تشخیص
در صَرتی کِ بیوار عالئوی دال بر ٍجَد سرطاى هثاًِ بررٍ
دّذ ،هوکي است پزضک ًطاًِ ّای عوَهی را بررسی کردُ ٍ
برای ٍی آ هایص ّایی تجَیز کٌذ .هوکي است برای بریرورار
یک یا چٌذ فرایٌذ یر تجَیز ضَد:


هعایٌۀ فیزیکی



آ هایص ادرار



عکسبرداری ا کلیِّا ٍ هثاًِ با هادُ حاجب داخل
سیاّرگ



سیستَسکَپی

ريشهای درماوی
هبتالیاى بِ سرطاى هثاًِ گزیٌِ ّای درهاًری یرادی دارًرذ.
هوکٌست تحت عول جراحی ،پرتَدرهاًی ،ضیوی درهاًی داخل
رگ یا داخل هثاًِ قرار بگیرًذ .برای برخی ا بیوارهوکٌرسرت
ترکیبی ا ایي رٍشّا اًجام گردد

کانسرمثانه

کدBR/EP/017:

مىابع:

ياحذآمًزش همگاوی
تاریخ تولید :فرٍردیي 59



برًٍر-سَدارث،بیواریْای کلیِ ٍهجاری ادرار



فیپس-الکوي،بیواریْای کلیِ ٍهجاری ادرار

تاریخ بازنگری :آرر هاُ 59

مقذمه:

دخاویات:

هثاًِ ،اًذاهی تَخالی در بخص پاییٌی ضکن است .ایي اًذام ،ادرار

استعوال دخاًیات یک عاهل خطر ای بسیار هْن ٍ خطرًاک

را کِ تَسط کلیِ ّا تَلیذ هیضَد ،رخیرُ هیکٌذ .ادرار ،ا ّرر

است .سیگاریّا ،دٍ یا سِ برابر غیرسیگاریّا بِ سررطراى

دٍکلیِ ٍ ا طریق لَلِای بِ ًام حالب (هیزًرای ،،برِ هرثراًرِ

هثاًِ هبتال هیضًَذ.

هی ریزد .یک الیۀ عضالًی خارجی ،غطای داخلی هرثراًرِ را

شغل:

پَضاًذُ است ٍ ٌّگاهیکِ هثاًِ پر باضذ با هٌقبض کرردى آى

برخی ا کارگراى بِ دلیل هَاد سرطاى ای هَجَد در هحرل

ٍجَد ایي عالئن ،صذدرصذ بِ هعٌای ٍجَد سرطاى هثاًِ ًیست.

عضالت اهکاى تخلیِ ادرار فراّن هیضَد .ادرار ا طریق لرَلرۀ

کار خَد ،بیص تر در هعرض خطر ابتال بِ سرطاى هثاًِ قررار

عفًَتّا ،تَهَرّای خَشخین ،سٌگّای هثاًِ یا دیگر

دیگری بِ ًام پیطابراُ ا هثاًِ خارج هیضَد.

دارًذ.

هطکالت ًیز هیتَاًٌذ هَجب برٍ ایي عالئن ضًَذ .کساًی کِ

عًامل خطرزای سرطان مثاوه

کارگراى صٌایع الستیرک سرا ی ،هرَاد ضریروریرایری ٍ

ایي عالئن را دارًذ بایذ بِ پزضک هراجعِ کٌٌذ تا بتَاًذ هطکل

چرم ،آرایطگراى ،کارگراى صٌایع فلزیً ،قاضاى ،کرارگرراى

را ّرچِ سریعتر تطخیص دادُ ٍ درهاى کٌذ.

سه:
احتوال ابتال بِ سرطاى هثاًِ ،با افزایص سي بیصتر هیضَد.
جىسیت :احتوال ابتالی هرداى بِ سرطاى هثاًِ دٍ یاسِ برابرر
بیطتر ا ًاى است.
وژاد :سفیذپَستاى دٍ برابر سیاُپَستاى در هعرض خطر ّستٌذ.
عفًوت ها :ابتال بِ برخی اًگل ّا ،احتوال ابتال برِ سررطراى
هثاًِ را افزایص هیدّذ.

هٌسَجات ٍ راًٌذگاى کاهیَى ،افراد ضاغل در چاپخاًِ ّا در
هعرض خطر قرار دارًذ.
سابقۀ خاوًادگی :احتوال ابتال بِ سرطراى هرثراًرِ در
کساًی کِ یک یاچٌذ ًفر ا اعضای خاًَادُ ضاى بِ سرطراى
هثاًِ هبتال ّستٌذ ،بیصتر ا دیگراى است.

عالئم رایج سرطان مثاوه عبارتىذ از:


ٍجَد خَى در ادرار



درد در حیي ادرار کردى



تکرر ادرار یا احساس ًیا بیهَرد بِ ادرار

