجود تجمع ناگهانی از خون با مایع در اسکلروتوم نام بر د.
این عالئم همچنین می تواند به علت وجود عفونت یا شرایط دیگر غیر از سرطان باشد .اگر تشخیص سرطان
باشد دکتر بعد از اطالع دادن به شما درمان مناسب را خواهد گفت.
چگونگی انجام دادن ( : TSEخودآزمایی بيضه)
روش ساده ای به نام خودآزمایی بیضه (  ) TSEاحتمال تشخیص زو درس تومور را افزایش می دهد .مردان باید
هر ماه بعد از دوش آب گرم ) TSE ( ،خودآزمایی بیضه را انجام دهند .گرما باعث شل و نرم شدن پوست و بیضه
می شود و به آسانی هر چیز غیر عادی مشخص می شود TSE .یا خودآزمایی بیضه ساده است و تنها چند
دقیقه طول می کشد.
معاینه هر بی ضه با دو دست و به آهستگی انجام می شود .انگشت سبابه و انگشت میانی باید در پایین ترین
قسمت بیضه باشد و شست ها در باال قرار بگیرد بیضه را به آرامی بین شست و انگشتان بغلتانید ممکن است
یک بیضه بزرگ تر از دیگری باشد که این حالت طبیعی است.
اپیدیدیم ساختمان طنابی شکلی است که در باال و پشت بیضه قرار داشته و ذخیره سازی و انتقال اسپرم را به
عهده دارد .اپیدیدیم نباید با برآمدگی غیرطبیعی اشتباه شود.
احساس هر برآمدگی طبیعی – حدود ا ً اندازه یک نخود – در جلو یا کنار بیضه ها باید مورد توجه قرار گیرد
این برآمدگی ها معمو ال ً دردناک نیستند اگر شما متوجه این برآمدگی ها شدید باید در اولین فرصت با پزشک
تان تماس بگیرید .ممکن است این برآمدگی به علت عفونت ایجاد شده باشد و پزشک به درمان مناسب تصمیم

می گیرد اگر به علت عفونت نباشد پزشک به سرطانی بودنش مشکوک می شود .به خاطر داشه باشید که
سرطان بیضه در بسیاری از موارد درمان پذیر است خصوص ا ً زمانی که به موقع تشخیص و درمان شود.
سرطان بیضه اغلب اوقات یک طرفه است و بیضه دیگر به تنهایی جهت فعالیت جنسی کافی است.
قسمت خودآزمایی بیضه به طور مرتب مهم است اما هیچ گاه جای آزمایش توسط پزشک را نمی گیر د .پزشک
تان باید بیضه های شما را هنگامی که معاینه فیزیکی دارید مورد معاینه قرار دهد .همچنین شما می توانید از
پزشک تان بخواهید که طریقه معاینه کردن و خودآزمایی بیضه را به شما آموزش بدهد.
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