پروتکل درمانی سرطان بیضه

با همکاری
متخصصین ارولوژی ،انکولوژی ،رادیوانکولوژی ،رادیولوژی ،پاتولوژی
از دانشگاه های علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی و ایران
کمیته یوروانکولوژی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
قطب ارولوژی کشور
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شک به توده ی بیضه :

•

شرح حال و معاینه ی فیزیکی

•

چک سطح AFP
 oافزایش خفیف غیر افزایش یابنده نشانه ی وجود germ cell tumorنیست .
 oدرمان نباید براساس سطح  AFPکمتر از  ng/mL20صورت بگیرد .

•

چک سطح LDH

•

چک سطح beta- hCG
 oافزایش خفیف(< )20IU/mlمعیار شروع درمان نیست.

•

چک سطح پایه ی فعالیت گونادال

•

سونوگرافی بیضه

درمان اولیه:
•

ممکن است در بیماران منتخب جراحی نگهدارنده ی بیضه ها انجام شود مثل ( partial orchiectomyدر بیماران با احتمال باالی
 testicular tumorخوش خیم )

•

در صورت اندیکاسیون ،صحبت با بیمار در مورد sperm banking

•

صحبت با بیمار در مورد پروتز بیضه

•

در بیماران با ابنورمالیتی بیضه ی دوطرفه  inguinal biopsyدر نظر گرفته شود شامل سونوگرافی حاوی آتروفی قابل مالحظه ،توده
ی مشکوک یا .cryptorchid testis

•

بیوپسی در میکروکلسیفیکاسیون توصیه نمی شود.

•

دربیماران  testicular cancerو کسانی که برای ” high-risk ، germ cell neoplasia “in situهستند ،بیوپسی بیضه ی مقابل
با بیمار مطرح شود(.)strong

تشخیص پاتولوژی:

•
•

 (Pure seminomaهیستولوژی AFP ،pure seminomaنرمال و ممکن است سطح  beta-hCGافزایش یافته باشد)
) ( non seminomatus germ cell tumor(NSGCTشامل  non seminoma tumors ،mixed seminomaو
هیستولوژی سمینوما با  AFPافزایش یافته )

 Pathologic requirementهای اجباری:
موارد ماکروسکوپیک :باید radicalیا  partialبودن  ،side ،orchiectomyسایز ،testisتعداد تومور ها و موارد ماکروسکوپیک مربوط به
اپیدیدیم ،طول  cordو  tunica vaginalisمشخص شود.
نمونه برداری:حداقل یک  1 sectionسانتی متر مربعی به ازای هر سانتی متر از بزرگترین قطر تومور شامل normal macroscopic
 (parenchymaاگر وجود داشت)  tunica albugina ،و اپیدیدیم با انتخاب مناطق مشکوک .اگر تومور کوچکتر از  20میلی متر باشد  ،باید به
طور کامل نمونه برداری شود.
حداقل یک sectionپروگزیمال (  )base of the cordو یک sectionدیستال از spermatic cordبه عالوه ی هر ناحیه ی مشکوکجهت
جلوگیری از آلودگی  ، cord blockبهتر است قبل از tumor sectionانجام شود.
موارد میکروسکوپیک و تشخیص( histological types :هر یک از اجزا باید مشخص شود و مقدار آن با درصد گزارش شود) طبق
:2016WHO
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 oوجود یا عدم وجود عروق لنفاوی  pre-tumoralو/یا تهاجم عروق خونی  .در صورت شک ،استفاده از مارکر های اندوتلیال
مانند  CD31توصیه می شود.
 oوجود یا عدم وجود  GCNISدر non-tumor parenchyma
 oدرصورت تهاجم به ،rete testisتوجه به افتراق بین درگیری  pagetoidو تهاجم  stromalالزم است.
 oاگر یافته های میکروسکوپی با سرم مارکرها هم خوانی نداشته باشد block sample ،های بیشتری بهتر است گرفته شود.
 oدر یک  ،multifocal seminomaبهتر است بزرگترین ندول بهتر است برای تعیین  pT categoryگرفته شود.
 stageبندی تومور بیضه در جدول انتهای پروتکل اضافه شده است.
:Pure seminoma
اقدامات بعد از تشخیص اولیه:
•

سی تی اسکن شکمی-لگنی

•

عکس ساده ریه

•

سی تی اسکن ریه در صورت سی تی اسکن مثبت شکمی یا عکس ساده ی ریه ی غیرنرمال

•

در صورت وجود اندیکاسیون توصیه به sperm banking

•

انجام  brain MRIبا و بدون کنتراست ،در صورت  beta-hCGباالی  ، IU/L 5000متاستاز احشایی غیر از ریه  ،متاستاز ریه ی
گسترده و وجود عالیم نورولوژیک

• از آنجایی که STAGEبندی براساس مقادیر بعد از orichiectomyست ،چک مجدد
 beta-hCG,LDH, AFPانجام شود
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Good risk

Intermediate risk

Poor risk

Risk classification for advanced disease 1(post-orchiectomy)
Risk
Nonseminoma
Seminoma
status
Testicular or retropeitoneal primary tumor2 Any primary
and
and
no non-pulmonary visceral metastases and No nonpulmunary visceral
metastases and
Post-orchiectomy markers-all of:
Normal AFP
AFP<1000 ng/ml
Any hCG
hCG<5000 iu/L
Any LDH3
LDH<1.5×upper limit of normal
Testicular or retropeitoneal primary tumor2
and no non-pulmonary visceral metastases
and
Post-orchiectomy markers-any of:
AFP 1000-10000 ng/ml
hCG 5000-50000 iu/L
LDH 1.5-10×upper limit of normal

Any primary
and
No nonpulmunary visceral
metastases and
Normal AFP
Any hCG
Any LDH

Mediastinal primary tumor2
or
Nonpulmonary visceral metastases
or
AFP>10000 ng/ml
hCG>50000 iu/L
LDH>10×upper limit of normal

No patients classified as poor
prognosis

.هستندorchiectomy  بعد از انجام،مارکر هایی که برای دسته بندی ریسک استفاده می شوند-1
.توصیه می شودextra gonadal germ cell tumors  در بیماران باhigh-volume ارجاع به مراکز-2
برابر باالترین حد نرمال پروگنوز بدتری نسبت به سایر بیماران2.5 بیشتز ازLDH باdisseminate seminoma  باgood risk بیماران-3
. دارندgood risk

:stage درمان اولیه براساس
•

:Stage IA,IB
3pT  تاpT1  برایsurveillance توصیه به درمان
)AUC=7*1 cycle or AUC=7*2(  کربوپالتین،)Gy20 یاGy 25.5( رادیوتراپی
لگنی و عکس ساده یا سی تی اسکن قفسه سینه/توصیه به سی تی اسکن شکمی،  هفته قبل از شروع شیمی درمانی4 طی
.) بندی (حتی اگر قبال انجام شده باشدstage برای تایید
امکان پذیر باشد و بیمار

▪
▪
▪

 درمان ارجح است ؛اگر از نظر اقتصادیsurveillance ،stage I seminoma  درEAU از نظر
.)strong( مناسب داشته باشدcompliance

 مناسب نیستند یا کنترااندیکاسیون انجام شیمیsurveillance رادیوتراپی بهتر است برای بیمارانی استفاده شود که برای
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•
•

درمانی دارند و رادیوتراپی به طور روتین توصیه نمی شود(.)strong
•

در بیماران با ریسک خیلی پایین adjuvant treatment،recurrenceتوصیه نمی شود(.)strong

•

:Stage IS
 oدر صورت باال بودن سطح تومور مارکر ها و سیر افزایش یابنده  ،توصیه به انجام شیمی درمانی سیستمیک
 oاندازه گیری مجدد سطح سرمی تومور مارکر( افزایش سطح تومورمارکر ریسک بیماری خارج از پریتوئن را باال می برد )
▪ افزایش خفیف غیرباالرونده ی سطح AFPنشان دهنده ی germ cell tumorنیست.شروع درمان نباید
براساس ng/ml 20<AFPباشد.
▪ بررسی بیشتر قبل از شروع درمان اولیه در افزایش خفیف سطح  beta-hCGباید مدنظر باشد چرا که عوامل
دیگری مانند هایپوگونادیسم و مصرف ماریجوآنا موارد مثبت کاذب ایجاد میکنند.
 oارزیابی سی تی اسکن شکمی  /لگنی /سینه ای با کنتراست

•

:Stage IIA
o
یا
 oشیمی درمانی اولیه ( 3 BEP1نوبت یا  4 EP2نوبت ) و در شیمی درمانی افراد با  GFRبوردرالین و افراد باالی  50سال
از رژیم بدون bleomycinاستفاده شود.
از نظر EAUشیمی درمانی  ،درمان ارجح است(. )strong
رادیوتراپی شامل لنف نود های پاراآئورتیک و ایلیاک با Gy 30

•

:Stage IIB

 oشیمی درمانی اولیه ( 3 BEPنوبت یا  4 EPنوبت ) و در شیمی درمانی افراد با  GFRبوردرالین و افراد باالی  50سال از
رژیم بدون bleomycinاستفاده شود.
یا
 oرادیوتراپی شامل لنف نود های پاراآئورتیک و ایلیاک با  Gy 36در بیماران )cm3≤(non-bulkey
ازنظر  EAUشیمی درمانی درمان ارجح است(. )strong
در درمان  ،stage IIA,B seminomaاگر لنف نود های بزرگ شده ی ،retroperitonealکمتر از  2سانتی متر باشند وسطح
سرمی مارکر ها نرمال باشد ،درمان نباید شروع شود مگر وجود بیماری متاستاتیک اثبات شده باشد مانند
•

در بیوپسی قطعی شده باشد

•

افزایش سایز/تعداد لنف نود ها

•

افزایش سطح مارکر ها

•

 :StageIIC,IIIشیمی درمانی اولیه که در صورتی که بیمار طبق جدول طبقه بندی بیماری پیشرفته  good riskباشد BEP ،
 3نوبت یا  4 EPنوبت و در صورتی که بیمار طبق جدول طبقه بندی بیماری پیشرفته  intermediate riskباشد 4 BEP ،
نوبت یا  4 VIP3نوبت توصیه می شود .

