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 خطر سرطان مثانه 

سال حدود  ست. هر  شايع در مردان و دهمين در بين زنان در اياالت متحده ا سرطان  نفر با  000/57سرطان مثانه جهارمين 

 ميرند. ز اين بيماري مينفر ا 000/12شوند و بيش از عالئم اين سرطان شناسايي مي

اين فصل آمده است. ستون الف فهرست خطر ابتال به بيماري  1دو راه متفاوت آشنايي با خطر ابتال به سرطان مثانه در جدول 

ساله و برحسب سن مشخص كرده است. ستون ب از همان اطالعات استفاده مي كند اما خطر را را به درصد براي يك دورة سي

 دهد. نفري كه در معرض خطر هستند نشان مي 1000در يك گروه به صورت عددي 

تر هاي مفصلكند. بحثعوامل مربوط به خطر سرطان مثانه و نيز عواملي را كه هنوز تحت بررسي هستند فهرست مي 2جدول 

 ادامه خواهد آمد. 

 عوامل خطر قابل تعديل 

 دخانيات 

صلي ابتال به سرطان مثانه  سيگار عامل ا ست و باعث كشيدن  درصد موارد اين نوع سرطان 60تا  26در كشورهاي پيشرفته ا

دهد. بعالوه شواهدي وجود شود. كشيدن سيگار خطر سرطان مثانه را در هر دو جنس به اندازة بيش از دو برابر افزايش ميمي

 دهد كشيدن سيگار باعث افزايش خطر ابتال دارد كه نشان مي

 ان مثانه برحسب سن و جنس . احتمال ابتال به سرط1جدول

 مردان زنان  

الف( چه درصد سني  سن به سال

از زنان با اين سن در 

طووول يووك دورة 

ساله اَتي با عالئم سي

مثووانووه  سوووورطووان 

شووناسووايي خواهند 

 شد؟

ب( در يووك گووروه 

نان  1000 نفره از ز

با اين سن، چه تعداد 

دچار سووورطان مثانه 

در طووووول دورة 

ساله اَتي خواهند سي

 شد؟

الف( چه درصد سني 

از مردان با اين سوون 

طول يووك دورة  در 

سالة اَتي با عالئم سي

مثووانووه  سوووورطووان 

شووناسووايي خواهند 

 شد؟

ب( در يووك گووروه 

نفره از مردان  1000

با اين سن، چه تعداد 

سال اَتي در طول سي

دچار سووورطان مثانه 

 خواهند شد؟

 1000در 1كمتراز  %01/0 1000در 1كمتر از  00/0% 5

 1000كمتر از در  %02/0 1000در 1كمتر از  01/0% 10

 1000كمتر از در %11/0 1000در 1كمتر از  04/0% 20

 1000در  4 %41/0 1000در1 13/0% 30

 1000در12 %21/1 1000در4 35/0% 40



 1000در25 %51/2 1000در7 70/0% 50

 1000در34 %43/3 1000در10 99/0% 60

پي، ، سوورطان مثانه همهاجم و درجا(. ريس ال ، آيزنر ا SEER ،2000-1975نكته: براسووام مروري برآمارهاي سوورطان 

سي ساري  سرطان، ا اف، ميلر بي اَ، كلگ ال، ماريوتواَ، فيال، هنكي بيكو پي، فيوير اي جي، ادواردز بي كي، مروري برآمارهاي 

 http://seer.cancer.gov/csr/1975-2000,2003  دي. . مؤسسه ملي سرطان. بتسدا، ا2000-1975

سيگار را فرو مي ساني كه دود  صوص در بين ك صرف دهند، ميبه بيماري به خ شود. به طور كلي خطر با مدت زمان و تعداد م

 كند. درصد كاهش پيدا مي 60تا  30كند و با ترك سيگار ميزان خطر به ميزان سيگار افزايش پيدا مي

سرطان مثانه را باعث ميهاآمينه سيگار يافت ميي معطر كه  سرطانزا در دود  شوند. مثانه ممكن شوند، همانند ديگر عوامل 

است به طور خاص نسبت به خطر مربوط به سيگاركشيدن حسام باشد چرا كه بسياري از موادشيميايي موجود در دود سيگار 

 مدت طوالني در معرض عوامل سرطانزاي متعدد قرار دارد. شوند. بنابراين ديوارة مثانه به در ادرار ايده مي

ست پيسرطان مثانه يكي از بيماري ست كه در فهر سرطان هاي خطرناكي ا سيگار قرار دارد و كاهش خطر  شيدن  آمدهاي ك

شند و سيگار بك شند كه نبايد  ست. همة بيماران بايد براين نكته واقف با سيگار ا يا بايد هرچه  مثانه يكي از فوائد متعدد ترك 

