ٔثا٘ ٝػضٛی است در داخُ حفز ٍِٗ ٜتا دیٛارٞ ٜایی ٔاٞیچ ٝای وٝ
ادرار در آٖ خٕغ آٚری ٔی ضٛد .ادرار تٚ ٝسیّٝ

افسایش سه  :خغز اتتال ت ٝسزعاٖ ٔثا٘ ٝتا افشایص سٗ تاال ٔی رٚد.

وّیٞ ٝا  ،ساختٝ

ٔیاٍ٘یٗ سٗ در تطخیص سزعاٖ ٔثا٘ 65 ٝساَ است.

ضذ ٚ ٜتٛسظ د ِِٝٛ ٚؤ ٝیش٘ای (حاِة) ٘أیذٔ ٜی ض٘ٛذ تٔ ٝثا٘ٝ

وقص های مادرزادی مثاوه

حُٕ ٔی ش ٚدٔ .ثا٘٘ ٝیش ادرار را اس عزیك ِ ِٝٛدیٍزی ت٘ ٝاْ

(فزٚرفتٍی وٛچه رٚی ضىٓ) ٔ ٚثا٘ٚ ٝخٛد دارد ؤ ٝؼٕٛالً پس اس

پیطاتزأ( ٜدزای ادرار) تخّیٔ ٝی وٙذ . .سزعاٖ یؼٙی رضذ  ،تىثیز
ٌ ٚاٞی ا٘تطار غیز عثیؼی سِّٟٛای تذٖ.

تِٛذ اس تیٗ ٔی رٚد .اٌز تخطی اس ایٗ ٔدزا تؼذ اس تِٛذ تالی تٕا٘ذ،

تذٖ ا٘ساٖ اس ٔیّیٟ٘ٛا

و ٝیه سزعاٖ ضىُ تٍیزد .چٙیٗ سزعا٘ی تسیار ٘ادر ٔی تاضذ.

ٔیّی ٖٛسّ َٛتطىیُ ضذ ٜاست و ٝدر وٙار  ، ٓٞتافتٟایی ٔا٘ٙذ
ٔاٞیچٞ ٝا  ،استخٛاٖ  ٚپٛست را ٔی ساس٘ذ .اغّة سِّٟٛای عثیؼی
تذٖ در پاسخ ت ٝتحزیىاتی و ٝاس داخُ  ٚخارج تذٖ ت ٝآٟ٘ا ٚارد ٔی
ضٛد ،رضذ  ٚتِٛیذٔثُ ٔی وٙٙذ  ٚدر ٟ٘ایت ٔی ٔیزٖ

د .اٌز ایٗ

 :پیص اس تِٛذ ٔدزایی تیٗ ٘اف

التهاب مسمه مثاوه  :ػف٘ٛت ٞای ادراری ،سٞ ًٙای وّیٔ ٚ ٝثا٘ٚ ٝ
٘یش سایز دالیُ ٘اراحتی ٞای ٔشٔٗ ٔثا٘ ،ٝتا سزعاٖ ٔثا٘ٔ ٝزتثظ ٔی

عًامل خطر در بريز بیماری

تاضٙذ أا ِشٔٚاً تاػث تزٚس سزعاٖ ٔثإ٘٘ ٝی ض٘ٛذ.

کشیذن سیگار  :تشرٌتزیٗ ػأُ خغز در اتتال ت ٝسزعاٖ
ٔثا٘ ٝوطیذٖ سیٍار است .افزاد سیٍاری د ٚتزاتز تیطتز

سابقه خاوًادگی :احتٕاَ اتتال ت ٝسزعاٖ ٔثا٘ ٝدر وسا٘ی و ٝیه یا

اس افزد غیزسیٍاری در ٔؼزض اتتال ت ٝسزعاٖ ٔثا٘ ٝلزار

چٙذ ٘فز اس اػضای خا٘ٛاد ٜضاٖ ت ٝسزعاٖ ٔثا٘ٔ ٝثتال ٞستٙذ

ضزٚع ٔی ضٛد و ٝیه سّ َٛعثیؼی دچار " خٟص "  ٚیا تغییز

دار٘ذ

تیطتز اس دیٍزاٖ است.