1

Bleomycin/etoposide/cisplatin
Etoposide/cisplatin
3
Etoposide/ifosfamide/cisplatin
2
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اقدامات بعد از درمان اولیه با شیمی درمانی در pure seminomaدر  stageهای:IIA,IIB,IIC,III

سی تی اسکن شکمی /لگنی با کنتراست و چک تومورمارکر های سرمی

بدون توده ی باقی مانده یا توده ی
باقی مانده کمتر از  3سانتی مترو
سطح سرمی نرمال AFPو beta-hCG

بیماری پیشرونده(رشد توده یا
افزایش سطح سرمی تومورمارکر)

توده ی باقیمانده بزرگتر از 3
سانتی متر وسطح سرمی نرمال
AFPو beta-hCG

■درنظر گرفتن جراحی در صورت منفرد بودن
■ شیمی درمانی ( دوزباال /درمان conventional
 doseباTIP4یا

تحت نظر گرفتن یا انجام CT/PETاسکن
ازقاعده ی جمجمه تا (mid thighحداقل  6هفته
بعد از کموتراپی
5
)VeIP

تحت نظر گرفتن

منفی

تحت نظر گرفتن

مثبت

نامشخص

خارج کردن توده ی
تکرارPET/CTاسکن
باقی مانده یا بیوپسی
طی 8-6هفته ی بعد

مثبت

رزکشن کامل

شیمی درمانی adjuvantبا 2 cycleازVIP/VeIP/EP/TIP

منفی

رزکشن غیر کامل یا پیشرفت تومور

■شیمی درمانی ( دوزباال /درمان conventional
 doseبا TIPیا)VeIP6
■درنظر گرفتن جراحی در صورت منفرد بودن

4

Paclitaxel/ifosfamide/cisplatin
Vinblastine/ifosfamide/cisplatin
6
Vinblastine/ifosfamide/cisplatin
5
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فالوآپ:
•

برنامه ی فالوآپ منفرد برای همه ی بیماران مناسب نیست و ممکن است متناسب با محل بیماری ،پاتوژنز ومدت زمانی که بیمار تحت
درمان بوده تغییر یابد.

•

مدت زمان فالوآپ بنابر نظر پزشک میتواند بیش از  5سال باشد.

•

وجود هرگونه عالیم بالینی جدید در شرح حال و معاینه ،بدون توجه به فواصل فالوآپ از قبل تعیین شده در گایدالین ،نیاز به ارزیابی
مجدد دارد.
Stage1 seminoma after orchiectomy :
سال
سال

پنجم2

ساالنه

سال چهارم
ساالنه

هر  24-12ماه

سال سوم

سال اول

سال دوم

هر  12-6ماه

هر  6ماه

هر  6-3ماه

شرح حال ومعاینه
ی فیزیکی1

هر  12-6ماه

هر  6ماه

 4-6و  12ماه بعد

سی تی اسکن
شکمی±لگنی با یا
بدون کنتراست3

در صورت اندیکاسیون از نظر بالینی  .در نظر گرفتن سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران عالمتدار

عکس ساده ی ریه

-1چک سطح سرمی تومور مارکر اختیاری ست؛ سونوگرافی بیضه برای هر معاینه ی مشکوک
-2انجام سی تی اسکن بعد از  5سال توصیه نمی شود مگر اندیکاسیون بالینی داشته باشد
 MRI-3جایگزین سی تی اسکن می تواند در نظر گرفته شود

Stage1 seminoma after adjuvant treatment (chemotherapy or radiation):

سال
سال
ساالنه

پنجم2

سال چهارم
ساالنه

سال سوم
ساالنه
ساالنه

سال دوم
هر  6-12ماه
ساالنه

سال اول
هر  6-12ماه
ساالنه

در صورت اندیکاسیون از نظر بالینی  .در نظر گرفتن سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران عالمتدار

شرح حال ومعاینه
ی فیزیکی1
سی تی اسکن
شکمی±لگنی3
عکس ساده ی ریه

 -1چک سطح سرمی تومور مارکر اختیاری ست؛ سونوگرافی بیضه برای هر معاینه ی مشکوک
-2انجام سی تی اسکن بعد از  5سال توصیه نمی شود مگر اندیکاسیون بالینی داشته باشد
 MRI-3جایگزین سی تی اسکن می تواند در نظر گرفته شود
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Stage IIA and non-bulky IIB seminoma after radiotherapy or postchemotherapy )assuming no
residual mass,or residual mass<3cm and normal tumor markers):
سال
سال
هر 6ماه

پنجم2

سال چهارم
هر 6ماه

سال سوم
هر 6ماه
ساالنه

سال دوم
هر 6ماه
ساالنه

درصورت اندیکاسیون بالینی
هر  6ماه

سال اول
هر 3ماه

شرح حال ومعاینه
ی فیزیکی1

در ماه سوم ،بعد
در ماه 9یا 12

سی تی اسکن
شکمی±لگنی با
کنتراست3

هر  6ماه

عکس ساده ی
ریه4

 -1چک سطح سرمی تومور مارکر اختیاری ست؛ سونوگرافی بیضه برای هر معاینه ی مشکوک
-2انجام سی تی اسکن بعد از  5سال توصیه نمی شود مگر اندیکاسیون بالینی داشته باشد
 MRI-3جایگزین سی تی اسکن می تواند در نظر گرفته شود
-4عک س ساده ی ریه ممکن است برای فالوآپ روتین استفاده شود اما سی تی اسکن قفسه سینه با کنتراست در بیماران با عالیم توراسیک
ترجیح داده می شود
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Bulky clinical stage IIB,IIC,and stage III seminoma: surveillance postchemotherapy:

سال
سال

پنجم2

ساالنه
در صورت
اندیکاسیون بالینی
ساالنه

سال چهارم

سال سوم

سال اول

سال دوم

هر  6ماه

هر 6ماه

هر  3ماه

هر  2ماه

شرح حال ومعاینه
فیزیکی ومارکر ها1

ساالنه

ساالنه

هر  6ماه

هر  4ماه

سی تی اسکن
شکمی±لگنی با
کنتراست3و4

ساالنه

ساالنه

هر 3ماه

6

هر 2

ماه6

عکس ساده ی
ریه5

 -1سونوگرافی بیضه برای هر معاینه ی مشکوک
-2انجام سی تی اسکن بعد از  5سال توصیه نمی شود مگر اندیکاسیون بالینی داشته باشد
 MRI-3جایگزین سی تی اسکن می تواند در نظر گرفته شود
-4بیمارانی که در PET-negativeبعد از شیمی درمانی توده ی باقی مانده بزرگتر از  3سانتی متر دارند ،تحت سی تی اسکن شکمی
لگنی با کنتراست هر  6ماه در سال اول و بعد ساالنه برای  5سال قرار گیرند.
 -5عکس ساده ی ریه ممکن است برای فالوآپ روتین استفاده شود اما سی تی اسکن قفسه سینه با کنتراست در بیماران با عالیم
توراسیک ترجیح داده می شود
 -6سی تی اسکن قفسه سینه با کنتراست هم در صورت وجود بیماری supradiaphragmaticدر زمان تشخیص اضافه شود

:Non seminoma
) non seminomatus germ cell tumor(NSGCTشامل  non seminoma tumors ،mixed seminomaو
هیستولوژی سمینوما با  AFPافزایش یافته
▪
▪

افزایش خفیف غیرباالرونده ی سطح AFPنشان دهنده ی germ cell tumorنیست.شروع درمان
نباید براساس ng/ml 20<AFPباشد.
بررسی بیشتر قبل از شروع درمان اولیه در افزایش خفیف سطح  beta-hCGباید مدنظر باشد چرا که
عوامل دیگری مانند هایپوگونادیسم و مصرف ماریجوآنا موارد مثبت کاذب ایجاد میکنند.

اقدامات اولیه بعد از تشخیص:
•

•

سی تی اسکن شکمی لگنی سینه ای با کنتراست

•

از آنجایی که STAGEبندی براساس مقادیر بعد از orchiectomyست ،چک مجدد
 beta-hCG,LDH, AFPانجام شود
 oتعیین  stageبیماری براساس سطح تومور مارکر در زمان شروع درمان بعد از  orchiectomyست ؛به طور
مثال در بیماری که شیمی درمانی به دنبال تومور گسترش یافته را شروع می کند  ،سطح تومور مارکر در روز
اول از  cycleاول شیمی درمانی معیار است.
 oکاهش سطح تومور مارکرها تا زمان نرمال شدن سطح آن ها پیگیری شود
.

