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 درباره تومور مثانه، چه می دانید؟

 

 .مثانه یک عضو توخالی، مانند کیسه است که در قسمت پایین شکم قرار داشته و محل تجمع ادرار می باشد

 مثانه چیست؟ عملکرد

وارد مثانه شده و در آنجا جمع می شود. وقتی ( ادرار پس از تولید در کلیه ها از راه دو لوله باریک به نام میزنای )حالب 

 .به صورت ارادی انجام می شودحجم ادرار داخل مثانه افزایش یابد، احساس ادرار ایجاد شده و تخلیه 

 

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

(سینا بیمارستان ) 
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 چیست؟ سرطان مثانه 

       بیشتر موارد به شکل یکک تکوده  کل کلمکی پایکه دار داخکل مثانکهرشد کرده و در مثانه  ارهدر دیو سلول های سرطانی 

  تکرمی باشد. در صورت عدم درمان تومور ممکن است رشد کرده، به خارج مثانه  سترش یابد و یا حتی به اعضکا  دور

 .دست انداری کند

 د؟در چه افرادی بیشتر دیده می شوتومور مثانه 

 ساله دیده می شود. 86تا  86بیشتر در مردان وع سرطان مثانه شی 

 خطر بستگی به مدت و مقدار مصرف  میزان.مصرف سیگار می باشد ،مهم ترین عامل خطر برای سرطان مثانه

  سیگار دارد.

  برخی شغل های خاص مانند کار ران صنایع شیمیایی، رنگ، الستیک، مواد نفتی، چرم و چاپ بیشتر از

 .در معرض خطر ابتال به سرطان مثانه می باشند سایرین

 با چه عالئمی مراجعه می کنند؟ ،آیا میدانید بیماران مبتال به سرطان مثانه

بکا آزمکایش ادرار اینکه یا  دیده شود ماست که ممکن است با چش وجود خون در ادرارشایع ترین عالمت سرطان مثانه 

کثر موارد بدون احساس درد است امّکا در تعکداد کمکی از بیمکاران ممککن تشخیص داده شود. وجود خون در ادرار در ا

 .است همراه با تکرّر ادرار، فوریّت ادرار و سوزش ادرار باشد

تی یک نوبت خون در ادرار می تواند عالمتی از یک بیماری خطرناک باشد. بنابراین آن را جدی  رفته و حوجود 

 .حتماً به پزشک مراجعه نمایید

ماران با عالیم مربوط به بیماری پیشرفته مانند درد استخوان، درد پهلو، تهوع، استفراغ، ورم پاها و یا بی اشتهایی  اهی بی

 .مراجعه می کنند
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 عالئم رایج سرطان مثانه عبارتند از:

 د(. شود رنگ ادرار کمی تیره و یا در مواقعی قرمز پررنگ شووجود خون در ادرار )که باعث می 

  حین ادرار کردن.  وسوزشدرد 

 مورد به ادرار. تکرر ادرار یا احساس نیاز بی 

یا  های مثانه، سنگ، تومورهای خوش خیمادراری معنای وجود سرطان مثانه نیست. عفونتبه قطعاًوجود این عالئم، 

توانند موجب بروز این عالئم شوند. کسانی که این عالئم را دارند باید به پزشک مراجعه کنند تا دیگر مشکالت نیز می

شک توانند به پزد. افرادی که عالئم باال را دارند میشودرمان  د ووشتر تشخیص داده هر چه سریع یمشکلهر 

 راجعه کنند.م)متخصص مجاری ادرار(  خانواد ی خود یا یک اورولوژیست

 تشخیص داده می شود؟ همثانه چگون تومورهای

 وجود خون در ادرار را نشان می دهد که نیاز به بررسی بیشتر دارد که آزمایش کامل ادرار.  

 ادراری بیمار هموننش با بررسی ادرار )بررسی سلول های موجود در ادرار(. در این رو سلول شناسی آزمایش 

  .را مشخص نمود یممکن است بتوان سلول های سرطان

 مثانه  تومور راه های درمانی

از این روشها استفاده  تومورهای سطحی مثانهبرای درمان .بسته به میزان پیشرفت سرطان درمان های متفاوتی وجود دارد

 می کنند:

  (TUR) ی ادرارراتومور از طریق مجو برداشتن تراش دادن  .1

  .که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابل تومور می  ردد TUR داخل مثانه پس از دارو به یقزرت .2

 مجدد.تراش مجدد تومور در صورت عود  .3
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 پس از درمان مراقبتهای

 ی و یکبار سال دوّم و سپس ساالنه سیستوسکوپ هسه ماه یکبار برای سال اوّل، شش ما ستی هربای پس از عمل

  .د تا عود احتمالی تومور مشخص و درمان شودیشوآزمایش ادرار 

  دیباشداشته ممکن است احتیاج به شیمی درمانی یا اشعه درمانی.  

 

 

 

  

 

از آنجا که بیشترین دالیل ابتال به سرطان مثانه عوامل محیطی است، بنابراین بهتر است نکات زیر را رعایت کنید تا حتی 

 :سرطان پیشگیری شود االمکان از بروز

 .سیگار را ترک کنید 

 .سعی کنید حتی االمکان در معرض مواد شیمیایی قرار نگیرید 

 .تغذیه مناسب داشته باشید 

انجام سیستوسکوپی  ،به دلیل احتمال عود سرطان مثانه

 .ضروری است ،کنترلجهت 

 


