
 سرطان مثانه
 :نکات مهم در خصوص سرطان مثانه که باید بدانید

( یکي از سرطان Bladder Cancerبه انگلیسي  ) سرطان مثانه
ک بین مردان و زنان مي باشد. طبق آمارهااي متتشار   هاي مشتر

برابر بیشتر از زنان باه سارطان مثاناه     5تا  4شده، مردان ایراني 
 سرطان پروستاتمبتال مي شوند. همچتین سرطان مثانه به همراه 

 ع در بین مردان ایراني مي باشتد.  از سرطان هاي شای

ها در بدن است. سرطان مثانه باه   سرطان، رشد غیرطبیعي سلول
شود. مثانه انادامي در   طور معمول در غشاي داخلي مثانه آغاز مي
گاردد. در بیشاتر موا،اع،     بدن است که ادرار در آن ذخیاره ماي  

مثانه زود تشخیص داده مي شود. در این حالت، سارطان    سرطان
نمي کتد.   هاي دیگر را درگیر ه بیرون از مثانه بروز نکرده و اندامب

گرد. بتابراین معایته هاا و بررساي    اما سرطان مثانه دوباره باز مي
 هاي معمول براي بیماران الزامي است. 

 عالئم سرطان مثانه
 وجود خون در ادرار

تاوان   وجود خون در ادرار از عالئم سرطان مثانه است. خون را مي
با آزمایش و یا به صورت واضح در ادرار پیدا کرد. ادرار اگر تیره تر 

و یا ،رمز روشن باشد، بایاد باه دکتار     اي از حالت معمول یا ،هوه
هااي سارطان     مراجعه کرد. همیشه وجود خون در ادرار از نشانه

مثانه نیست، بلکه ممکن است علل دیگري نیز وجود داشته باشد. 
مانتد ورزش، زخم، عفونت، ناراحتي کلیه، وجود خون در کلیاه و  

 خون.   داروهاي ر،یق کتتده

 تغییرات مثانه
 دهد بیشتر به بروز سرطان  عالئمي که مثانه از خود نشان مي

 اشاره دارد. در برخي موا،ع تغییر در مثانه باعث سرطان مثانه  
 شود. مانتد: مي
 احتیاج به دستشویي رفتن بدون داشتن ادرار 
 بیشتر از میزان معمول دستشویي رفتن 
 به سختي ادرار کردن 
 ادرار دردناک 

نیز همگي مثال هام هساتتد     عفونت ادراريعالئم ستگ مثانه و 
 شود.   ها در نظر گرفته مي هاي مختلفي براي آن ولي درمان

 علت سرطان مثانه 
 سیگار کشیدن

اگرچه علت سرطان مثاناه باه طاور    
د،یق مشاخص نیسات، اماا سایگار     
کشیدن احتمال ابتال به سرطان مثانه 

 4دهد. افاراد سایگاري    را افزایش مي
کشتد، در معرض خطر ،رار دارناد.   برابر افراد عادي که سیگار نمي

مواد شیمیایي موجود در دود تتباکو از طریاق ریاه وارد جریاان    
شاود و وارد ماااري    ها فیلتار ماي   لیهخون شده سپس توسط ک

هاا را در   شود. این مواد در مثانه جماع شاده و سالول    ادراري مي
معرض تغییر ،رار داده که موجب افزایش ریسک سارطان مثاناه   

 شود. مي
 در معرض مواد شیمیایی قرار گرفتن
                                                             محققان معتقدند بعضي از مشاغل خطر

                                                 دهد. مي ابتال به سرطان مثانه را افزایش
                                        معرض ها و آرایشگران در آهتگران، مکانیک

شیمیایي مختلف  اد،رار دارند. اگر با مو  مواد شیمیایي بیشتري
نکات ایمتي  کتید، حتماً کار مي …و  تسوجاتم ، چرممانتد رنگ، 

  .را رعایت کتید تا خطر ابتال به سرطان مثانه را کاهش دهید

 آمارها در مورد سرطان مثانه
سرطان مثانه باشد  هر کسي احتمال دارد که در معرض ابتال به