•

در صورت وجود اندیکاسیون توصیه به sperm banking
توصیه به انجام  MRIمغزی)با و بدون کنتراست) در صورت وجود اندیکاسیون مانند ،IU/L5000> beta-hCGمتاستاز به
ریه ی گسترده ،کوریوکارسینوما ،وجود عالیم نورولوژیک ،متاستاز احشایی غیر ریوی یا AFP>10000ng/ml

درمان اولیه ی non seminomaبراساس :stage
•

 StageIبدون وجود ریسک فاکتور*:
 (surveillance oارجح)
یا
 oجراحی)Nerve-sparing retroperitoneal lymph node dissection(RPLND
▪ RPLNDبعنوان درمان اولیه در بیماران با  transformed tratomaارجح است.
▪ بیماران با  stage I pure teratomaوسطح تومور مارکر نرمال بهتر است یا تحت نظر باشند یا تحت
 RPLNDقرار بگیرند.
▪ RPLNDطی  4هفته بعد از سی تی اسکن و طی  10-7روز از اندازه گیری سطح تومور مارکر ها توصیه می
شود.
یا

o

شیمی درمانی اولیه با  1cycleاز ( BEPازنظر  EAUمیتوان از cisplatinو etoposideهم استفاده کرد).
▪ طی  4هفته قبل از شروع شیمی درمانی ،توصیه به سی تی اسکن شکمی/لگنی و عکس ساده یا سی تی اسکن
قفسه سینه برای تایید  stageبندی (حتی اگر قبال انجام شده باشد).
▪ از نظر  EAUدر بیمارانی توصیه می شود که تمایلی به  surveillanceندارند)strong(.
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•

 StageIبا ریسک فاکتور*:
 oتحت نظر گرفتن ()surveillance
یا
 oشیمی درمانی اولیه با  1cycleاز BEP
▪ طی  4هفته قبل از شروع شیمی درمانی ،توصیه به سی تی اسکن شکمی/لگنی و عکس ساده یا سی تی اسکن
قفسه سینه برای تایید  stageبندی (حتی اگر قبال انجام شده باشد).
یا
 oجراحی)Nerve-sparing retroperitoneal lymph node dissection(RPLND
▪ RPLNDبعنوان درمان اولیه در بیماران با transformed tratomaارجح است.
▪ بیماران با  stage I pure teratomaوسطح تومور مارکر نرمال بهتر است یا تحت نظر باشند یا تحت
 RPLNDقرار بگیرند.
▪ RPLNDطی  4هفته بعد از سی تی اسکن و طی  10-7روز از اندازه گیری سطح تومور مارکر ها توصیه می
شود.
▪ از نظر  primary RPLND ،EAUبه بیمارانی که post-pubertal teratomaهمراه با somatic
 malignant componentدارند ،توصیه می شود( .)weak
▪ از نظر ، EAUجراحی فقط در بیماران منتخب (کسانی که کنترااندیکاسیون برای شیمی درمانی دارند یا راغب
به پذیرش  surveillanceنیستند) انجام شود( )strong
 oدر  EAUشیمی درمانی به عنوان درمان استاندارد معرفی شده
*ریسک فاکتورهای عود مجدد شامل
o
o
o
o

•

تهاجم لنفاوی -عروقی یا
تهاجم به spermatic cord
یا تهاجم بهscrotum
در بعضی مراکز غالب بودن  embryonic carcinomaرا به عنوان یک ریسک فاکتور
برای relapseدر نظر میگیرند.

:Stage IS
 oدر صورت افزایش مداوم سطح مارکر ها ،شیمی درمانی اولیه (BEPبرای 3سیکل یا EPبرای  4سیکل)
 oافزایش خفیف غیرباالرونده ی سطح AFPنشان دهنده ی germ cell tumorنیست.شروع درمان نباید براساس 20<AFP
ng/mlباشد.
 oبررسی بیشتر قبل از شروع درمان اولیه در افزایش خفیف سطح  beta-hCGباید مدنظر باشد چرا که عوامل دیگری مانند
هایپوگونادیسم و مصرف ماریجوآنا موارد مثبت کاذب ایجاد میکنند.
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•

:Stage IIA

⁎اگر مارکر ها منفی باشد
 oجراحی )NS-RPLND( Nerve-sparing RPLND
▪ RPLNDطی  4هفته بعد از سی تی اسکن و طی  10-7روز از اندازه گیری سطح تومور مارکر ها توصیه می شود.
▪ توصیه به ارجاع به مرکز درمانیhigh volume
▪ RPLNDبعنوان درمان اولیه در بیماران با somatic type malignancy
((transformed tratomaارجح است.
▪ از نظر  EAUاگر بعد از  NS-RPLNDنتیجه ی پاتولوژی stage Iبود ،توصیه به فالوآپ ( independant of vascular
)invasionو اگر پاتولوژی  stage IIA/Bبود،توصیه به فالوآپ یا شروع شیمی درمانی با  2سیکل از BEP
یا
 oشیمی درمانی اولیه (BEPبرای  3سیکل یا  EPبرای  4سیکل)
▪ رژیم درمانی دارای Bleomycinدر بیماران باالی  50سال  ،بیماران با ریسک باالی عوارض ریوی،افراد دارای بیماری
زمینه ای ریوی و..داده نشود.
از نظر  ،EAUدر صورت مارکر های منفی می توان برای  6هفته بیمار را تحت follow upقرار داد که اگر بعد از این مدت توده
•
•

بدون تغییر بود ،توصیه به NS-RPLND
کاهش داشت،توصیه به فالوآپ بیشتر

• گسترش یافته باشد ،در صورت مارکر مثبت ،شیمی درمانی با  3سیکل از  BEPبا یا بدون جراحی رزکشن انجام شود و در
صورت مارکرمنفی  ،توصیه به  NS-RPLNDیا شیمی درمانی می شود.
⁎در صورت افزایش مداوم مارکرها
 oشیمی درمانی اولیه (BEPبرای 3سیکل یا EPبرای  4سیکل)
 oافزایش خفیف غیرباالرونده ی سطح AFPنشان دهنده ی germ cell tumorنیست.شروع درمان نباید براساس
ng/ml 20<AFPباشد.
 oبررسی بیشتر قبل از شروع درمان اولیه در افزایش خفیف سطح  beta-hCGباید مدنظر باشد چرا که عوامل دیگری
مانند هایپوگونادیسم و مصرف ماریجوآنا موارد مثبت کاذب ایجاد میکنند.
در بیمارانی که  retropritoneal lymph nodeبوردرالین دارند ،میتوان  6-4هفته صبر کرد و سی تی اسکن شکمی/لگنی /سینه
ای با کنتراست را جهت اطمینان از  stagingقبل از شروع درمان تکرار کرد.

•

:Stage IIB

⁎اگر مارکر ها منفی باشد
در صورت وجود متاستاز لنف نود ها درمحل های ،lymphatic drainageتوصیه به :
 oشیمی درمانی اولیه (BEPبرای  3سیکل یا  EPبرای  4سیکل)
▪ رژیم درمانی دارای Bleomycinدر بیماران باالی  50سال  ،بیماران با ریسک باالی عوارض ریوی،افراد دارای بیماری
زمینه ای ریوی و..داده نشود.
یا
 oجراحی  Nerve-sparing RPLNDدر بیماران منتخب
▪ RPLNDطی  4هفته بعد از سی تی اسکن و طی  10-7روز از اندازه گیری سطح تومور مارکر ها توصیه می شود.
▪ توصیه به ارجاع به مرکز درمانیhigh volume
▪ RPLNDبعنوان درمان اولیه در بیماران با somatic type malignancy
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▪

((transformed tratomaارجح است.
RPLNDدر بیماران  stageIIبا  teratoma predominanceو سطح مارکر های نرمال،در نظر گرفته شود.

در صورت وجود توده ی مولتی فوکال ،عالمتدار یا متاستاز لنف نود ها با  lymphatic drainageغیر عادی،توصیه به:
 oشیمی درمانی اولیه (BEPبرای  3سیکل یا  EPبرای  4سیکل)
▪ رژیم درمانی دارای Bleomycinدر بیماران باالی  50سال  ،بیماران با ریسک باالی عوارض
ریوی،افراد دارای بیماری زمینه ای ریوی و..داده نشود.
⁎در صورت افزایش مداوم مارکرها
 oشیمی درمانی اولیه (BEPبرای  3سیکل یا EPبرای  4سیکل)
 oافزایش خفیف غیرباالرونده ی سطح AFPنشان دهنده ی germ cell tumorنیست.شروع درمان نباید براساس
ng/ml 20<AFPباشد.
 oبررسی بیشتر قبل از شروع درمان اولیه در افزایش خفیف سطح  beta-hCGباید مدنظر باشد چرا که عوامل دیگری
مانند هایپوگونادیسم و مصرف ماریجوآنا موارد مثبت کاذب ایجاد میکنند.
•

:Stage IIC ,IIIA

شیمی درمانی اولیه BEPبرای  3سیکل یا  EPبرای  4سیکل
•

:Stage IIIB ,IIIC

شیمی درمانی اولیه BEPبرای 4سیکل یا VIPبرای  4سیکل
از نظر  EAUدر(metastatic NSGCT (stage≥IICبا  ، intermediate prognosisبا  4سیکل از BEPدرمان شود( .)strongدر
 metastatic NSGCTبا  poor prognosisبا یک سیکل از  (BEPیا  etposide ،cisplatinو  )ifosfamideدرمان شودو بعد از
سه هفته سطح تومور مارکر ها چک شود و این برنامه تا  4سیکل با کاهش سطح مارکر ها تا مقادیر مورد انتظار ادامه یابد .در صورت عدم
کاهش سطح مارکر ها تا مقادیر مورد انتظار ،شیمی درمانی شدید شروع شود(.)weak
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اقدامات بعد از درمان اولیه با شیمی درمانی در Non seminomaدر stage

های:IIA,IIB

سی تی اسکن شکمی -لگنی با کنتراست و در نظرگرفتن سی تی اسکن قفسه سینه با کنتراست یا عکس ساده ی ریه

سطح منفی مارکر ها بدون  massیا
Massباقی مانده ی کوچکتر از cm 1
در سی تی اسکن ()trans axial long axis

سطح منفی مارکرها
massباقی مانده ی≥cm1در
سی تی اسکن
()trans axial long axis

جراحیnerve-sparing 1
دوطرفه یRPLNDدر
بیماران منتخب

Surveillance
(ارجح)