« سووريعتر سوويگار را ترك كنند. هبراي اطالعات بيشووتر جهت كمك به بيماران براي اجتناب از اسووتعمال دخانيات به بخش 

 مراجعه كنيد.( « جلوگيري از كشيدن سيگار و ترك آن

 مواد شيميايي 

سروكار داشتن با مواد ميقرارگيري در معرض موادخطرناك در محيط كارشانس ابتال به سرطان مثانه را افزايش  دهد خصوصاً 

هاي معطر شيميايي، موادرنگي، پالستيك، چر ، منسوجات، آلومينيم، رنگسازي و صنايع حمل و نقل. سروكار داشتن با آمينه

شووود اما مواد شوويميايي زياد ديگري نيز در اين مورد نفتيل آمين و بنزيدين، به طور خاص باعث سوورطان مثانه مي -2مانند 

سنيك و آبد ساير مواد مانند آب آلوده به آر ستند. تمام با  ستند خيل ه ضدعفوني كننده ه هايي كه داراي مقدار زيادي مواد

 شود. دهد. به طور كلي خطر با افزايش مدت زمان تمام بيشتر ميشانس ابتال به سرطان مثانه را افزايش مي

باشد. اداره هاي شغلي ميدرصد سرطان مثانه در بين مردان آمريكايي ناشي از تمام 25تا  20برآورد شده است كه اينگونه 

ستانداردهاي ايمني در محيط كار است و كارفرمايان و كاركنان بايد كوشش OSHAايمني و سالمت شغلي ه ( تعيين كنندة ا

سروكار دارند بايد از خطر بالقوة آن  شيميايي خطرناك  ساني كه با تركيبات  سازند. ك كنند تا محيط كار را در حد امكان ايمن 

 مواد آگاه باشند و هميشه از ابزار و تجهيزات حفاظتي مناسب استفاده كنند. 

ند تا به طور مداو  از وسايل حفاظت شخصي همة بيماراني كه در تمام با موادشيميايي خطرناك قرار دارند بايد تشويق شو»

 «. استفاده و از قوانين ايمني تصويب شده پيروي كنند

 ميوه و سبزيجات 

شان داده سرطان مثانه پايينمطالعات متعدد ن شد خطر  سبزيجات باالتر با صرف ميوه و  آيد. ميوه و تر مياند كه هرچه ميزان م

هاي الز  براي سالمتي هستند ولي تاكنون مشخص نشده است كه كدا  تركيب يا مينسبزيجات داراي انواع مواد معدني و ويتا

 دهد. اجزاي آنها خطر سرطان مثانه را كاهش مي

ساير بيماري» سرطان با  شوند تا روزانه حداقل براي كاهش خطر  شويق  سبزيجات  5هاي مزمن، بيماران بايد ت وعده از ميوه و 

 «مختلف مصرف كنند.

 امل خطر سرطان مثانه عو -2جدول 

 عوامل تحت مطالعه  عوامل غيرقابل تعديل  عوامل قابل تعديل

 دهند خطر را كاهش مي دهند خطر را افزايش مي

 دخانيات 

 تمام با موادشيميايي 

 جنسيت  ميوه و سبزيجات 

 سن 

 تاريخچه خانوادگي 

 ديگر عوامل رژيم غذايي 

 مايعات مصرف 



هوواي داروهوواي بوويووموواري عوامل داروهاي شيميايي 

 دستگاه ادراري 

 عوامل غيرقابل تعديل 

 جنسيت 

سرطان مثانه  سيگار و  4تا  3امكان ابتالي مردان به  صرف  شي از باال بودن م ست. اين تفاوت احتماالً نا شتر از زنان ا برابر بي

 كند. ا بيش از پيش ميتمام با مواد شيميايي در بين مردان است كه تأثير عوامل خطرقابل تعديل ر

 سن

شتر مي سن بي سرطان مثانه با باال رفتن  شود. سال ديده مي 65شود بطوريكه اكثر موارد اين ببيماري در افراد باالتر از خطر 

 سال است.  72سن ميانگين ابتال به اين بيماري 

 تاريخچة خانوادگي 

كند. خطر افزوده احتماالً يك خويشاوند درجه يك مبتالً به سرطان مثانه ميزان ابتال به اين بيماري را تقريباً دوبرابر ميداشتن 

 باشد. ناشي از عوامل وراثتي و تمام با مواد خطرناك در محيط مي

 داروهاي شيميايي 

شيمي ستفاده در  ضي داروهاي خاص مورد ا سفاميبع سايكلوف سرطان مثانه را افزايش ميدرماني مانند  دهند. زماني كه د خطر 

هاي احتياطي خاصي براي كاهش خطر سرطان را كند پيشگيريمصرف اين داروها براي درمان نهايي سرطان ضرورت پيدا مي

 را بايد در نظر گرفت. 

