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ماهو؟

مامدى انتشاره؟

1250

مـن يصــيب؟

سرطان الخصية

والــــــذي  السرطانات  أنواع  أندر  أحد 
يصــيـــــــــب أحـــــــد الخصيتين أو كالهما

يصيـــــــب الذكـــــور ويشيع مـــــــن عمــــــر 
(20 - 40) سنـــــة ويـعــــــــد مــــــن أكثــــر 

السرطانات استجابة للعالج.

يعد من أقل الســـرطانات التي تصيـــب الذكور 
رجلمنولكنه األكثر انتشـــارًا عند الصغار ســـنًا يصيب:



سرطان الخصية

ماهي عالماته؟

وعند انتشار الورم ألعضاء أخرى من الجسم
تظهر األعراض التالية:

تورم  غير مؤلم في أحد 
الخصيتين

تغير في 
إحساس الخصية

ألم خفيف في أسفل 
البطن أو الفخذ

تراكم مفاجئ للسوائل 
في كيس الصفن

ألم أو انزعاج في الخصية 
أو كيس الصفن

التثدي مع خروج سائل 
حليبي من الثدي

تورم في 
الرقبة

آالم الظهر 
التي التزول

ضيق في 
التنفس

كحة 
بالدم

تورم في 
الثدي

انتفاخ الغدد 
أسفل الرقبة



سرطان الخصية

تعلق الخصية وعدم 
نزولها في الصفن 

عند الوالدة

نمو غير طبيعي 
في الخصيتين

تاريخ شخصي أو 
عائلي لإلصابة 

بسرطان الخصية

ماهي عوامل الخطورة؟

كيف يمكن اكتشافة؟

كيف يتم عمل الفحص الذاتي؟

الفحص الذاتي يساعد في مالحطة التغيرات 
الغير طبيعية و بالتالي معالجتها في مراحل 

مبكرة قبل تفاقمها

اختر وقًتا يكون فيه كيس 
الصفن مسترخي، مثل أثناء 

/ بعد ا الستحمام.

ضع السبابة والوسطى 
تحت الخصية مع وضع 

اإلبهام في ا ألعلى.

لف الخصية بقوة ولكن 
برفق بين ا ألصابع.

افحص الخصيتين بحًثا عن 
تغيرات في اللون أو الشكل 

أو التورم.

قم بزيارة الطبيب عند 
اكتشاف أي نتوءات أو كتل أو 

تغييرات أخرى مقلقة.

01

02

04

05

03



سرطان الخصية

فـــي الغالـــب اليمكن الوقاية منه عنـــد توفر عوامل 
الخطـــورة خاصة في حا الت الخصية المعلقة لكن 
مع المراقبة والفحص المســـتمر يمكن اكتشافه 

في مراحل مبكره والحد من انتشاره

كيف تتم معالجته؟

كيف يمكن الوقاية منه؟

الفحص الذاتي الشهري ال يستغرق إال بضع دقائق 

ولكنه ضروري لصحتك !

الجراحة

العالج الكيميائي بجرعات العالج اإلشعاعي
عالية مع زراعة الخاليا 

العالج الكيميائي

المراقبة



هـل أعجــبك 
هـذا المـلف؟

هنا تجد المزيد

https://www.youtube.com/channel/UCYCbXUOzO2O2aXCsxS0wT7w
https://twitter.com/livewellmoh?s=21
https://www.instagram.com/creates.co/?hl=en