تراتوما یا necrosis

جراحی1

nerve-sparing
دوطرفه ی RPLND

embryonal yolk

sacباقی
مانده ،کوریوکارسینوما یا
Seminoma element

Surveillance
2

شیمی درمانی 2با
 Cycleاز EPیا TIPیا

VIP
یاVeIP
 RPLND -1طی  4هفته بعد از سی تی اسکن و 10-7روز از اندازه گیری سطح تومور مارکر ها توصیه می شود.
توصیه به ارجاع به مرکز درمانیhigh volume
 -2رژیم درمانی دارای Bleomycinدر بیماران باالی  50سال ،بیماران با ریسک باالی عوارض ریوی ،افراد دارای بیماری زمینه ای
ریوی و..داده نشود.
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اقدامات بعد از درمان اولیه ی جراحی در Non seminomaدر  stageهای(IA,IBبا و بدون ریسک فاکتور): IIB,IIA,
جراحی nerve-sparing RPLND

PN1

PN0

PN3

PN2

surveillance

شیمی درمانی
2cycleاز

با

 BEPیا 4
EP cycle

(surveillanceارجح)

شیمی درمانی(ارجح)
با 2cycleاز EP

یا

شیمی درمانی با  cycle2یا
از EP

Surveillance

اقدامات بعد از شیمی درمانی به عنوان درمان اولیه در : Non seminoma

▪
▪

▪
▪

 oدر صورت پاسخ دهی کامل و مارکر های منفی :
اگر stageاولیه  ISباشد ،توصیه به surveillance
اگر  stageاولیه ” “T any N1-3,M0-1باشد،توصیه به  surveillanceیا جراحی nerve-sparingدوطرفه ی RPLNDدر
بیماران منتخب
 oدر صورت پاسخ دهی نسبی وسطح نرمال مارکر های AFPو :beta-hCG
توصیه به رزکشن توده ی باقی مانده که
اگر تراتوما یا  necrosisبود ،توصیه به surveillance
اگرembryonal yolk sacباقی مانده ،کوریوکارسینوما یاseminoma elementبود ،توصیه به شیمی درمانی با  2سیکل از EPیا
VIPیا TIPیا VeIP
▪ توصیه به ارجاع به مرکز درمانیhigh volume
▪

اگرتراتوما با somatic-type malignancyوجود داشته باشد histology-directed therapy ،وارجاع به مرکز high
 volumeاز نظر germ cell tumorدر نظر گرفته شود.
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▪
▪
▪

 oدرصورت پاسخ دهی نسبی ووجود توده ی باقی مانده و سطح غیرنرمال مارکر های AFPو :beta-hCG
اگرسطح  AFPو/یا beta-hCGباال وافزایش یابنده باشد ،توصیه به شیمی درمانی با conventional-doseاز EPیا  ،VIPیا با
high-doseاز  Carboplatin/etoposideیا paclitaxel/ifosfamide/carboplatin/etoposide
اگرسطح  AFPو/یا beta-hCGباال ولی غیرافزایش یابنده باشد ،توصیه به close surveillance
اگرسطح  AFPو/یا beta-hCGباال  ,ولی در حال نرمال شدن باشد  ،جراحی خارج کردن همه ی توده های باقی مانده در نظر گرفته
شود که
•
•

▪
▪

اگر تراتوما یا  necrosisبود ،توصیه به surveillance
اگرembryonal yolk sacباقی مانده ،کوریوکارسینوما یاseminoma elementبود ،توصیه به شیمی درمانی با 2
سیکل از EPیا VIPیا TIPیا VeIP؛در بیمار با  EP ،low-volume residualدر نظر گرفته شود.

در بیماران با افزایش مارکر ها  ،توصیه به تصویر برداری مغزی و سونوگرافی بیضه ها جهت بررسی متاستاز مغزی نهفته یا
بیماری اولیه در طرف مقابل
توصیه به ارجاع به مرکز درمانیhigh volume

 Recurrenceدر : non seminoma
در صورتی که شیمی درمانی قبلی انجام شده باشد ،اگر recurrence (early relapseکمتر از  2سال بعد از اتمام درمان اولیه)
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

باشد ،شروع خط دوم درمان با
 (clinical trialارجح)
شیمی درمانی با conventional-doseاز  VeIPیا TIPیا شیمی درمانی  high-doseبا Carboplatin/etoposideیا
paclitaxel/ifosfamide/carboplatin/etoposide
در نظر گرفتن جراحی در صورت منفرد بودن
توصیه به sperm bankingدر صورت اندیکاسیون
در صورتی که شیمی درمانی قبلی انجام شده باشد ،اگر recurrence (late relapseبیشتر از  2سال بعد از اتمام درمان اولیه) باشد،
شروع خط دوم درمان با
جراحی رزکشن توده ی باقی مانده اگرقابل رزکت کردن باشد(ارجح)
 clinical trialاگر توده قابل رزکشن نباشد
شیمی درمانی با conventional-doseاز  VeIPیا TIPیا شیمی درمانی  high-doseبا  Carboplatin/etoposideیا
paclitaxel/ifosfamide/carboplatin/etoposide
توصیه به sperm bankingدر صورت اندیکاسیون

در صورتی که شیمی درمانی قبلی نداشته باشد ،
▪ توصیه به شیمی درمانی براساس risk status
▪ توصیه به sperm banking
برای ارزیابی بعد از خط دوم درمان ،توصیه به سی تی اسکن شکمی/لگنی/سینه ای با کنتراست یا هر قسمت درگیر شده از بدن؛PET
جایگاهی در ارزیابی پاسخ به درمان بعد از شیمی درمانی در بیماران  non seminomaندارد.
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 Recurrenceدر  non seminomaبعد از خط دوم درمان :
اگر پاسخ دهی کامل با مارکر های منفی داشته باشد،
▪ توصیه به surveillance
یا
▪ جراحی nerve-sparingدوطرفه ی  RPLNDو بعد از آن توصیه بهsurveillance
RPLND oطی  4هفته بعد از سی تی اسکن و طی  10-7روز از اندازه گیری سطح تومور مارکر ها توصیه می
شود.
 oتوصیه به ارجاع به مرکز درمانیhigh volume

اگر پاسخ دهی نسبی با توده های باقی مانده همراه با سطح مارکر های AFPوBeta-hCGنرمال داشته باشد،
▪ توصیه به جراحی رزکشن همه ی توده های باقی مانده که
 oاگر تراتوما یا  necrosisبود ،توصیه به surveillance
 oاگرembryonal yolk sacباقی مانده ،کوریوکارسینوما یاseminoma elementبود ،توصیه به
surveillance
▪ اگرتراتوما با somatic-type malignancyوجود داشته باشد histology-directed therapy ،وارجاع به
مرکز high volumeاز نظر germ cell tumorدر نظر گرفته شود.

اگر پاسخ دهی نسبی با توده های باقی مانده همراه با سطح مارکر های AFPو/یا Beta-hCGغیر نرمال داشته باشد،
▪ اگر سطح AFPو/یا  Beta-hCGباال و افزایش یابنده باشد،
 oتوصیه به خط سوم درمان با شیمی درمانی (high doseارجح) با  Carboplatin/etoposideیا
paclitaxel/ifosfamide/carboplatin/etoposide
 oیا شیمی درمانی با Gemcitabine/paclitaxel/oxaliplatinیا Gemcitabine/paclitaxelیا
etoposideخوراکی
▪
▪

▪

اگر سطح AFPو/یا  Beta-hCGباال ولی ثابت باشد،توصیه به close surveillance
اگر سطح AFPو/یا  Beta-hCGکمی باال ولی در حال نرمال شدن باشد ،توصیه به در نظر گرفتن جراحی رزکشن همه
ی توده ها ی باقی مانده که
 oاگر تراتوما یا  necrosisبود ،توصیه به surveillance
 oاگرembryonal yolk sacباقی مانده ،کوریوکارسینوما یاseminoma elementبود ،توصیه به
surveillance
اگر ریسک متوسط فقط براساس سطح  1.5-3 LDHبرابرباالترین حد نرمال باشد 3 BEP ،سیکل یا  4 EPسیکل می
تواند در نظر گرفته شود.

8|Page

 Recurrenceدر  non seminomaوشروع خط سوم
درمان :
در صورتی که شیمی درمانی قبلی انجام شده باشد،
▪ اگر خط اول و دوم شیمی درمانی با conventional doseانجام شده باشد،
 oتوصیه به  (clinical trialارجح)
یا
 oشیمی درمانی high-dose
یا
 oدر نظر گرفتن جراحی در صورت منفرد بودن
▪ اگر شیمی درمانی قبلی  high doseانجام شده باشد،
 oتوصیه به (clinical trialارجح)
یا
 oشیمی درمانی conventional dose
یا
درنظر گرفتن جراحی درصورت منفرد بودن
یا
 oانجام MSI/MMR2 or 1TMB testingاگر با وجود شیمی درمانی high-doseیا خط سوم درمان باز هم بیماری گسترش
پیدا کرد.
▪ اگر recurrence (late relapseبیشتر از  2سال بعد از اتمام خط دوم شیمی درمانی ) باشد،
 oتوصیه به جراحی اگر قابل رزکشن کردن باشد (ارجح)
یا
 oشیمی درمانی با Gemcitabine/paclitaxel/oxaliplatinیا Gemcitabine/paclitaxelیا
etoposideخوراکی
 oشیمی درمانی ( high doseاگر قبال دریافت نشده باشد)با Carboplatin/etoposideیا
paclitaxel/ifosfamide/carboplatin/etoposide

: )TMB(Tumor Mutational Burden-1جهت ارزیابی تعداد موتاسیون های سوماتیک در توالی ژنی تومور است وتومور ها با
TMBباالتر  ،اپیتوپ سطح سلولی و نئوآنتی ژن باالتری دارند وپاسخ آنتی بادی باالتری ایجاد می کنند.
 ،) MSI(Micro Satellite Instability-2به وضعیت مستعد بودن برای موتاسیون ژنی گفته می شود که در نتیجه ی آسیب دیدن
، )MMR (DNA mismatch repairبه وجود می آید.
فالوآپ در :non seminoma
•

برنامه ی فالوآپ منفرد برای همه ی بیماران مناسب نیست و ممکن است متناسب با محل بیماری ،پاتوژنز ومدت زمانی که بیمار
تحت درمان بوده تغییر یابد.

