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مثانه چيست ؟
مثانه يک عضو توخالی مانند كيسه است كه در قسممت
پايين شکم قرار داشته و محل تجمع ادرار می باشد .
عملکرد مثانه چيست ؟
مثانه محل تجمع ادرار می باشد ادرار پم ا توليمد در
كليه ها ا راه دو لوله باريک به نام ميزراه يا طالم وارد
مثانه شده و در آن جا می شود وقتی حجم ادرار داخمل
مثانه افزايش يابد احساس ادرار ايجماد شمده و تخليمه
صورت می گيرد .

سرطان مثانه در چه افرادی بيشتر ديده می شود .
شيوع سرطان مثانه در ممردان  2/5برابمر نمان اسمت
مهمترين عامل خطر برای سرطان مثانه مصمر سميگار
می باشد ميزان خطر بستگی به مدت و تعمداد مصمر
سيگار دارد برخی شغل های خاص مانند كارگران صنايع
شيميايی  ،رنگ  ،الستيک  ،مواد نفتمی  ،رمرم و رما
بيشتر ا سايرين درمعرض ابتدا به سمرطان مثانمه ممی
باشند .

عالئم سرطان مثانه چيست ؟
سرطان مثانه چيست ؟
سرطان مثانه رشد سلولهای سرطانی درديواره مثانه می شايع ترين عالمت وجود خون در ادرار است كه ممکمن
باشد كه در بيشتر موارد به شکل توده گل كلمی پايه دار است با رشم ديمده شمود يما فبم بما آ ممايش ادرار
داخل مثانه می باشد در صورت عدم درمان تومور ممکن تشخيص داده شود وجود خون در ادرار در اكثمر مموارد
بدون درد است اما در تعداد كمی ا بيمماران بما تکمرار
است رشد كرده و به خارج ا مثانه گسترش يابد و يا
ادرار  ،سو ش ادرار و فوريت ادرار همراه است .
حتی به اعضای ديگر دست اندا ی كند .
گاهی بيمماران بماعال م بيمماری پيشمرفته ماننمد درد
استخوان  ،درد پهلو  ،تهوع استفراغ  ،ورم پاها و يا بمی
اشتهايی مراجعه می كنند.
سرطان مثانه چگونه تشخيص داده می شود :
 -1آ مايش كامل ادرار اين آ مايش وجود خون در ادرار را
نشان می دهد كه نيا به بررسی بيشتر دارد .
 -2آ مايش سيتولوژی ادرار (بررسی سلولهای موجود در
ادرار ) در اين روش بما بررسمی نمونمه ادرار بيممار (
معموالً در سه نوبت ) مکمن اسمت بتموان سملولهای
سرطانی را مشخص نمود .
 -3روشهای تصوير برداری شامل  :سونوگرافی و سی تی
اسکن .

 -9عک قفسه استخوان  .جهت ار يابی دست انمدا ی
سرطان به استخوان .
 -5اسکن استخوان  .جهت ار يمابی دسمت انمدا ی
سرطان به استخوان .
 -6سيستوسکوپی روش بررسی و ديدن مثانه به وسميله
دستگاه ممی باشمد بما سيستوسمکوپی ممی تموان
تورمورها را در مثانمه مشماهده كمرد ا آنهما نمونمه
برداری كرد يا به طور كامل آنها را تراشيده و خمارج
نمود .
پس از تشخيص چه اقداماتی بايد انجام داد .
تراش دادن تومور ا طريق مجرای ادرار اولين كاری است
كه برای تمام سرطانهای مثانه بايمد انجمام شمود .نمونمه
جهت بررسی به آ مايشگاه آسي شناسی فرستاده ممی
شود پاسخ آ مايشگاه نوع سرطان و ميمزان نفموآ آن در
جدار مثانه را مشخص می كند .

راههای درمانی سرطان مثانه چيست ؟
 تومورهای سطحی مثانه پ ا تراش دادن تومور اطريق مجرا ( ) TURموادی به داخل مثانه تزريق می
گردد كه جلوی رشد مجدد تومور با بگيرد مهمترين و
موثرترين اين دسته مواد ب ث ژ ( ميکمروب عمعي
شده سل ) می باشد و باعث تبويت سيسمتم ايمنمی
بدن در مبابل تومور می گردد .پ ا درمان بايد همر
سه ماه يکبار برای سال اول و شش ماه يکبمار بمرای
سال دوم و سپ ساالنه سيستوسکوپی شوند تا عود
احتمالی تومور مشخص و درمان شمود ممکمن اسمت
شيمی درمانی يا اشعه درمانی نيز ممکن اسمت نيما

باشد در بيمارانی كه سرطان مثانه به اليه های عميبی
رسيده است  ،روش انتخابی  ،برداشتن كامل مثانه می
باشد پ ا عمل برای بيمار با استفاده ا روده كيسه
ای به جای مثانه درست می شود .
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