 :ابتال متفاوت است  ولي در موارد زیر میزان
                                                     مردان سه برابر بیشتر در خطر ابتال جنسیت:

 به سرطان مثانه هستتد.
سال  55نفر باالي  9 نفر بیمار مبتال به سرطان مثانه، 01از هر  سن:

 سن دارند.
ها و سیاه پوساتان   سفید پوستان دو برابر بیشتر از آفریقایي نژاد:

 در معرض ابتال به سرطان مثانه ،رار دارند.
ي خاانوادگي، داشاتن نقاص در هتگاام      سابقه عوامل دیگر مانتد

تولد، التهاب مزمن مثانه و اناام درمان براي سرطان هاي دیگار   
 در بروز سرطان مثانه نقش دارند.

 مثانه تشخیص سرطان
آزمایش تشحیص سرطان مثانه 

 سرطان آزمایش معمول براي تشخیص
 در معرض مثانه وجود ندارد. اما اگر 

 هایي و یا نشانه خطر زیادي ،رار دارید
 اولین احتماالً در شما دیده شده، 
 . باشد خون مي زمایشآزمایش، آ 

 روش سیستوسکوپي  اگر نیاز باشد به
شود تا در زیر میکروسکوپ آزمایش  از مثانه نمونه برداشته مي 

روش براي تشخیص سرطان مثانه شود. نمونه برداري بهترین 
 است.

تصویربرداری 
اگر سرطان مثاناه در بادن تشاخیص داده شاود، تصاویربرداري      

هاي دیگر نفاوذ کارده یاا     کتتد تا دریابتد که سرطان به بخش مي
دهتد تا تغییرات احتمالي در بادن را   خیر! تزریق با رنگ اناام مي

متوجه شوند. سي تي اسکن و ام آر آي بیشاترین جزئیاات را در   
اختیااار مااا ،اارار 

دهتااااد.  مااااي
ي از سااااونوگراف

امواج صوتي براي 
ایااد تصاویر باه   
جااااي تاااابش  

کتتد.  استفاده مي
بیشتر براي تشخیص سرطان در ریاه و    آزمایشات تصویربرداري
 شود.  استخوان اناام مي

 مراحل سرطان مثانه  
 سرطان در پوشش داخلي  مرحله صفر:
 ماند. با،ي مي

 سرطان به دیواره مثانه   مرحله اول:
 گسترش یافته است

 .سرطان به عضالت جدار مثانه رسیده است مرحله دوم:
 مثانه گسترش طرافا  در چربي بافتسرطان به   مرحله سوم: 

 یافته است.
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و یا  کبد ،ریهسرطان به شکم، لگن، غدد لتفاوي،  مرحله چهارم:
 گسترش یافته است. استخوان

 درمان سرطان مثانه
 درمان با جراحی

شود. اگر  جراحي براي درمان سرطان در مراحل اولیه استفاده مي
سرطان از مثانه پیشروي کتد، جراح به احتماال زیااد بخشاي از    

ماااري ادرار برداشاته    دارد. در مردان پروساتات و  مثانه را برمي
لوله رحم یا فالوپ، تخمادان و بخشاي از    شود. در زنان رحم، مي

 مهبل ممکن است برداشته شود.
 مثانه سرطان بعد از جراحی مراقبت

اگر کل مثانه در جراحي برداشته شود، جراح روش دیگاري باراي   
دهد. امکاان دارد بخشاي از روده را    ذخیره سازي ادرار اناام مي

براي ذخیره سازي ادرار استفاده کتد. در ماواردي دیگار از یاک    
توانتد استفاده کتتد. در جراحي مدرن دفع ادرار  مخزن داخلي مي

 شود. ياز طریق مثانه مصتوعي اناام م

 شیمی درمانی سرطان مثانه
 کشتن در شیمي درماني از دارو براي

 شود. این هاي سرطاني استفاده مي سلول 
 دهتد داروها را به بیمار ،بل از جراحي مي 
تار خاارج    تا تومورها را کوچک کتتد و همچتین تومورها راحات  

شوند. همچتین از شیمي درماني بعد از جراحي براي از بین باردن  
شود. ریزش ماو، حالات    يهاي سرطاني نیز استفاده م  کامل سلول

تهوع، کاهش اشتها و خستگي از عالئم مشترک شایمي درمااني   
تزریق وریدي و تزریق مستقیم به مثاناه    است. داروها به دو شیوه
 استفاده مي شوند. 