•

مدت زمان فالوآپ بنابر نظر پزشک میتواند بیش از  5سال باشد.

•

وجود هرگونه عالیم بالینی جدید در شرح حال و معاینه ،بدون توجه به فواصل فالوآپ از قبل تعیین شده در گایدالین ،نیاز به
ارزیابی مجدد دارد.
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Clinical stage 1without risk factors,1 NSGT: active surveillance
سال
سال

پنجم2

ساالنه

سال چهارم
هر  6ماه

در صورت اندیکاسیون بالینی

در صورت
اندیکاسیون بالینی

ساالنه

سال دوم

سال سوم

سال اول

هر 6-4ماه

هر  3ماه

هر  2ماه

شرح حال ومعاینه
فیزیکی ومارکر ها2

ساالنه

هر  6ماه

هر 6- 4ماه

سی تی اسکن
شکمی±لگنی با
کنتراست3

ساالنه

در ماه  4و12

عکس ساده ی
ریه4

ساالنه

-1ریسک فاکتور های recurrenceشامل تهاجم لنفی –عروقی یا تهاجم به  scrotumیا spermatic cordاست؛ بعضی
مراکزembryonal carcinomaرا به عنوان ریسک فاکتور اضافه ای برای  relapseدر نظر میگیرند.
-2انجام سونوگرافی بیضه در معاینه ی مشکوک
MRI -3می تواند به عنوان جایگزین سی تی اسکن شکمی/لگنی در نظر گرفته شودMRI.تمام  nodeهای الزمه برای ارزیابی
را باید شامل شود.
 -4عکس ساده ی ریه ممکن است در فالوآپ روتین استفاده شود اما سی تی اسکن قفسه سینه با کنتراست در حضور عالیم
قفسه سینه ارجح است.
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Clinical stage 1with risk factors, NSGCT: active surveillance
سال
سال پنجم
ساالنه

در صورت
اندیکاسیون بالینی
در صورت
اندیکاسیون بالینی

سال چهارم
هر  6ماه

سال سوم
هر 6-4ماه

هر  6ماه

سال دوم

سال اول

هر  3ماه

هر  2ماه

شرح حال ومعاینه
فیزیکی ومارکر
ها2

هر  6-4ماه

هر  4ماه

سی تی اسکن
شکمی±لگنی با
کنتراست3

هر  4ماه

عکس ساده ی
ریه4

ساالنه
ساالنه

هر  6ماه

هر  6-4ماه

-1ریسک فاکتور های recurrenceشامل تهاجم لنفی –عروقی یا تهاجم به  scrotumیا spermatic cordاست؛ بعضی
مراکزembryonal carcinomaرا به عنوان ریسک فاکتور اضافه ای برای  relapseدر نظر میگیرند.
-2انجام سونوگرافی بیضه در معاینه ی مشکوک
MRI -3می تواند به عنوان جایگزین سی تی اسکن شکمی/لگنی در نظر گرفته شودMRI.تمام  nodeهای الزمه برای ارزیابی
را باید شامل شود.
 -4عکس ساده ی ریه ممکن است در فالوآپ روتین استفاده شود اما سی تی اسکن قفسه سینه با کنتراست در حضور عالیم
قفسه سینه ارجح است.
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Clinical stage IA/B NSGCT: Treated with 1 Cycle of Adjuvant BEP Chemotherapy or Primary
PLND
سال
سال پنجم
ساالنه

سال چهارم
هر  6ماه

سال سوم
هر6ماه

سال دوم
هر  3ماه

ساالنه

ساالنه

4

سال اول
هر  3ماه

شرح حال ومعاینه
فیزیکی ومارکر
ها1

ساالنه

سی تی اسکن
شکمی±لگنی با
کنتراست2

هر  12-6ماه

عکس ساده ی
ریه3

-1انجام سونوگرافی بیضه در معاینه ی مشکوک
MRI -2می تواند به عنوان جایگزین سی تی اسکن شکمی/لگنی در نظر گرفته شود،MRI.تمام  nodeهای الزمه برای ارزیابی
را باید شامل شود.
 -3عکس ساده ی ریه ممکن است در فالوآپ روتین استفاده شود اما سی تی اسکن قفسه سینه با کنتراست در حضور عالیم
قفسه سینه ارجح است.
 -4در بیماران درمان شده با RPLNDاولیه اختیاری ست.
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Clinical stage II-III NSGCT: Surveillance after Complete Response to
Chemotherapy±postchemotherapy 1RPLND
سال
سال پنجم
هر 6

ماه5

سال چهارم
هر  6ماه

در صورت اندیکاسیون

بالینی6

ساالنه7

سال سوم
هر 6ماه

ساالنه

ساالنه7

سال دوم

سال اول

هر  3ماه

هر  2ماه

شرح حال ومعاینه
فیزیکی ومارکر
ها2

هر  12-6ماه

هر 6ماه

سی تی اسکن
شکمی±لگنی با
کنتراست3

هر 6ماه

هر  6ماه

عکس ساده ی
ریه4

 -1بیمارانی که پاسخ نسبی به شیمی درمانی دارند،نیاز به تصویربرداری در فواصل کمتری نسبت به این جدول دارند.
-2انجام سونوگرافی بیضه در معاینه ی مشکوک
MRI -3می تواند به عنوان جایگزین سی تی اسکن شکمی/لگنی در نظر گرفته شود،MRI.تمام  nodeهای الزمه برای
ارزیابی را باید شامل شود؛بیماران در stage IIدرمان شده با شیمی درمانی که تحت RPLNDبعد از شیمی درمانی قرارگرفته
اند و pN0یا  PN1pure teratomaهستند،فقط نیاز به یک سی تی اسکن  4-3ماه بعد از جراحی دارند و بعد از آن درصورت
اندیکاسیون بالینی انجام شود.
 -4عکس ساده ی ریه ممکن است در فالوآپ روتین استفاده شود اما سی تی اسکن قفسه سینه با کنتراست در حضور عالیم
قفسه سینه ارجح است؛ انجام سی تی اسکن با کنتراست در صورت بیماری زمینه ای supradiaphragmatic
-5اندازه گیری ساالنه ی سطح تومور مارکر ها برای 5-10سال توصیه می شود.
 -6در بیماران با توده های باقی مانده ی رزکت شده یا نشده دارای  viable cancerانجام شود.
 -7عکس ساده ی ریه در ماه های  36و  48اختیاری ست .
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Pathologic Stage IIA/B NSGCT: Post-Primary RPLND and Treated with adjuvant
Chemotherapy
سال
سال پنجم
ساالنه

سال چهارم
ساالنه

سال سوم
ساالنه

سال دوم
هر  6ماه

در صورت اندیکاسیون بالینی
ساالنه

ساالنه

ساالنه

ساالنه

سال اول
هر  6ماه

شرح حال ومعاینه
فیزیکی ومارکر
ها1

 4ماه بعد از
RPLND

سی تی اسکن
شکمی±لگنی با
کنتراست2

هر  6ماه

عکس ساده ی
ریه3

-1انجام سونوگرافی بیضه در معاینه ی مشکوک
MRI -2می تواند به عنوان جایگزین سی تی اسکن شکمی/لگنی در نظر گرفته شود،MRI.تمام  nodeهای الزمه برای ارزیابی
را باید شامل شود؛ بیمارانی که تحت  RPLNDقرارگرفته اند و pN0یا  PN1pure teratomaهستند،فقط نیاز به یک سی
تی اسکن  4-3ماه بعد از جراحی دارند و بعد از آن درصورت اندیکاسیون بالینی انجام شود.
 -3عکس ساده ی ریه ممکن است در فالوآپ روتین استفاده شود اما سی تی اسکن قفسه سینه با کنتراست در حضور عالیم
قفسه سینه ارجح است.
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Pathologic Stage IIA/B NSGCT: Post-Primary RPLND and Not treated with Adjuvant
Chemotherapy1

سال
سال پنجم
ساالنه

سال چهارم

سال سوم

هر  6ماه

هر  4ماه

سال دوم
هر  3ماه
ساالنه

سال اول
هر  2ماه
در ماه

54-3

شرح حال ومعاینه فیزیکی ومارکر
سی تی اسکن شکمی±لگنی با

ها2

کنتراست3

در صورت اندیکاسیون
بالینی
ساالنه

ساالنه

ساالنه

هر  6-3ماه

هر  4-2ماه

عکس ساده ی

ریه4

-1انجام سونوگرافی بیضه در معاینه ی مشکوک
MRI -2می تواند به عنوان جایگزین سی تی اسکن شکمی/لگنی در نظر گرفته شود،MRI.تمام  nodeهای الزمه برای ارزیابی را باید
شامل شود؛ بیمارانی که تحت  RPLNDقرارگرفته اند و pN0یا  PN1pure teratomaهستند،فقط نیاز به یک سی تی اسکن  4-3ماه
بعد از جراحی دارند و بعد از آن درصورت اندیکاسیون بالینی انجام شود.
-3عکس ساده ی ریه ممکن است در فالوآپ روتین استفاده شود اما سی تی اسکن قفسه سینه با کنتراست در حضور عالیم قفسه سینه
ارجح است.
-4بیماران non seminomaبا stage IIA/IIBکه تحت  RPLNDاولیه قرار می گیرند و pN0هستند(بدون کنسر یا تراتوما یا
، )pathologic stage Iتحت برنامه ی  surveillanceبرای  low risk NSGCTقرار بگیرند با این تفاوت که فقط یک سی تی
اسکن در ماه  4بعد از جراحی نیاز است.
-5با این فرض که رزکشن کامل انجام شده
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اصول رادیوتراپی برای :Pure testicular seminoma

