
رطان شـود ولـي شـايعهر قسمت از آلت مي تواند درگير سـ         
 ترين آنها سر آلت و پرپوس در مرداني كـه ختنـه نـشده انـد                

  .مي باشد
با وجود شيوع بيشتر اين سـرطان در آسـيا، آفريقـا و شـمال               
آمريكا به علت ختنه در كشور هاي اسالمي، آمار اين سرطان           

ختنه در زمان كـودكي و      . در ممالك مسلمان بسيار كم است     
ند شانس ابتال را كاهش دهد ولي در سنين         يا نوجواني مي توا   

مـان  بزرگسالي بي تـاثير اسـت پـس توصـيه مـي شـود در ز               
  .كودكي اين عمل انجام شود

گيل هاي تناسلي در انسان ابتال به عفونت ويروسي كه عامل ز   
 سـال، سـيگار بـه خـصوص اگـر سـابقه             60است، سن باالي    

بـه  فاميلي مثبت وجود داشته باشد و ضعف سيـستم ايمنـي            
 و ايدز مي توانند شـانس ايـن سـرطان را            HIVعلت ابتال به    
  .افزايش دهند

  !عالمت هاي سرطان آلت كدامند؟
مردان . عالمت ها معموال در پوست آلت تظاهر پيدا مي كنند         

بايد از وضعيت طبيعي خود آگاهي داشته باشند تا با بروز هر            
  .گونه تغيير به پزشك مراجعه نمايند

هر ضـايعه غيـر طبيعـي يـا         :  ها عبارتند از   شايع ترين عالمت  
 هفته بهبود پيدا نكند كه مي توانـد شـبيه           4زخم آلت كه تا     

  .زخم، تاول يا زگيل باشد
خونريزي از آلت، راش هاي پوستي، هر گونه تغييـر رنـگ در             
پوست آلت يـا پرپـوس و ترشـحات بـدبو، كـه پزشـك بـراي                 

  .تشخيص ضايعه از آن نمونه برداري مي كند
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شوند ولي مراجعه بـه پزشـك جهـت درمـان و عفونت ايجاد 
  .بررسي بيشتر ضرورت دارد

پزشك با معاينه بيضه ها، كشاله ران و شكم براي پيدا كردن            
 CTتوده هاي لنفي و بـا آزمـايش خـون و در صـورت لـزوم                 

  .اسكن بيماري را تشخيص مي دهد
  !چه عالمت هايي را جدي بگيريم؟

ضه هميـشه عالمـت دار نيـست و بـسياري مواقـع             سرطان بي 
معمـوال  .بصورت خاموش و بدون عالمـت پيـشرفت مـي كنـد           

اولين عالمت لمس توده در بيضه است كه مي تواند دردنـاك            
ساير عالئم به صورت تـورم بيـضه، سـفت          . يا بدون درد باشد   

شدن آن، احساس سنگيني و پرشدگي و درد در كيسه بيضه           
  .باشد مي ن شكمو يا پايي

سرطان بيضه نيز مثل سرطان پروستات مي تواند بـه نـواحي            
ديگر بدن بويژه استخوان ها و ريه انتشار پيدا كند و عالئمـي             

  .مثل كمر درد، تنگي نفس، درد سينه و سرفه ايجاد كند
  : درمان

درمان معموال به صورت جراحي و خارج كردن بيـضه هـا بـه              
  .نجام مي شودهمراه پرتو درماني يا شيمي درماني ا

براي افرادي كه تمايل به بچه دار شدن دارند مي توان قبل از             
ه شده از بيمار را بصورت منجمد در         گرفت جراحي اسپرم هاي  

  .بانك اسپرم نگهداري كرد
   ! شود؟يمديده سرطان آيا در آلت تناسلي نيز 

ريـشه  :  قسمت تشكيل شده است    3آلت تناسلي در مردان از      
ششي به نام پرپوس دارد كـه تحـت عمـل            سر كه پو   – تنه   –

  .ختنه برداشته مي شود
سرطان آلت بر خالف سرطان پروستات و بيضه، بـسيار نـادر            

 مـورد در انگلـستان      500بوده بطوري كه هـر سـال كمتـر از           
اگر زود تشخيص داده شود شـانس درمـان         . شناخته مي شود  

