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 شيوه هاي تشخيص سرطان بيضه

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

سنگيني و پري نيز از عاليم ديگر  ساس  ست. اح ضه ا شدن بدون درد بي ضه، بزرگ  سرطان بي ست. فرد شايع ترين عالمت  ا

 معموال اين اختالف را متوجه مي شود.

درصككد موارد، درد حاد بيضككه به ع ت  10ماه به طول مي انجامد در قريب به  6تا  3ولي تأخير در مراجعه به پزشككم معموال 

 خونريزي درون بيضه بروز مي كند.

ستند و در  10 صد بيماران در زمان مراجعه بدون عالمت ه شانه هاي م 10در صد ن ستاتيم مثل كمر در ربوط به بيماري متا

 .كند مي تظاهر( وريداجوف انسداد) تحتاني اندام  درد )متاستازهاي پشت صفاق(، سرفه )متاستازهاي ريه( يا خيز

درصد  10تا  5در اكثر موارد ضمن معاينه ي جسماني، يم توده در بيضه يا تورم منتشر بيضه يافته مي شود ممكن است در 

هاي ثانوي موجود باشد. در حالت پيش رفته ي بيماري، ممكن است آدنوپاتي فوق ترقوه تشخيص داده شود و  موارد هيدروسل

شود. در  صفاق ديده  شت  شكم، يم توده ي پ صد  5در لمس و معاينه ي   ها سينه شدن بزرگ سل، جرم تورمورهاي در

 .است شده مشاهده

 يافته هاي آزمايشگاهي

،  (hCG)بيضه، چند ماركر بيوشيميايي اهميت دارند. از جم ه گنادوتروپين كوريونيم انسان در تشخيص و درمان كارسينوم 

 افزايش نمي يابد. Alpha- fetoprotein، در سمينوم ها، هر گز آلفافتوپرتئين  LDHآلفافتوپروتئين و 

سمينو HCGبا آن كه گاهي  سبت به افزايش در غير  ست ولي مقدار آن ن سمينوم ها باال ا ست. در هر دو نوع در  م ها كمتر ا

افزوده شوده باشد. تست هاي كار كبد در صورت وجود متاستازهاي كبدي افزايش مي  LDHتومور مذكور ممكن بر مقدار ت

ستفاده  شد، با ا شيمي درماني خواهند  شرفته كه  شرفته كم خوني وجود دارد. در بيماران مبتال به بيماري پي يابد و در موارد پي

 ساعته، كار ك يه را ارزيابي مي كنند. 24س كرآتينين ادارد از ك يران

 تصوير سازي

ست و يا از  ضه ا شأ درون بي شخص كرد توده ي موجود داراي من سكروتوم به طور كامل مي توان م سونوگرافي ا ستفاده از  با ا

شتق ست شده  خارج آن م شخيص وقتي. ا ضه سرطان ت سجل مغبني اركيكتومي با بي دي باليني بيماري از بن مرح ه شد، م

 اسكن ريه، شكم و لگن انجام خواهد گرفت. CTطريق 

 تشخيص افتراقي

شخيص  25در  شود ت ست انجام مي  شخيص نادر ضه، در ابتداي امر و معاينه ي آغازين، ت صد بيماران دچار تومورهاي بي در

ر گونه ظن نسككبت به تشككخيص بايد افتراقي توده هاي اسكككروتوم خود مقاله ي ديگري را ط ب مي كند در صككورت وجود ه

 سونوگرافي اسكروتوم انجام شود.

ي خوش خيمي مانند كيسككت هاي با وجودي كه بسككياري از توده هاي درون بيضككه بدخيم هسككتند به ندرت مي توان ضككايعه

ونيكاآلبوژينه اپيدرموئيد مشاهده نمود. كيست هاي اپيدرموئيد معموال ندول هاي خوش خيم و بسيار كوچكي هستند كه زير ت

 جاي دارند. اما در بعضي موارد بسيار بزرگ مي شوند.

 سرطان بيضه و يک توصيه ي حياتي به آقايان

سالگي در مردان ديده مي شود اما با وجود نادر بودن موارد آن در گذشته اين سرطان  45تا  20سرطان بيضه فقط بين سنين 

ين است كه اگر در مراحل اوليه كشف و به موقع درمان شود، قابل عالج خواهد در مردان رو به افزايش است. اما موضوع جالب ا

 بود بهترين روش تشخيص آن در مراحل اوليه نيز معاينه توسط خود فرد است.



 چه مي توان كرد؟

، به موقع متوجه هر مردي بايد بيضه خود را به طور ماهانه معاينه كند. اگر اين كار را مرتب انجام دهيد در صورت بروز تغييرات

 خواهيد شد. انجام اين معاينه پس از استحمام مفيدتر است، زيرا در اين حالت پوست بيضه شل است.

پوست بيضه را بين دو دست بگيريد اين كار به شما اجازه مي دهد كه از شست و انگشتان دو دست براي معاينه استفاده كنيد، 

ور معمول يكي از بيضككه ها بزرگ تر از ديگري اسككت. اما وزن آنها معموال يم اندازه به اندازه و وزن هر بيضككه توجه كيند. به ط

 است.

شود و كار آن  شود كه اپديديم ناميده مي  ضه يم مجراي نرم لمس مي  شت هر بي ضه را جداگانه لمس كنيد. در باال و پ هر بي

 هاست و نبايد با توده غير طبيعي اشتباه شود.محل و انبار كردن اسپرم

 .كنيد بررسي قوام تغييرات با جزيي  هر بيضه را از نظر توده، تورم، بزرگ شدن و حتي

 به طور معمول بيضه بايد نرم و بدون توده باشد.

سرطان نباشد. ولي اگر با هر عامل غير طبيعي يا هر تغييري مواجه شديد به پزشم مراجعه كنيد البته ممكن است اين تغيير 

 بهتر است هميشه با مراجعه به پزشم خاطر خود را آسوده كنيد.
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