
 هُوَالشافي

  

 یبهداشت یه هایضه و توصیسرطان ب

  

 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

شاف يدکتر حم صص آندو  یو فلو یادرار یه و مجاري، جراح کلید  ستاد   یورولوژیفوق تخ شگاه   ی، ا ار دان

 بابل یعلوم پزشک
 

 یباشد به طور  يسال م  35تا  15ن ین سن یدر ب يمین بدخیع تریشا  يها اگر چه نسبتاً نادر است ول  ضه  یب نسرطا 

سال  سلول ها   یب یاز تومورها %95تا  90شود. حدود   يکا گزارش میمورد در آمر 5500انه حدود یکه   یایزا یضه از 

شأ م  یب شأ م یا و ضه ه یب ينینابیب یمانده از بافت هایباق %10تا  5 يرد ولیگ يضه من رد که یگ يا بافت اطراف آن من

تا   1ع تر و یشا يباشد. تومور در سمت راست کم    يم يضه معمول یماران به مراتب بدتر از سرطان ب ین بیا يش آگهیپ

شور ما، اگر چه آمار دق   يموارد دو طرفه م 3% شد. در ک سرطان ها  يوجود ندارند ول يقیبا ستگاه ادرار ید یاز   یگر د

 یمارین بیوع ایبرخوردار است. به علت ش   یوع کمتریه و .... به مراتب از ش یسرطان پروستات مثانه، کل  مانند  يتناسل 

و طرز انتشتتار  يو اشتتعه درمان يدرمان يمیمهم و حستتاب بودن به شتت يستترم یدر افراد جوان و داشتتتن نشتتانگرها

 برخوردار است. یژه ایت ویبعد از آن از اهم یریگیت کشف زودرب و متعاقب آن درمان و پیمشخص آن، اهم

 عوامل خطرزا

 یضگينهان ب

سرطان ب یخطر زا، مهم تر ین فاکتورهایاز ب شد به طور  يم يضگ یضه، نهان ب ین عامل در ارتباط به   %10تا ت 7ه یبا

شانس تومور در نهان ب   يمخف یضه ها یخچه بیضه، تار یب یها يمیماران با بدخیاز ب شته اند و   14تا  3ن یب يضگ یدا

گردد. شتتانس   يجاد میضتته مقابل ایز در بیک تومور نیضتته مبتب، یتومور در ب  5ضتته مبتب بوده و از هر یر در ببراب

 شتر است.یداخل کشاله ران ب یضه هاینسبت به ب يداخل شکم یضه هایشدن در ب يسرطان

ص  ست که همه ب یه بر ایتو سن یر قابل لمس، ترجیغ یضه ها ین ا سالگ ین یحاً در  قه یضه بطر یسه ب یدر محل ک يک 

 ا سن باال برداشته شوند.یو  يمیا شواهد بدخیو  يکیثابت شوند و در صورت اشکال تکن يجراح

 كيو ژنت یعوامل نژاد

باشد.   يع میکا شایاهان آمریشتر از سیبرابر ب 10قا یاهان افریاهپوستان و در س یبرابر س  3د پوستان  یکا در سف یدر آمر

 یک الگویاگر چه تحت  یمارین بیباشتتد ا يع تر میباال و متوستتش شتتا یاقتصتتاد ين ستترطان در طبقات اجتماعیا

موارد تومور  %3تا  2دارد. در  یشتریوع بیشاوندان شیدر دو قلوها و در برادرها و در خو يشود ول ينم يخاص يکیژنت

 شتر دخالت دارند.یک بیا ژنتیو  یمادرزاد ین موارد فاکتورهایطرفه بوده و در ا 2ضه یب

   یوامل اکتسابع

ستروژن در زمان حاملگ یتجو ش یبرابر افزا 3/5تا  8/3ضه را در فرزند ذکور  یباردار شانس سرطان ب   یدر خانم ها يز ا

ک عامل  یضه را  یباشد. ضربه به ب   يضه م یک فاکتور مساعد کننده تومور ب یون یضه مانند اور یب یدهد. عفونت ها يم

 ثابت نشده است. ياط به درستن ارتبیا يدانند ول يم یمستعد کننده 

 عالئم و نشانه ها



ماران ممکن یاز موارد ب %40تا  30باشتتتد. در  يماران میماران توده بدون درد در بین بیا ينین تظاهر بالیع تریشتتتا

ست از درد مبهم و   سنگ  یا شکا  یسه ب یا کیشکم، دور مقعد و   يدر قسمت تحتان  ينیا احساب  شند.    یضه  شته با ت دا

 ند.یمراجعه نما يمیا در موارد نادر به علت عقیضه و یممکن است با درد حاد ب مارانین بیا

