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 ها خود آزمایی سرطان بيضه 

شايع      ضه  سرطان بين مردان  سرطان بي ست. ولي چون تنها حدود     30تا  20ترين  سرطان مردان را در   %1سال ا

 اند.  گيرد، افراد بسياري هرگز نام اين نوع سرطان را هم نشنيدهبرمي

سالگي اتفاق بيفتد در افراد ميانسال   15سرطان بيضه مخصوص مردان جوان است و ممكن است هر زمان بعد از سن 

تر اين بيماري كمتر شايع است. آماري كه از ميان مردان سفيدپوست و سياه پوست اسپانيا گرفته شده است           و مسن 

 پوست است. چهار بار بيشتر از مردان سياه نشان داده كه احتمال ابتال به اين سرطان در مردان سفيدپوست

ها به داخل اسكروتوم نزول نكرده است   دو گروه از مردان در معرض خطر بيشتري هستند: گروه اول آنهايي كه بيضه   

ضه  سن  و گروه دوم در آنهايي كه بي ضه در اين افراد    سالگي نزول مي  6ها بعد از  سرطان بي بار   17تا  3كند. ابتال به 

 ر است. بيشت



سازي اسپرم را برعهده دارند. همچنين تستوسترون نيز     ها اندام توليد مثل مردان هستند كه كار توليد و ذخيره بيضه 

 كنند، هورموني كه سبب صفات خاص مردانه مثل رويش موي صورت و صداي بم مردانه است. توليد مي

ضه  شكل   بي ضي  س   اند و در لمس تا اندازهها نرم و بي سفت ه سه اي  ست به نام   تند كه در زير آلت درون كي اي از پو

هايي كه نوزاد پسر  كنند و خانوادهها قبل از تولد به داخل اسكروتوم نزول مي اسكروتوم قرار دارند. به طور عادي بيضه  

ضه          شود تا از نزول بي شك معاينه  سط پز شان تو شد    دارند بايد نوزاد شوند. چرا كه اگر نزول نكرده با به ها مطمئن 

 آساني با جراحي قابل ترميم است. 

سريعًا به اندام         شنده بود چون  ضه اغلب ك سرطان بي سال پيش،  سترش مي پانزده  يافت.  هاي حياتي بدن مثل ريه گ

سرطان         ضه يكي از  سرطان بي شرفت در درمان،  سطه پي شخيص و        هاي درمانامروزه به وا صاً اگر ت صو ست. خ پذير ا

 درمان به موقع انجام شود. 

 عالئم:        ·

ها است بسيار مهم    شدن جزيي بيضه  درد در بيضه يا بزرگ ترين عالمت سرطان بيضه يك برآمدگي كوچك و بي  شايع 

هاي شان آن قدر آشنا باشند تا در صورت بروز تغييراتي واضح متوجه       است كه مردان با اندازه و حالت طبيعي بيضه  

 آن شوند. 

سير         توااز عالئم احتمالي ديگر مي شاله ران، تغيير م شكم، ك سكروتوم، درد خفيف در زير  سنگيني در ا ساس  ن از: اح

تواند به علت وجود لمس بيضهه، يا وجود تجمع ناگهاني از خون يا مايع در اسهكروتوم نام برد. اين عالئم همچنين مي  

شك بعد از اطال              شد پز سرطان با شخيص  شد. اگر ت سرطان با شرايط ديگر غير از  شما درمان   ععفونت يا  دادن به 

 مناسب را خواهد گفت. 

  



 : )خود آزمایی بيضه( TSEچگونگی انجام دادن 

ساده  ضه ) روش  شخيص زودرس تومور را افزايش مي TSEاي به نام خودآزمايي بي دهد مردان بايد هر ماه  ( احتمال ت

 ( خودآزمايي بيضه را انجام دهند.  TSEبعد از دوش آب گرم، )

يا خودآزمايي   TSEشود.  شود و به آساني هر چيز غيرعادي مشخص مي   اعث شل و نرم شدن پوست بيضه مي    گرما ب

 كشد.  بيضه ساده است و تنها چند دقيقه طول مي

ستگي انجام مي       · ست و به آه ضه با دو د شت مياني بايد در       معاينه هر بي سبابه و انگ شت  ترين  پايينشود. انگ

ست        ش شد و  ضه با سمت بي شتان بغلتانيد ممكن        ق ست و انگ ش ضه را به آرامي بين  ها در باال قرار بگيرد بي

 تر از ديگري باشد كه اين حالت طبيعي است. است يك بيضه بزرگ

م را به سازي و انتقال اسپراپيديديم ساختمان طنابي شكلي است كه در باال و پشت بيضه قرار داشته و ذخيره   ·

 عهده دارد. اپيديديم نبايد با برآمدگي غيرطبيعي اشتباه شود. 

ساس هر برآمدگي طبيعي    · ضه  -حدوداً اندازه يك نخود -اح ها بايد مورد توجه قرار گيرد اين در جلو يا كنار بي

بايد در اولين فرصهههت با  ايد ها شهههدهها معموالً دردناك نيسهههتند اگر شهههما متوجه اين برآمدگيبرآمدگي

شك  شك به درمان         پز شد و پز شده با ست اين برآمدگي به علت عفونت ايجاد  تان تماس بگيريد. ممكن ا

صميم مي   سب ت شكوك مي     منا سرطاني بودنش م شك به  شد پز شود. به خاطر  گيرد اگر به علت عفونت نبا

صوصاً زماني كه به موقع تشخيص و     داشته باشيد كه سرطان بيضه در بسياري از موارد درمان پذير است خ      

ست و بيضه ديگر به تنهايي جهت فعاليت جنسي كافي           شود. سرطان بيضه اغلب اوقات يك طرفه ا درمان 

 است. 



تان بايد  گيرد. پزشههكخودآزمايي بيضههه به طور مرتب مهم اسههت اما هيه گاه جاي آزمايش توسههط پزشههك را نمي 

تان  توانيد از پزشههكيكي داريد مورد معاينه قرار دهد. همچنين شههما ميهاي شههما را هنگامي كه معاينه فيزبيضههه

 بخواهيد كه طريقه معاينه كردن و خودآزمايي بيضه را به شما آموزش بدهد.  

 

 ترجمه: خانم رقيه فاتحی

 انجمن امداد به بيماران سرطانی ایران

  