ضذ ٚ ٜت ٝسّ َٛسزعا٘ی تثذیُ ٔی ضٛد  .یه سّ َٛعثیؼی ٕٔىٗ

قرار گرفته در معرض استىشاق مًاد شیمیایی سرطان زا

سابقه ابتال به سرطان مثاوه :ضا٘س اتتال ت ٝایٗ سزعاٖ در افزادی

است تذٞ ٖٚیچ دِیُ ٚاضحی ت ٝیه سّ َٛسزعا٘ی تثذیُ ضٛد ،

(آلًدگی شغلی ) :تزخی اس ٔٛاد ضیٕیایی صٙؼتی تا

و ٝدر ٌذضت ٝت ٝایٗ سزعاٖ ٔثتال تٛد ٜا٘ذ تیطتز اس دیٍزاٖ است

ِٚی در اغّة ٔٛارد  ،تثذیُ در اثز ٔٛاخٔ ٟٝىزر تا ٔٛاد سزعاٖ سا

سزعاٖ ٔثا٘ ٝدر ارتثاط ٔی تاضٙذ .ایٗ ٔٛاد ضیٕیایی

ٔا٘ٙذ اِىُ  ٚدخا٘یات صٛرت ٔی ٌیزد در صٛرتی و ٝسِّٟٛای

ٔا٘ٙذ« :تٙشیذیٗ» ٘« ٚفتیُ آٔیٗ» وٌ ٝاٞی اٚلات در

تٛٔٛر رضذ وٙٙذ  ٚتمسیٓ ض٘ٛذ  ٚسِّٟٛای عثیؼی اعزاف خٛد را

صٙایغ رً٘ ٔٛرد استفاد ٜلزار ٔی ٌیزدٔ ،ی تٛا٘ٙذ ػأُ

فزآیٙذ در ٔسیز تؼادَ  ٚصحیح خٛداتفاق تیفتذ  ،تذٖ سآِ ٔی
ٔا٘ذ  ٚػّٕىزد عثیؼی خٛد را حفظ ٔی وٙذ .أا ٔطىالت  ،سٔا٘ی

استیٗ تثز٘ذ  ٚت٘ ٝماط دیٍز تذٖ  ٓٞدست ا٘ذاسی وٙٙذ  ،تٛٔٛر

"

تذخیٓ " ٔحسٛب ٔی ضٛد .تشرٌتزیٗ خغزتٛٔٛرٞای تذخیٓ
،تٛا٘ایی آٟ٘ا در حّٕ ٝت ٝتافتٟای سآِ ٚپخص ضذٖ در تذٖ است.
ٞز چ ٝتٛٔٛرٞا رضذ وٙٙذ ٚ

تشرٌتز ض٘ٛذ  ،خّٛی رسیذٖ ٔٛاد

تزٚس سزعاٖ ٔثا٘ ٝتاضٙذ ٕٞ .چٙیٗ اٌز در صٙایؼی و ٝاس
تزخی ٔٛاد ضیٕیایی استفادٔ ٜی وٙٙذ ،ایٕٗ ساسی
ٔحیظ ت ٝصٛرت صحیح ا٘داْ

داد٘ ٜطٛد ٕٔ ،ىٗ است

وارٌزاٖ را در ٔؼزض خغز اتتال ت ٝسزعاٖ ٔثا٘ ٝلزار

عالیم رایج سرطان مثاوه عبارتىذ از:

غذایی  ٚاوسیژٖ را ت ٝسِّٟٛای سآِ ٔی ٌیز٘ذ ٚتا پیطزفت

دٙٞذ  .صٙایؼی و ٝدر ٔؼزض خغز ٔی تاضٙذ ضأُ

سزعاٖ  ،سِّٟٛای سآِ ٔی ٔیز٘ذ  ٚػّٕىزد  ٚسالٔت تیٕار استیٗ

وارخا٘دات ساس٘ذ ٜالستیه (وائٛچ ،)ٛچزْ٘ ،ساخی ٚ

ٔی رٚد  .اٌز خّٛی ایٗ فزآیٙذ ٌزفت٘ ٝطٛد ،سزعاٖ تٔ ٝزي ٔی

تِٛیذات رً٘  ٚتا حذی ٘یش چاپخا٘ٞ ٝا ٔی تاضٙذ

ا٘دأذ .سزعاٖ ٔثا٘ ٝیىی اس ضایغتزیٗ سزعاٖٞا در ٔیاٖ ٔزداٖ

وطیذٖ سیٍار ٘ ٚیش لزار ٌزفتٗ در ٔؼزض ٔٛاد ضیٕیایی

است  ٚایٗ در حاِی است ؤ ٝزداٖ س ٝتزاتز س٘اٖ ٔثتال ت ٝایٗ ٘ٛع

سزعاٖ سا و ٝت ٝالتضای حزف ٝواری صٛرت ٔی ٌیزد ٞز

سزعاٖ ٔیض٘ٛذ

د ٚتا  ٓٞدر پیطزفت سزعاٖ ٔؤثز است.