•
•

اصول کلی:
رادیو تراپی مدرن ،فیلدهای کوچکتر و با دوز پایین تر را نسبت به قبل شامل می شود.
میانگین دوز و میزان دوزی که به  %50حجم( )D50%کلیه ها  ،کبد و روده ها می رسد ،در رادیوتراپی CT-based
) anteroposterior-posteroanterior(AP-PA) three-dimentional conformal (3D-CRTنسبت به رادیوتراپی
 )IMRT(intensity-modulatedکمتراست.درنتیجه ریسک سرطان های ثانویه در بافت کلیه ها ،کبد و روده ها در 3D-CRT
نسبت به IMRTاحتماال کمتر است و IMRTنیاز نیست.
زمان بندی رادیوتراپی :
o
o
o
o

رادیوتراپی بهتر است زمانی شروع شود که زخم ناشی از  orchiectomyبه طور کامل بهبود یافته باشد.
بیماران بهتر است  5روز در هفته درمان بگیرند.
بیمارانی که missed a fraction doseشده اند  ،باید با همان دوز totalو با همان  fraction sizeدرمان شوند وزمان کلی
درمان را به تدریج توسعه دهیم .
دارو های ضد تهوع به طور موثری تهوع را کم می کنند و توصیه می شود حداقل  2ساعت قبل از هر درمان داده شود.

•

آمادگی برای رادیوتراپی:
 oتوصیه به گفت وگو درباره ی semen analysisو sperm bankingقبل از orchietcomyدر بیمارانی که تمایل به حفظ
باروری دارند.
 oاگر درخواست sperm bankingوجود دارد ،باید قبل از تصویر برداریو  adjuvant therapyباشد.

•

اصول درمان :
 oبهتر است یک non-contrast CT stimulationبه صورتی که بیمار  supineباشد وبازو ها در طرفین باشند انجام شود.بی
حرکتی با استفاده از  castممکن است وضعیت را بهبود ببخشد.
 oهمه ی بیماران به جز کسانی که تحت  orchiectomyدوطرفه قرار گرفته اند  ،بهتر است با یک scrotal shieldمحافظت
شوند.

16 | P a g e

•

:Stage 1
 oبرای :stage IA,IBدوز پیشنهادی رادیوتراپی در جدول زیرتوصیه شده؛ برای تعداد کمی از بیمارانی که ترجیح می دهند
درمان adjuvantبگیرند،احتمال زیادی وجود دارد که رژیم  salvageدر طی درمان  surveillanceباعث
relapseشود.

Total Dose per
dose fraction(G
)(Gy) y

Numb
er of
fractio
ns
10

2

17
11
12

1.5
1.8
1.8

o
o
o
o
o
o
o

o

o

20
(preferre
)d
25.5
19.8
21.6

:Para-aortic-strip fields- field arrangmentدر بیمارانی که سابقه ی جراحی  scrotalیا لگنی را ندارند ،ممکن
است پرتودهی  paraaortic stripبا فیلد های  AP-PAمقابل هم انجام شود؛وزن فیلد ها ممکن است مساوی باشد.
مطالعات nodal mappingاخیر توصیه میکنند که فیلد ها بهتر است لنف نود های  retropritonealرا هدف بگیرند اما
نه لزوما renal hilar nodeهمان طرف بدن.
بوردر های فوقانی و تحتانی ممکن است با آناتومی استخوانی تعیین شود.
بوردر فوقانی بهتر است در زیر بوردر  vertebral body L5باشد.
بوردر ها خارجی:به طور قراردادی،فیلد های para-aortic-stripتقزیبا  10سانتی متر عرض دارند و نوک transverse
 processاز PA vertebraeرا شامل می شوند.
جایگاه کلیه ها در فیلد های para-aortic-stripبیمار به بیمار متفاوت است.
برای بیمارانی که کلیه هایشان نسبتا medialاستsmall renal blocks ،ممکن است در سطح  T12اضافه
شودD50%.کلیه چپ و راست بهتر است کمتر مساوی  Gy8باشد (به طور مثال ،بیشتر از  %50هیچ یک از کلیه ها نمی
تواند بیشتر مساوی Gy8دریافت کند).اگر بیمار تک کلیه ای باشد  D15%،بهتر است کمتر مساوی  Gy20باشد( به طور
مثال ،بیشتر از  %15حجم کلیه نمی تواند بیشتر مساوی Gy20دریافت کند)
یکی از راه های جایگزین  ،3D-CRT planning techniqueقرار دادن بوردرهای خارجی روی ساختار های عروقی در
سی تی اسکن بدون کنتراست است.آئورت و IVCممکن است در سی تی اسکن کانتور شوند؛ بهتر است یک 1.2-margin
 1.9سانتی متری روی آئورت و  IVCباشد تا interaortocaval ،para caval ،para aorticو preaortic nodesهم
شامل شود.
جراحی لگنی در همان طرف ( به طور مثال  inguinal herniorrhaphyیا )orchiopexyممکن است درناژلنفاوی بیضه
را تغییر دهند .درنتیجه پرتودهی لنف نود های  inguinalو iliacهمان طرف و اسکار جراحی حتی در stage Iتوصیه می
شود.
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•

:Stage II
 oبیماران بهتر است اگر )Inflamatory bowel disease ،horseshoe kidney(pelvicیا سابقه ی رادیوتراپی
دارند،رادیوتراپی اولیه دریافت نکنند.
 oبرای بیماران stageIIA-Bدرمان در دوفاز پشت سر هم AP-PAانجام می شود( &modified dog-leg fields
.)cowndownفاصله ای بین دوفاز وجود ندارد.
 oدوز  :modified dog-leg fieldsفاز اولیه شامل درمان با Gy25.5-20و دوز boost to gross diseaseشامل :
Dose per
fraction
1.8-2Gy per
fraction
1.8-2Gy per
fraction

o
o
o
o

o

o
o
o

Total
)dose(Gy
30
36

Stage
IIA
IIB

هدف :modified dog-leg fieldsفیلدها بهتر است لنف نودهای iliacهمان طرف و retro peritonealرا شامل شوند.
 modified dog-leg fieldsاقدام ارجح است.
باید از کاور شدن لنف نود های common,external,proximal internal iliacهمان طرف تا باالی استابولوم مطمئن
شد.
فیلدها می توانند براساس لندمارک های استخوانی یا با کانتور شدن ساختارهای عروقی (مانند )stage Iتنظیم شوند.بهتر
است بوردر فوقانی در زیر  ،vertebral body T10/T11بوردر تحتانی در باالی استابولوم  ،بوردر داخلی از نوک L5
transverse processطرف مقابل تا بوردر فوقانی-خارجی استابولوم همان سمت و بوردر خارجی از نوک L5
transverse processهمان سمت تا بوردر فوقانی –خارجی استابولوم همان سمت قرار داده شود.
ترجیح داده می شود آئورت وIVCاز زیر مهره های  T10/T11و شریان شریان های ایلیاک همان طرف و ورید ها به پایین
تا باالی استابولوم کانتور شود .بهتر است  1.2-1.9 marginسانتی متر از این ساختار های عروقی جهت دستیابی به اهداف
بالینی وجود داشته باشدthe planning target volume.
نیازی به دخیل کردن لنف نود های اینگوینال همان طرف یا اسکار اینگوینال در فیلد های AP-PAنیست مگر بیمار سابقه
ی جراحی لگنی همان طرف را داشته باشد( به طور مثال  inguinal herniorrhaphyیا .)orchiopexy
دوز :cone downفاز دوم رادیوتراپی ست که شامل  fractionروزانه ی Gy2-1.8می شود تا به total cummulative
doseتقریبی  Gy30برای stageIIAوGy36برای stage IIB
هدف  nodal mass(gross tumor volume) :cone downباید کانتور شود.یک marginیک دست  2سانتی متری
از gross tumor volumeبهتر است برای AP-PA conedown fieldآماده شود.
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:germ cell tumor رژیم شیمی درمانی اولیه برای
Preferred Regimens
o BEP
Etoposide 100 mg/m2 IV on Days 1–5
Cisplatin 20 mg/m2 IV on Days 1–5
Bleomycin 30 units IV weekly on Days 1, 8, and 15 or Days 2, 9, and 16
Repeat every 21 days
o EP
(Option only for good-risk patients , patients with pathologic stage II disease,
and patients with viable germ cell tumor at surgery following first-line
chemotherapy)
Etoposide 100 mg/m2 IV on Days 1–5
Cisplatin 20 mg/m2 IV on Days 1–5
Repeat every 21 days
Other Recommended Regimens
o VIP
(Option only for intermediate or poor-risk patients or patients with viable germ
cell tumor at surgery following first-line chemotherapy
Etoposide 75 mg/m2 IV on Days 1–5
Ifosfamide 1200 mg/m2 on Days 1–5 with mesna protection
Cisplatin 20 mg/m2 IV on Days 1–5
Repeat every 21 days