، تهوع ي، اختبالت گوارش يگردن یغدد لنفاو ينفس، بزرگ يشرفته به علت تنگ یماران در حالت پیاز موارد ب %10در 

 ند.یراجعه نمابا درد م يعصب یشه هایا ریاستخوان و  یریا به علت درگیو  يگوارش یزیو استفراغ، خونر

 باشد. ين تومور میا يند که به علت تظاهرات هورمونینما يپستان مراجعه م يماران با بزرگیاز ب 5%

 صيتشخ

صاً در فرد جوان با     یهر توده ب صو شود. پس از معا     یتومور ب يست یضه خ شود تا خبفش ثابت  نه  یضه در نظر گرفته 

در  يستتتید بوده و بایضتته مفیستته بیع در کیا تجمع مایضتته و یضتته جهت رد عفونت بیب  ي، اولترا ستتونوگرافيکیزیف

 يج يو بتا اچ ستت (AFT)ن یاز نظر آلفا فتوپروتئ يستترم يضتته انجاگ گردد و بررستتیماران مشتتکوب به تومور بیب

(BHCG) است. يپس از آن الزام یریگیص و پیز جهت تشخین 

 درمان

ب یو پس از جواب آست   ق کشتاله ران خار  گردد یاز طر يق جراحیبطر يستت یضته، با یص تومور بیدر صتورت تشتخ  

س    صورت تأ  يشنا ساب نوع تومور  ییدر  شتن غده       یپ يجراح یاز درمان ها يکید تومور، برا شامل بردا شرفته که 

شت پرده و   یلنفاو ش یپ شعه  یو  يدرمان يمیا  ساب نظر پزشک معالج و   یدق یریگیا فقش پیزان و یونیا تابش ا ق، برا

 گردد. ياب ممار انتخیب یهمکار

 یبهداشت یه هايتوص

 ضه در نظر گرفته شود مگر خبفش ثابت شود.یتومور ب يستیضه خصوصاً در افراد جوان، بایهر توده ب      (1

صورت عدگ نزول ب  يضگ یدر نوزادان با نهان ب   (2 سالگ یضه در  یدر  سرطان  یری، جهت جلوگيک  شدن   ياز 

 رد.یقرار گ يتحت جراح يستی، بايمیضه در صورت بدخیا حداقل در دسترب بودن بیضه و یب

ص       (3 سرانه هورمون ها    يشود خانم ها در زمان حاملگ  يه میتو صرف خود  ستروژن خوددار  یياز م  یمانند ا

 کنند.

سرطان ب   یبه علت ا   (4 شد تومور در  سبت به تومورها   ینکه زمان ر س ید یضه، ن سر یگر بدن، ب شد و   يع میار  با

است در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوب  یگردد ضرور يزه باعث رشد دو برابر تومور مرو 10ر یتأخ

رتر از زمان معمول یا دیل شتترگ و حیماران ممکن استتت بدلین بید. ایر به پزشتتک مراجعه نمایبدون تأخ

 ند.یمراجعه نما

سش جراح  یيضه ها یب   (5 سال بعد   ی يست یبا يشوند پس از جراح  يضه آورده م یسه ب یبه داخل ک يکه تو ک

جاد سرطان  یاز نظر احتمال ا يست یز بایمار نین بیگردد و به والد يتوسش پزشک از نظر محل و اندازه بررس   

نه  یانه تحت معایتوسش خود شخص، ماه   يست یز باین بلوغ نیضه آموزش الزگ داده شود و در سن   ینه بیو معا

 د.یراجعه نمابه پزشک م يرد و در صورت بروز هر گونه مشکلیقرار گ

  يمار میبراستاب نوع تومور ب  یریگیا پیو  ي، اشتعه درمان يدرمان يمی، شت يبه علت انواع موفق اعم از جراح   (6

 د.یاز درمان ها را با نظر پزشک خود انتخاب نما يکیل یتواند در صورت تما

و  يع منیل اثرات ستتتور بر مایزان به دلیونیا تابش اشتتتعه یو  يدرمان يمیا شتتتیو  يبه علت عوارض جراح   (7

صورت تما یشود و در ب  يه میمتعاقب آن، توص  يمیعق شدن، ما یماران جوان در  خود  يع منیل به بچه دار 

 ند.یره نمایرا در بانک اسپرگ ذخ

سرطان ب یب یریگیپ   (8 س   یماران در  صورت هر گونه درمان از جراح یضه ب ش يار مهم بوده و در  ،  يدرمان يمی، 

شعه   سال یانه تا یق و ماهیدق یریگیا  به پیزان احتینویتابش ا سپس هر    2ماه تا  2سپس هر    ک  سال و 

ک سال اول خواهد  ین شانس عود در  یشتر یاست. البته ب  يسال الزام  10حاً تا یسال و ترج  5ماه تا  6تا  3

 بود.
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