ٚ خٛد خ ٖٛدر ادرار
.

 درد در حیٗ ادرار وزدٖ
 تىزر ادرار یا احساس ٘یاس تی ٔٛلغ ت ٝادرار
وکتهٚ:خٛد ایٗ ػالیٓ صذ در صذ تٔ ٝؼٙای سزعاٖ ٔثا٘ٝ
٘یست.ػف٘ٛتٟا-تٛٔٛرٞای خٛش خیٓ-سٞ ًٙای ٔثا٘-ٝیا دیٍز
ٔطىالت ٘یش ٔیتٛا٘ذ ٔٛخة تزٚس ایٗ ػالیٓ ضٛد(.تزای تطخیص
تایذ ت ٝپشضه ٔزاخؼ ٝوزد

وکات مهم
 تؼذ اس خزاحی در صٛرت تزٚس تة ،وٕز درد ٚ
استفزؽ و٘ ٝطا٘ ٝػف٘ٛت ٞستٙذ ت ٝپشضه ٔزاخؼٝ
وٙیذ.
 اٌز تؼذ اس سیستٛسىٛپی دچار خ٘ٛزیشی ضذیذ ،تة
ِ ٚزس ضذیذ ت ٝپشضه ٔزاخؼ ٝوٙیذ
 سیٍار را تزن وٙیذ.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

تشخیص:

سرطان مثانه

ٔ ؼای ٝٙفیشیىی :پشضه ضىٓ  ٍِٗٚرا تٙٔ ٝظٛر تزرسی ٚخٛد
تٛٔٛر ٔٛرد ٔؼای ٝٙلزار ٔی دٞذ .ایٗ ٔؼایٕٔ ٝٙىٗ است ضأُ
تزرسی ٔمؼذی یا ٟٔثّی ٘یش ضٛد.
 آسٔایص ادرار  ٕٝ٘ٛ٘ :ادرار تٙٔ ٝظٛر تزرسی ٚخٛد خٚ ٖٛ
سِّٟٛای سزعا٘ی  ٚدیٍز ٘طا٘ٞ ٝای سزعاٖ ٔٛرد آسٔایص لزار ٔی
ٌیزد.
 ػىس تزداری اس وّیٞ ٝا ٔٚثا٘ ٝتا ٔاد ٜرٍ٘ی:

یه ٔاد ٜرٍ٘ی

در ٖٚري تشریك ٔی وٙٙذٔ .اد ٜرٍ٘ی در ادرار خٕغ ضذ ٚ ٜتاػث
ٚضٛح تیطتز ٔثا٘ ٝدر ػىسثزداری تا اضؼ ٝایىس ٔی ضٛد.

 سیستٛسىٛپی :پشضه اس ِ ِٝٛای تاریه ٛ٘ٚرا٘ی تٙٔ ٝظٛر
ٔؼایٔ ٝٙستمیٓ درٔ ٖٚثا٘ ٝاستفادٔ ٜی وٙذ ٚخٟت ٔؼایٔ ٝٙثا٘ٝ
سیستٛسىپ را اس درٔ ٖٚدزای پیطاتزاٚ ٜارد ٔثا٘ٔ ٝی وٙذ.
ريش های درماویٔ :ثتالیاٖ ت ٝسزعاٖ ٔثاٌ٘ ٝشیٞ ٝٙای درٔا٘ی
سیادی دار٘ذٕٔ .ىٗ است تحت خزاحی

،پزت ٛدرٔا٘ی یا ضیٕی

درٔا٘ی لزار ٌیز٘ذ .خزاحی رٚش درٔا٘ی رایح تزای سزعاٖ ٔثا٘ٝ
استٛ٘ .ع خزاحی تٔ ٝزحّ ٚ ٝدرخ ٝتٛٔٛر تستٍی دارد(.و ٝیا ٔثا٘ٝ
را اس عزیك پیطاتزا ٜتزش ٔی دٙٞذ یا ٔثا٘ ٝرا وأُ تز ٔی دار٘ذ  ٚیا
خشئی اس ٔثا٘ ٝرا تز ٔی دار٘ذ).
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