  .آن بسيار زياد است
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ش تعداد دفعات ادرار كـردن بـه خـصوص دريادرار، افزا دفع
 نداشـته   ي كـه قـبال مـشكل      يدر صورت (وظ  شب، اشكال در نع   

 يع منـ  يدرد موقع ادرار كردن، وجود خون در ادرار و مـا          ) ديا
درد در موقع ادرار كردن و       يعنيعالمت آخر   دو   باشد كه    يم

م مثـل سـنگ   ي خوش خ ي ها يماريهر چند در ب    وجود خون 
  . شوندي تلقيد جدي باي شوند وليده ميز ديه نيكل
 يم بـوده و بـه راحتـ       يات خوش خـ    پروست ي ها يشتر بزرگ يب

قابل درمان اند اما در صورت بروز عالئم حتما به پزشك خود            
ن عالئم به علت انتـشار سـرطان بـه          ي اول يگاه. ديمراجعه كن 

 تواند باعث   يژه استخوان ها است كه م     ي بدن به و   ير نواح يسا
 ي استخوانير نواحي مثل درد در پشت، لگن، و سايبروز عالئم

 سرطان ها مثـل    ين ممكن است عالئم عموم    يبر ا عالوه  . شود
د بـه خـصوص در مـردان        ي، كاهش وزن شد   ياحساس خستگ 

  .ده شوديد... مسن تر، كاهش اشتها و 
 زودتر سرطان پروسـتات وجـود       يي شناسا ي برا يشيا آزما يآ

  دارد؟
نـه  يد توسـط پزشـك معا     يـ  و رد سرطان با    ي بررس يمار برا يب

اگـر   . انجام دهد  PSAش خون   يپروستات از مقعد شده، آزما    
افته يش  ي افزا يمار به مقدار كم   ي خون ب  PSAش  يجواب آزما 

كه با باال رفتن سـن بطـور        (باشد  مرز   در   يا به عبارت  يباشد و   
ــداريعــيطب ــزاي مق ــي اف ــدي يش م ــپ) اب ــي   شــود يشنهاد م
ش تكرار شود اگر بـاال نرفتـه باشـد          ي ماه بعد مجددا آزما    1-3

در صورت بـاال رفـتن سـطح        . ار كم است  يساحتمال سرطان ب  
PSAاز استيشتر ني بيريگيمار، به پي خون ب.  
  :درمان

در مردان مسن تر و يـا داراي بيمـاري هـاي ديگـر و نيـز در                  
مراحل اوليه بيماري، فقط بيمار را تحت نظـر مـي گيرنـد تـا               

در مردان سالم تر معموال     . زماني كه عالئم بروز يا تغيير كنند      
 پرتو درماني و هورمـون درمـاني از       . نهاد مي شود  جراحي پيش 

  ن را مي شناسيد؟يع ترين سرطان دستگاه تناسلي مرداآيا شا
 شكل د ر مـردان اسـت   ي بلوطيد مثليك غده توليپروستات  

 خروج ادرار و يمجرا (ي ادرارير مثانه قرار دارد و مجرا     يكه ز 
  ترشـح  يعين غـده مـا  يـ ا. را در بـر گرفتـه اسـت     ) يع منـ  يما
 . دهـد  يل مـ  ي را تـشك   يع منـ  ي كند كه همراه با اسپرم ما      يم

ــريشــا ــردان را ســرطان ين ســرطان دســتگاه تناســليع ت  م
 در كـل    2002 كه در سال     ي دهد بطور  يل م يپروستات تشك 

 9/1ص داده شـده كـه       ي سرطان پروستات تشخ   670000ايدن
 ص داده شـده در مـردان را شـامل          ي تـشخ  يكل سـرطان هـا    

 برخوردار  يوع كمتر يا از ش  ين سرطان در قاره آس    يا. د شو يم
ك عامل را به عنوان عامل      ي توان   يزشكان معتقدند نم  پ. است

