آزمایشات شامل:

درمان
درهاى بستگی بِ ًَع ٍ هرحلِ ٍ درجِ بدذخدیدودی ٍهدیدساى





پرتًَگاری قفسِ سیٌِ
سی تی اسکي ضکن

 آزهایطات تخصصی خَى

گسترش آى تؼییي هی ضَدٍ .لی ترکیبی از جراحی (برداضتدي
بیضِ یا بیضِ ّا با یا بذٍى برداضتي غذدلٌفاٍی)،ضیوی درهاًی
ٍرادیَتراپی است.
درصَرتی کِ بیضِ سوت دیگر سالن باضذ،خارج کدردى ید

 سًََگرافی


ًوًَِ برداری

 لٌفاشیَگرافی

بیضِ تاحیر چٌذاًی در ػولکرد جٌسی ٍبارٍری بیوار ًذارد.
ضیوی درهاًی برکارکرد جٌسی تاحیر ًذارد،اها هی تدَاًدذ بدر

سرطان بیضه
ER/EP/011

بارٍری احر داضتِ باضذ.
تقریبا توام هَارد سرطاى بیضِ بِ ٍیصُ اگر تَهَر بدِ هدَقدغ

(تسریق هادُ حاجب درٍى رگْای لٌفاٍی برای هطخص
کردى درگیری غذد لٌفاٍی)

مراحل مراجعه بیماران با سرطان بیضه:


سرطاى هحذٍد بِ بیضِ



سرطاى گسترش یافتِ بِ ػقذُ ّای لٌفی ضکن



سرطاى گسترش یافتِ بِ ػقذُ ّای لٌفی ضکن

تطخیص دادُ ضَد،قابل درها ًٌذ.بؼذاز اتوام درهاى پیدگدیدری
هراجؼات جْت بررسی تَسط پسض

بسیار هْن است

منابع:
برًٍر.سَدارث،پرستاری بیواریْای دستگاُ تٌاسلی هرداى

ٍاػضای دیگرهاًٌذ ریِ ٍکبذ

واحذآموزش همگانی
تاریخ تولیذ :اردیبْطت 19
تاریخ بازنگری :آرر هاُ 19

عالئم سرطان بیضه:

مقذمه:
بیضِ ّا ی

جفت ساختواى تخن هرغی ضکل ّستٌذ

کِ در کیسِ ای پَستس بِ ًام کیسِ بیضِ قرارگرفتِ اًذ.

ضایؼتریي ػالئن ضاهل:


بسرگ ضذى بیضِ



سفتی بیضِ بذٍى درد

راًطاى هی دّذ.



لوس تَدُ ای سفت در بیضِ

سرطاى بیضِ ضایؼتریي بذخیوی در هرداى02تا 53سالِ



گاّی درد حاد بیضِ

سرطاى بیضِ رضذ بیص ازحذسلَلْای بیضِ هی باضذ کِ
بِ صَرت ی

تَدُ سفت اغلب بذٍى درد در بیضِ خَد

عوامل خطرزا:


پائیي ًیاهذى بیضِ



هصرف دارٍّای َّرهًَی در زهاى بارداری هادر



ابتالی اػضای خاًَادُ بِ ایي بیواری

اغلب یکطرفِ است اها گاّی هوکٌست دٍطرفِ
باضذ.هٌطا ایي ًَع سرطاى سلَلْای هختلفی از بافت
بیضِ هی تَاًذ باضذ.

تشخیص:
هؼایٌِ بیضِ تَسط خَد ضخص هْن تریي راُ تطخیص

هی باضذ..اها هوکٌست در ّرسٌی دیذُ ضَد ٍاحتوال
ابتالی ّر هردی بِ ایي سرطاى %4است.

انواع:



ایجادتَدُ ای در گردى

بِ هَقغ سرطاى بیضِ است ٍ بْتریي زهاى هؼایٌِ
ٌّگام حوام کردى است کِ پَست کیسِ بیضِ ضل
است .برای ایي کار بالوس دقیق بیضِ ّا بیي اًگطت

عالئم ناشی از پیشرفت بیماری:

ضست ٍسایر اًگطتاى ّ،رگًَِ تغییر ظاّری ٍ سفتی
بیضِ بایذ هذ ًظر قرار گیرد.



درد پطت



تَْع ٍاستفراؽ

تاخیر درهراجؼِ بِ پسض

هی تَاًذ باػج پیطرفت



بی اضتْائی

ٍگسترش سرطاى بیضِ بِ سایر هحل ّا ٍغیر قابل



سرفِ ٍتٌگی ًفس

ػالج ضذى آى گردد.



درد استخَاى