:Metastatic germ cell tumor رژیم شیمی درمانی خط دوم برای
Conventional-Dose Chemotherapy Regimens
Preferred Regimens
oTIP1
Paclitaxel 250 mg/m2 IV on Day 1
Ifosfamide 1500 mg/m2 IV on Days 2–5 with mesna protection
Cisplatin 25 mg/m2 IV on Days 2–5
Repeat every 21 days2
oVeIP1
Vinblastine 0.11 mg/kg IV Push on Days 1–2
Ifosfamide 1200 mg/m2 IV on Days 1–5 with mesna protection
Cisplatin 20 mg/m2 IV on Days 1–5
Repeat every 21 days3
High-Dose Chemotherapy Regimens
Preferred Regimens
oCarboplatin/etoposide
Carboplatin 700 mg/m2 (body surface area) IV
Etoposide 750 mg/m2 IV
Administer 5, 4, and 3 days before peripheral blood stem cell infusion for
2 cycles
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oPaclitaxel/ifosfamide/carboplatin/etoposide

Paclitaxel 200 mg/m2 IV over 24 hours on Day 1
Ifosfamide 2000 mg/m2 over 4 hours with mesna protection on Days 2–4Repeat every 14 days for 2
cycles followed by
Carboplatin AUC 7–8 IV over 60 minutes on Days 1–3Etoposide 400 mg/m2 IV
on Days 1–3
Administer with peripheral blood stem cell support at 14- to 21-dayintervals for 3 cycles

.باید استفاده شودG-CSF است وhigh-risk ، febrile neutropenia  برایVeIP وTIP -1
. استrelapsed testicular germ cell  خط دوم درمان موثری برای بیمارانcisplatin  وifosfamide،paclitaxel ترکیبی از-2
etoposide  یاvinblastin  به عالوه ی یاifosfamide وcisplatin :recurrent germ cell tumor درمان ریشه کنی در-3

:1)دریافت نکرده باشدhigh-dose ( اگر قبال شیمی درمانیMetastatic germ cell tumor رژیم شیمی درمانی خط سوم برای
Preferred Regimens (High-Dose Chemotherapy)
•

Carboplatin/etoposide
Carboplatin 700 mg/m2 (body surface area) IV
Etoposide 750 mg/m2 IV
Administered 5, 4, and 3 days before peripheral blood stem cell infusion for 2 cycles
• Paclitaxel/ifosfamide/carboplatin/etoposide
Paclitaxel 200 mg/m2 IV over 24 hours on Day 1
Ifosfamide 2000 mg/m2 over 4 hours with mesna protection on Days 2–4Repeat every 14 days for 2
cycles followed by
Carboplatin AUC 7–8 IV over 60 minutes on Days 1–3Etoposide 400 mg/m2 IV on Days 1–3
Administered with peripheral blood stem cell support at 14- to 21-day intervals for 3 cycles
Other Recommended Regimens
o Gemcitabine/paclitaxel/oxaliplatin

Gemcitabine 800 mg/m2 IV over 30 minutes on Days 1 and 8
Paclitaxel 80 mg/m2 IV over 60 minutes on Days 1 and 8Oxaliplatin 130 mg/m2 IV over 2 hours on
Day 1
Administered on a 21-day cycle for 8 cycles
Gemcitabine/oxaliplatin
Gemcitabine 1000–1250 mg/m2 IV over 30 minutes on Days 1 and 8followed by
Oxaliplatin 130 mg/m2 IV over 2 hours on Day 1
Administered on a 21-day cycle until disease progression or unacceptable toxicity
Gemcitabine/paclitaxel
Gemcitabine 1000 mg/m2 IV over 30 minutes on Days 1, 8, and 15
Paclitaxel 100 mg/m2 IV over 60 minutes on Days 1, 8, and 15
Administered on a 28-day cycle for 6 cycles
Etoposide (oral)
Etoposide 50–100 mg PO daily on Days 1–21
Administered on a 28-day cycle until disease progression or unacceptable toxicity
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Useful in Certain Circumstances
Pembrolizumab (for MSI-H/dMMR or TMB-H tumors)2
Pembrolizumab 200 mg IV over 30 minutes on Day 1
Administered on a 21-day cycle until disease progression or unacceptable toxicity or up to 24
months
Pembrolizumab 400 mg IV over 30 minutes on Day 1
Administered on a 42-day cycle until disease progression or unacceptable toxicity or up to 24
months
. در خط سوم درمان ارجح استhigh-dose  شیمی درمانی، به عنوان خط دوم درمان استفاده شودVeIP یاTIP اگر-1
- Tumor mutational burden-high (TMB-H) [≥10 mutations/megabase (mut/Mb)] tumors, as
رژیمprofiling (CGP) assay. determined by a validated and/or FDA-approved comprehensive genomic
:1)دریافت کرده باشدhigh-dose ( اگر قبال شیمی درمانیMetastatic germ cell tumor شیمی درمانی خط سوم برای
Preferred Regimens
• Gemcitabine/paclitaxel/oxaliplatin
Gemcitabine 800 mg/m2 IV over 30 minutes on Days 1 and 8
Paclitaxel 80 mg/m2 IV over 60 minutes on Days 1 and 8
Oxaliplatin 130 mg/m2 IV over 2 hours on Day 1
Administered on a 21-day cycle for 8 cycles
• Gemcitabine/oxaliplatin
Gemcitabine 1000–1250 mg/m2 IV over 30 minutes on Days 1 and 8
followed by
Oxaliplatin 130 mg/m2 IV over 2 hours on Day 1
Administered on a 21-day cycle until disease progression or unacceptable toxicity
• Gemcitabine/paclitaxel
Gemcitabine 1000 mg/m2 IV over 30 minutes on Days 1, 8, and 15
Paclitaxel 100 mg/m2 IV over 60 minutes on Days 1, 8, and 15
Administered on a 28-day cycle for 6 cycles
• Etoposide (oral)
Etoposide 50–100 mg PO daily on Days 1–21
Administered on a 28-day cycle until disease progression or unacceptable toxicity
Useful in Certain Circumstances
• Pembrolizumab (for MSI-H/dMMR or TMB-H tumors) 2
Pembrolizumab 200 mg IV over 30 minutes on Day 1
Administered on a 21-day cycle until disease progression or unacceptable toxicity or up to 24
months
Pembrolizumab 400 mg IV over 30 minutes on Day 1
Administered on a 42-day cycle until disease progression or unacceptable toxicity or up to 24
months

در خط سوم درمان ارجح استhigh-dose  شیمی درمانی، به عنوان خط دوم درمان استفاده شودVeIP یاTIP اگر-1
.2-Tumor mutational burden-high (TMB-H) [≥10 mutations/megabase (mut/Mb)] tumors, as
determined by a validated and/or FDA-approved CGP assay
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اصول جراحی در :germ cell tumor
•

 gold-standard ،Radical inguinal orchiectomyبرای تشخیص و درمان اولیه برای توده ی مشکوک بیضه
است trans-scrotal orchiectomy .توصیه نمی شود چرا که  scrotal violationبا ریسک باالتری از local
 recurrenceوتغییر الگوی متاستاز همراه است.

•

برای کاهش ریسک اختالالت  ،ejaculatoryروش  nerve-sparingیا  template dissectionدر بیمارانی که تحت
 RPLNDاولیه در  stage I nonseminomaقرار می گیرند  ،مدنظر باشد.

•

تکنیک " "split& rollکه در آن عروق  lumbarمشخص شده و  ligateمیشوند  ،به همه ی بافت های لنفاوی اطراف و
پشت عروق بزرگ (مثل آئورت و  )IVCاجازه ی رزکت شدن می دهد و ریسک  in-field recurrenceکم میشود .

):Testis-sparing surgery(TSS
•

 TSSیا  partial orchiectomyمیتواند در بیماران منتخب با توده ی بیضه در نظر گرفته شود.

• اندیکاسیون انجام :TSS
 ،Synchronous bilateral germ cell tumors oبیضه ی منفرد با توده ی مشکوک به germ
 cell tumorیا بیضه ی منفرد  (functionalمثال سابقه ی آتروفی بیضه ی طرف مقابل ) .با این
بیماران از نظر موارد زیر باید مشورت شود :
▪ High-riskبودن  TSSدر local recurrence
▪ نیاز به  surveillanceمداوم با  self-examو معاینه ی بالینی توسط پزشک و/یا سونوگرافی
▪ نقش رادیوتراپی ادجوانت در کم کردن ریسک local recurrence
▪ اثر رادیاسیون تراپی در تولید اسپرم و تستسترون
▪ وجود ریسک آتروفی بیضه ،نیاز به جایگزینی تستسترون و/یا وجود نازایی
 oتوده های بیضه ی غیر قابل لمس کوچکتر از  2سانتی متر در  80%بیماران خوش خیم هستند و بنابراین
 TSSممکن است در این بیماران که از نظر تکنیکی  TSSدر آن ها امکان پذیر است  ،در نظر گرفته شود.
•

اصول :TSS
 TSS oبهتر است با  inguinal approachانجام شود.
 oفروزن سکشن در زمان جراحی بهتر است توسط پاتولوژیست genitourinaryمتبحر انجام شود .
 Radial orchiectomy oدر بیماری که بیضه ی سمت مقابل نرمال دارد و بیوپسی وجود testicular
 cancerویا شک به آن را مطرح کند  ،توصیه می شود.

جراحی بعد از شیمی درمانی :
•

ارجاع به به مراکز high volumeبرای جراحی رزکشن توده ها بعد از شیمی درمانی مدنظر باشد.

•

رزکشن کامل یک متغیر کامل مستقل پیش بینی کننده ی نتیجه ی بالینی ست .در RPLNDبعد از شیمی درمانی ،
 marginهای جراحی برای حفظ  ،ejaculationنباید compromisedشود.اقدامات بیشتر و رزکشن ساختار های اطراف
،ممکن است الزم باشد.

•

 RPLNDبعد از شیمی درمانی در بیماران با metastatic NSGCTهمراه با توده ی باقی مانده ی رتروپریتونئال به دنبال
شیمی درمانی سیستمیک و سطح تومور مارکر های نرمال شده بعد از شیمی درمانی  ،اندیکاسیون دارد.