يجـاد   اي از عوامـل بـرا  يبيجاد كننده سرطان نام برد و ترك     يا
عوامل موثر شناخته شده شامل ارث، سـن  . سرطان الزم است 

ر يي توان تغيم باشد كه ارث و سن باال را نيم... گار و يباال، س
از مي تـوان  ك عامل خطر مهم سرطان پروستات را       ي يداد ول 
  .گار استي حذف كرد و آن سيزندگ
 كه در خانواده فرد مبتال به سرطان پروسـتات داشـته            يافراد

 ي بـرا ي سالگ40ر يد زي مبتال بايا عموياند مثل پدر، برادر و   
نه در  يوجـود سـرطان سـ     .  شـوند  يسرطان پروسـتات بررسـ    

در مردان همراه   سرطان پروستات   شتر  يز با شانس ب   يواده ن خان
  .است

اين سرطان با باال رفتن سن مردان، افزايش مي يابـد و اكثـر              
 البته با بـاال     . سال مشاهده مي گردد    60موارد در سنين باالي     

رفتن سن در مردان غده پروستات بطور طبيعي بزرگ مي شود كه         
ل بـه   يو معموال تبـد   ويند  به آن بزرگي خوش خيم پروستات مي گ       

   . شودي نميميبدخ
   كند؟يجاد مي ايسرطان پروستات چه عالئم

م پروسـتات   يم و بـدخ   ي خوش خ  ي توده ها  يمعموال نشانه ها  
 ت در يـ اشكال در دفع ادرار، احساس فور     : مشابه بوده و شامل   

 . هستندي درمانير روش هايسا
  د؟ي شناسي مردان جوان را ميا سرطان دستگاه تناسليآ
د يـ  در مـردان هـستند كـه تول        يد مثل ي تول يضه ها غده ها   يب

ــا ــلول ه ــسيس ــه ي جن ــپرم( مردان ــون ) اس ــح هورم و ترش
 ين آلت تناسلين و طرفييترون را بر عهده دارند و در پا  تستس

  .ضه قرار گرفته انديسه بيدر ك
  :شيوع

بـر طبـق آمـار در       . ش است يضه در حال افزا   يوع سرطان ب  يش
ص داده  يضه تـشخ  يـ  مورد سـرطان ب    7600ك به   يكا نزد يآمر

كــا بــه خــود ي مــرگ در ســال را در آمر400شــده و حــدود 
ضه يبر خالف سرطان پروستات، سرطان ب     .اختصاص داده است  

 آن  ين سـن  يانگيـ  كه م  ي شود بطور  يده م يان جوان د  در مرد 
يقا كمتـر از اروپـا      ا و آفر  يوع آن در آس   يش.  سال است  18-32

  . ستي آن هنوز كامال شناخته شده نيعلت ها. است
  !سرطان بيضه را خودمان تشخيص دهيم؟

مهمترين راه تشخيص زودرس بيماري و درمان بـه موقـع آن            
  .معاينه توسط خود شخص است

ه مي شود مردان بعد از سن بلوغ بصورت ماهانـه بيـضه             توصي
ر صورت لمس هـر گونـه تـوده،          د هاي خود را معاينه كنند و     

بهتـرين زمـان    . سفتي و يا تورم بـه پزشـك مراجعـه نماينـد           
معاينه توسط خود فرد بعد از حمام يا دوش آب گرم است كه       
كيسه بيضه نرم مي باشد و امكان لمس هر گونه توده وجـود             

  .معاينه بايد با ماليمت و با دو دست انجام شود. رددا
ممكن است يكي از بيضه ها در معاينه بـزرگ تـر باشـد كـه                

همچنين لمس يك ساختار طناب ماننـد       . امري طبيعي است  
باال و پشت بيضه ها مربـوط بـه اپيديـديم اسـت كـه وظيفـه         
 نگهداري و انتقال اسپرم ها را بر عهده دارد و نبايد توده تلقي            

 لمس كرديد فورا به     جلو و يا كنار بيضه    اگر توده اي در     . شود
 هر چند اين توده ها مي توانند به علـت      . پزشك مراجعه كنيد  