 ایمن درمانی سرطان مثانه
کاه در   شود. با ایان  این نوع از درمان مستقیما به مثانه مربوط مي

یاباد.   رود اما گسترش نیز نماي  این روش سرطان مثانه از بین نمي
باه ناام باسایلو     در یک نوع از این درمان نوعي باکتري مفیاد  

باه   ( مساتقیماً Bacillus Calmette-Guerinکالمات گارین )  
شود سیستم  شود. این درمان باعث مي وسیله کاتتر وارد مثانه مي

ایمتي بدن شما به سلول هاي سرطاني حملاه کتاد. ایان درماان     

 بعد سرطان مثانه عالئمي شبیه آنفوالنزا دارد. ایمن درماني معموالً
شود تا خطر ابتال دوباره به سرطان را کااهش   از جراحي اناام مي

 دهد. 

 پرتو درمانی سرطان مثانه
ي ایکاس باراي از باین باردن      از تابش مواد پرتوزا مانتاد اشاعه  

شاود.   هاي سرطاني و کوچک کردن تومورها اساتفاده ماي   سلول
معموال  گیرد. معموال این تابش از خارج از بدن به تومور صورت مي
شود. براي  از این روش بعد از جراحي و شیمي درماني استفاده مي

تارین روش   توانتد جراحي کتتد، این روش اصالي  کساني که نمي
تاوان باه حالات تهاوع،      درمان است. ار عوارض جاانبي آن ماي  

  خستگي، سوزش پوست، اسهال و سوزش هتگام ادرار اشاره کرد.
 پیشگیری و درمان خانگی سرطان مثانه

 براي در حال حاضر هیچ روش خانگي
 کشف  مثانهجلوگیري و درمان سرطان 

 نشده است. اما همچتان محققان در حال
 تالش براي پیدا کردن راهي هستتد.  

 ثیر چاي سبز ومطالعات در پي کشف تا
 کلم بروکلي در درمان سرطان مثانه ادامه دارد. 

 مثانه سرطان با کردن زندگی
 راه اگرچاه . دهاد  تغییار  را کاردن  زندگي نحوه تواند مي سرطان
 توانید مي اما ندارد وجود مثانه سرطان از جلوگیري براي مطمئتي
 و باشاید  داشاته  راحتي و خوب احسا  و رفته پیش گام به گام
. کتیاد  شاروع  ساالم  غااایي  رژیام  باا . دارید نگاه سالم را خود

 کرده ورزش دائما. کتید متو،ف را سیگار کشیدن و الکل نوشیدن
 عمار  طاول  تاوان  ماي  راهکارها این با. بروید چکاپ به همیشه و

 .داد افزایش را سرطاني بیماران

 درمان های تجربی و جدید برای سرطان مثانه
چتد درمان جدید ممکن است در درمان سرطان مثانه موثر باشد. 
فتودیتامیک باراي درماان سارطان در مراحال اولیاه اساتفاده       

گردد. روش  شود. در این درمان از لیزر براي درمان استفاده مي مي
دیگر ژن درماني است. هدف در این نوع درماان، کتتارل سالول    

 هاي سرطاني است.  
 
   www.webmd.comمنبع:  

ری شمالغربم    رکز بهدا
 بیمارستان شهید عارفیان

 

 
 توسط سورپوازیر آموزشی شده  : تهیه

 9317سال  زمستان

 

https://www.infosalamat.com/blog/bladder-cancer