•

یک full bilateral template RPLNDبهتر است در همه ی بیمارانی که بعد از شیمی درمانی تحت RPLNDقرار
می گیرند ،با درنظر گرفتن مرز های  (dissectionعروق نافی کلیوی (مرز فوقانی) ،میزنای (مرز خارجی) و شریان های
(common illiacمرز تحتانی )) انجام شود.

•

Modified template RPLNDممکن است در بیماران منتخب با  stageاولیه ی  IIA/Bدر primary landing zone
ها انجام بگیرد.
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• اطالعات محدودی مبنی بر افزایش ریسک  recurrenceغیر عادی با استفاده از minimally invasive laparoscopicیا
robotic approachدر  RPLNDوجود دارد.درنتیجه  minimally invasive RPLNDبه عنوان درمان استاندارد توصیه
نمی شود اما  RPLNDمی تواند در مراکز  high volumeدر بیماران منتخب استفاده شود.
:Contralateral testis biopsy
 Contralateral biopsyجهت اکسکلود کردن وجود GCNISاختصاص یافته است .به علت  policyبعضی کشور ها  ،شیوع کم
GCNISو(metachronous contralateral testicular tumorsتا %9و حدود  %2.5به ترتیب) ،ناتوانی در درمان با GCNISو این
واقعیت که بیشتر metachronousتومور ها در stageپایینی ظاهر می شوند  ،در توصیه به  contralateral biopsyدر همه ی
بیماران اتفاق نظر وجود ندارد.هرچند ریسک و فواید بیوپسی بیضه ی مقابل باید با بیمار high-riskبرای contralateral
(GCNISمانند حجم  ml 12<testisو/یا سابقه ی  )cryptorchidismدر میان گذاشته شود.
 Contralateral biopsyدر بیماران باالی  40سال بدون ریسک فاکتور نیاز نیست .بیماران بهتر است در مورد احتمال ایجاد
 subsequent TGCTعلی رغم بیوپسی منفی اطالع داشته باشند.در صورت اندیکاسیون two-site surgical testicular biopsy ،
توصیه می شود.

اصول تصویر برداری:
 Stageبندی :
•
•

در  pure seminomaو  ،non seminomaسی تی اسکن شکمی/لگنی با کنتراست و عکس ساده ی ریه یا سی تی اسکن
طی  4هفته قبل از شروع شیمی درمانی جهت تایید (stagingحتی اگر قبال انجام شده باشد) توصیه می شود.
سی تی اسکن قفسه سینه بهتر است زمانی انجام شود که  CXRیا سی تی شکمی/لگنی غیر نرمال باشد .

ارزیابی پاسخ به درمان :
•

در  (PET/CT scan ،pure seminomaاز قاعده ی جمجمه تا  )mid thighبرای توده ی باقی مانده ی بیشتر از  3سانتی
متر بعد از شیمی درمانی اولیه در نظر گرفته شود.

•

 PET/CT scanبهتر است حداقل  6هفته بعد از تمام شدن شیمی درمانی انجام شود.

•

 PET/CT scanمنفی بعد از شیمی درمانی بسیار  reassuringاست .اگر  PET/CT scanمثبت باشد  ،رزکشن یا
interventional radiology-guided biopsyبهتر است در نظر گرفته شود.راه دیگر ،منتظر ماندن برای  12-8هفته و
تکرار  PET/CT scanجهت ارزیابی تغییرات است  .اگر توده به طور مداوم  FDG-avidدر  PETباشد ،رزکشن یا بیوپسی
توصیه می شود.

:Surveillance
•

در  pure seminomaو  MRI ، non seminomaبا کنتراست می تواند در شرایط خاصی به جای سی تی اسکن شکمی-
لگنی به کار رود.

•

در پروتکل  MRIبهتر است به لنف نود های لگنی و  retroperitonealتوجه شود.

•

از تصویربرداری مشابه (  MRIیا  )CTدر  surveillanceاستفاده شود.

•

در  ، stage I seminoma & non seminomaعکس ساده ی ریه بهتر است وقتی سی تی شکمی/لگنی انجام میگیرد ،
انجام شود .در حالت عادی تصویربرداری اضافه تری برای قفسه سینه اندیکاسیون ندارد.در یک مطالعه ی  reviewگذشته نگر
از 560بیمار  76،بیمار دچار relapseشدند که فقط  4تا از آن ها در قفسه سینه درگیری داشتند که یکی از آن ها عکس ساده
ی ریه ی غیر نرمال داشت(همراه با  AFPباال).اطالعات مشابه در مقاله ای دیگر نشان داد عکس ساده ی ریه جایگاهی در
تشخیص  relapseندارد.
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Testicular cancer staging and classification†

Stage and Stage grouping Stage description
Stage 0 :
pTis N0 M0 S0

Stage 1:
pT1-pT4 N0 M0 SX
Stage IA:
pT1 N0 M0 S0

Stage IB:
pT2-pT4 N0 M0
S0

Stage IS:
Any pT (or TX)
N0 M0
S1-S3

Stage II:
Any pT (or TX)
N1-N3 M0
SX

Stage IIA:
Any pT (or TX)
N1 M0
S0 or S1

Stage IIB:
Any pT (or TX)
N2 M0
S0 or S1

Stage IIC:
Any pT (or TX)
N3 M0
S0 or S1
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The cancer is only in the seminiferous tubules (small tubes inside each
testicle). It has not grown into other parts of the testicle (pTis). It hasn't spread
to nearby lymph nodes (N0) or to distant parts of the body (M0). All tumor
marker levels are within normal limits (S0).
The tumor has grown beyond the seminiferous tubules, and might have grown
outside the testicle and into nearby structures (pT1-pT4). The cancer has not
spread to nearby lymph nodes (N0) or to distant parts of the body (M0). Tumor
marker test results aren’t available, or the tests haven’t been done (SX).
The tumor has grown beyond the seminiferous tubules, but is still within the
testicle, and it hasn't grown into nearby blood vessels or lymph nodes (pT1).
The cancer hasn't spread to nearby lymph nodes (N0) or to distant parts of the
body (M0). All tumor marker levels are within normal limits (S0).
The tumor has grown outside of the testicle and into nearby structures (pT2pT4). The cancer has not spread to nearby lymph nodes (N0) or to distant parts
of the body (M0). All tumor marker levels are within normal limits (S0).
The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer has
not spread to nearby lymph nodes (N0) or to distant parts of the body (M0).
At least one tumor marker level is higher than normal (S1-S3).

The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer has
spread to 1 or more nearby lymph nodes (N1-N3), but it hasn't spread to distant
parts of the body (M0). Tumor marker test results aren’t available, or the tests
haven’t been done (SX).
The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer has
spread to at least 1 nearby lymph node (but no more than 5, if checked by
surgery), and none of the lymph nodes are larger than 2 centimeters (cm)
across (N1). The cancer has not spread to distant parts of the body (M0). All
tumor marker levels are within normal limits (S0), or at least 1 tumor marker
level is slightly higher than normal (S1).
The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer has
spread to at least 1 nearby lymph node that's larger than 2 cm but no larger
than 5 cm across, OR it has grown outside of a lymph node, OR more than 5
nodes contain cancer (found during surgery) (N2). The cancer has not spread
to distant parts of the body (M0). All tumor marker levels are within normal
limits (S0), or at least 1 tumor marker level is slightly higher than normal (S1).
The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer has
spread to at least 1 nearby lymph node that's larger than 5 cm across (N3). The
cancer has not spread to distant parts of the body (M0). All tumor marker
levels are within normal limits (S0), or at least 1 tumor marker level is slightly
higher than normal (S1).

The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer might
or might not have spread to nearby lymph nodes (any N). It has spread to
distant parts of the body (M1). Tumor marker test results aren’t available, or
the tests haven’t been done (SX).
The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer might
Stage IIIA:
or might not have spread to nearby lymph nodes (any N). It has spread to
Any pT (or TX)
distant lymph nodes or to the lungs (M1a). All tumor marker levels are within
Any N M1a
normal limits (S0), or at least 1 tumor marker level is slightly higher than
S0 or S1
normal (S1).
The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
Any pT (or TX) extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer has
N1-N3 M0
spread to 1 or more nearby lymph nodes (N1-N3), but it hasn't spread to distant
S2
parts of the body (M0). At least 1 tumor marker level is much higher than
Stage IIIB
normal (S2).
OR
Stage III:
Any pT (or TX)
Any N M1
SX

Any pT (or TX)
Any N M1a
S2

The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer might
or might not have spread to nearby lymph nodes (any N). It has spread to
distant lymph nodes or to the lungs (M1a). At least 1 tumor marker level is
much higher than normal (S2).
Any pT (or TX) The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
N1-N3 M0
extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer has
S3
spread to 1 or more nearby lymph nodes (N1-N3), but it hasn't spread to distant
parts of the body (M0). At least 1 tumor marker level is very high (S3).
OR
Any pT (or
The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
TX) Any N M1a extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer might
S3
or might not have spread to nearby lymph nodes (any N). It has spread to
distant lymph nodes or to the lungs (M1a). At least 1 tumor marker level is
Stage IIIC
very high (S3).
OR
Any pT (or TX) The tumor might or might not have grown outside the testicle (any pT), or the
Any N M1b
extent of the tumor can’t be assessed for some reason (TX). The cancer might
Any S
or might not have spread to nearby lymph nodes (any N). It has spread to
distant parts of the body other than the lymph nodes or to the lungs (M1b).
Tumor marker levels might or might not be higher than normal (any S).
†According to American Joint Committee on Cancer/International Union Cancer
Consortium 2018 Tumor, Nodes, and Metastases (TNM) Staging Classification
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