 عوامل در دست مطالعه 

 ساير عوامل مربوط به رژيم غذايي 

، Aها، گوشت، شير، قهوه، الكل، ويتامين رژيم غذايي در رابطه با سرطان مثانه مانند چربي بسياري از عوامل مختلف مربوط به

 اند و تا امروز ارتباط خاصي بين اين عوامل و سرطان ديده نشده است. كاروتنوئيد، كلسيم و سديم مورد بررسي قرار گرفته

 نوشيدن مايعات 

عات مصرفي برسرطان مثانه به نتايج متناقضي منتج شده است. مطابق نتيجة مطالعات انجا  شده دربارة تأثير ميزان حجم ماي

سرطانزاي ادرار و نيز با كاهش زمان تمام با  سرطان را با رقيق كردن عوامل  صرف مايعات خطر  ضي از تحقيقات، افزايش م بع

ارد كه مصرف بيشتر مايعات شانس ابتال دهد. هر چند ساير تحقيقات براين داللت دديوارة مثانه در نتيجه تكرر ادرار كاهش مي

سرطان را افزايش مي شدن الية مخاطي ميبه  صاف  سط كرده و باعث  شيدن مقدار زياد مايعات مثانه را منب شود كه دهد. نو

هاي بازال يا پايه در معرض عوامل سوورطانزاي ادرار شووود. به عالوه در برخي مطالعات ممكن اسووت باعث قرار گرفتن سوولول

شخص  ضي از آلوده كنندهم ست كه بع شنشده ا ستند. براي رو سنيك باعث افزايش خطر ه شدن اثرات هاي آب مانند آر تر 

 نوشيدن مايعات بر ميزان خطر سرطان مثانه نياز به تحقيقات بيشتر است. 

 بيماري دستگاه ادراري 

دهند. اين خطر فزاينده ثانه را افزايش ميم سوورطان به ابتال خطر مثانه سوونگ و ادراري هايعفونت  شووواهدي وجود دارد كه

هاي درون زاد باشد، كه در ادرار بعضي از ممكن است ناشي از تحريك مزمن و تكثير الية مخاطي مثانه يا در نتيجه نيتروزآمين

شدهبيماران مبتالً به بيماري سيهاي ادراري يافت  ست كه آيااند. هرچند در برخي از برر شده ا شخص ن هاي بيماري ها هنوز م

كند، ادراري مقد  برسرطان مثانه و يا در نتيجة آن هستند. شيستوزوميازيس كه يك بيماري انگلي است كه مثانه را درگير مي

 شود اما در اياالت متحده بسيار نادر است. به عنوان عامل خطر براي سرطان مثانه در كشورهاي در حال توسعه شناخته مي

 داروها 

حاوي فناستين كه در اياالت متحده توليد نشده و وارداتي هستند به عنوان عامل سرطانزاي مثانه و كليه شناخته ضددردهاي 

سكناند. همچنين نگرانيشده ستينهايي دربارة تأثير ديگر م ستامينوفن كه يك فرآوردة فنا ست، وجود دارد. ها از جمله ا دار ا



دهد. در واقع مطالعات نشان اند كه استامينوفن خطر سرطان مثانه را افزايش نميدهها انجا  شده نشان داهر چند بيشتر بررسي

 ( ممكن است حتي خاصيت حفاظتي نيز داشته باشد. NSAIDSاند كه بعضي از داروهاي غيراستروئيدي ضدالتهاب هداده

ساير باربيتو شابه با مصرف فنوباربيتال يا  سرطان م ها وجود دارد كه احتماالً اين امر با راتاطالعات اندكي مبني بركاهش خطر 

 شود. كنند، انجا  ميهايي كه از عوامل سرطانزاي موجود در دود سيگار سم زدايي ميفعال كردن آنزيم

  
 عوامل غير مرتبط با خطر ابتال به سرطان مثانه

و اكثر سوابق باعث شده در هاي مصنوعي توجه شده است در بسياري از مطالعات به ساخارين و ديگر شيرين كننده

شان مي سان ن سترده مورد مطالعه ان سرطان و اين مواد وجود ندارد. رنگ مو هم بطور گ دهد كه هيچ ارتباطي بين 

 دهد. قرار گرفت و شواهد موجود نشان داد كه استفاده از رنگ مود خطر سرطان مثانه را افزايش نمي

شته كلديسمنبع  سرطان، نو شگيري  ستفاده: راهنماي ارزيابي و پي شارات  -مورد ا ساالر مهاجر، انت ستاين، ترجمه: فاطمه ديو ا

 88971700تلفن:  -1386حيان، 


