سلسلة تعزيز صحة المرأة2102-

حوالي  9من  01أشخاص مصابين بسرطان المثانة هم فوق ال 55سنة.
واحدة من كل  68امرأة ستصاب بسرطان المثانة في حياتها.

سرطان املثانة
ما هو سرطان المثانة  /المبولة ؟

ما الذي يجب معرفته عن الكشف
المبكر لسرطان المثانة؟

هناك ثالثة أنواع من سرطان المثانة :
 الخلية االنتقالية أو سرطان االنسجة
البولية يتشكل في خاليا الطبقات
العميقة ألنسجة المثانة وهو األكثر
شيوعا من بين سرطانات المثانة
(يشكل )٪59
 سرطان الخاليا الحرشفية يتشكل في
المثانة بعد اإلصابة على المدى
الطويل بتهيج أو التهاب
 سرطان غددي يتشكل في المثانة بعد
اإلصابة على المدى الطويل بتهيج أو
التهاب

من هم األكثر عرضة للخطر؟
 النساء المدخنات معرضات بمرتين
أكثر لسرطان المثانة
 النساء اللواتي تعرضن لبعض المواد
في العمل ،مثل مواد الجلود والمطاط
واألصباغ وبعض المنسوجات،
والطالء ،ومواد تصفيف الشعر
 النساء فوق سن ال 99

كيف يمكنك الوقاية من سرطان المثانة؟
 ال تدخني
 ال تتعرضي لبعض المواد الكيميائية
في مكان العمل
 اشربي الكثير من السوائل ،وخاصة
الماء

 النساء ذات البشرة البيضاء هم
عرضة بمرتين أكثر من النساء
ذات البشرة الداكنة لتطوير سرطان
المثانة
 النساء اللواتي يعانين من التهابات
بولية  ،حصى في الكلى والمثانة ،
وغيرها من تهيج المثانة المزمن
 النساء المصابات بسرطان واللواتي
الكيميائي
بالعالج
تعالجوا
"سيكلوفوسفاميد" أو اإلشعاع على
الحوض
 النساء ذات تاريخ طبي شخصي أو
عائلي لسرطان المثانة

مع تحيات الجمعية اللبنانية ألمراض النساء والتوليد

ال ينصح بالفحص الروتيني وهو غير
فعال لألشخاص المعرضين لخطر
متوسط.
تستخدم العديد من االختبارات لتشخيص
سرطان المثانة ،بما في ذلك فحوصات
البول ،وتنظير المثانة (تفحص المثانة
باستخدام أنبوب رفيع مع ضوء وعدسة
أو كاميرا فيديو صغيرة) ،الخزعات
والصور.

ما هي عالمات التحذير المكانية
وجود سرطان المثانة؟
 دم في البول
 تغيرات في عادات المثانة ،مثل
الرغبة الملحة في التبول بشكل
متكرر ،والشعور بالحاجة إلى التبول
دون أن التمكن من فعل ذلك ،أو ألم
أثناء التبول.

كيفية معالجة سرطان المثانة؟
غالبا ما تستخدم الجراحة لعالج سرطان
المثانة .العالج الكيميائي ،العالج
اإلشعاعي،أو العالج المناعي يمكن أن
يستخدم أيضا

