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سرطان مثانه
دکتر ناصر شخص سلیم

سرطان مثانه انواع مختلفی دارد .کارسینوم یوروتلیال شایعترین نوع سرطان مثانه است که از یوروتلیوم منشاء
میگیرد و به نام ترانزیشنال سل کارسینوما معروف است .در کشورهای صنعتی ،این عامل ،مسئول 83-80%
سرطانهای مثانه است ( .)1سایر انواع بافتی شامل کارسینوم سلول سنگفرشی و آدنوکارسینوما هستند( .)1در
نواحی مختلف دنیا ،شیوع کارسینوم سلول سنگفرشی متفاوت است .بهطوریکه در کشورهای غربی ( )3،2بین
1-0%و در مصر  00%سرطانهای مثانه را شامل میشود ( .)4علت شیوع باالی آن در مصر عفونت مزمن با
شیستوزوما هماتوبیوم است.
از نظر بالینی ،کانسر یوروتلیال به انواع  -1غیرتهاجمی به عضله دترسور و  -2تهاجمی به عضله تقسیم میشود .زیرا
تهاجم به عضله مثانه تعیین کننده مهم نوع درمان است که در صورت تهاجم نیاز به انجام رادیکال سیستکتومی
است .بقای نسبی  0ساله در بین مردان بیشتر از زنان است ( 94%در مقابل  .)00%اکثر بیماران نیاز به پیگیری
دارند و کانسر مثانه پر هزینهترین نوع سرطان براساس هر بیمار است ( 00% .)0موارد کارسینوم یوروتلیال مثانه،
غیرتهاجمی به عضله است که علیرغم درمانهای موضعی ،میزان باالی عود و پیشرفت دارد 20% .موارد کارسینوم
یوروتلیال مثانه ،تهاجم به عضله دترسور دارد و نیاز به درمان جراحی رادیکال یا رادیوتراپی وشیمیدرمانی دارد.
علیرغم اینها نتیجه بقای بیماری پایین است .)0 ,5( .بار بهداشتی این سرطان در آینده در سطح جهانی ،رو به
افزایش است .علت افزایش ،میزان بروز در کشورهای در حال پیشرفت خصوصاً چین است که میتوان آن را ناشی از
شیوع مصرف دخانیات دانست (.)9
اپیدمیولوژی توصیفی
در کل دنیا  428977مورد جدید سرطان مثانه و  150177مورد مرگ به علت آن در سال  2712رخ داده است
(( )8نمودار  .)1در ایران در مجموع دو جنس ،سرطان مثانه پس از سرطانهای پوست ،پستان ،معده و رودهی
بزرگ ،پنجمین سرطان شایع است( .)17در مطالعه ای که در ایران روی اطالعات ثبت سرطان کشوری انجام شد،
تفاوت میزان بروز شایعترین سرطانهای ارولوژیک از سال  2773تا  2778میالدی بررسی شد .در مورد سرطان
مثانه میزان استاندارد شده سنی ) 1(ASRدر  177777نفر در سالهای  2773و  2778به ترتیب  1/04و 2/71
بود .متوسط سن تشخیص در زنان به ترتیب  54/8±13/70و  54/00±10/44سال در این سالها بود که تفاوت
مهمی نداشت( ) P<7/75و سن تشخیص در مردان نیز در زمانهای ذکرشده ،تفاوت قابلتوجهی نداشت .توزیع
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بروز سنی در سنین مختلف بین سالهای  2773و  2778تفــاوت داشت بهطوریکه بیشترین بروز در سال 2773
در سنین  57-07سال و در سال  2778در سنین  07-97سال بود (.)11

زنان

مردان

نمودار  -1میزان بروز استانداردشده سنی به ازای هر  777،177نفر سرطان مثانه در مناطق مختلف جهان
توزیع جغرافیایی
تفاوت قابل توجهی در میزان بروز سرطان مثانه در دنیا وجود دارد که علت آن عالوه بر منشاء (عمدتاً سیگار) ،ناشی
از سیستم ثبت سرطان است .باالترین میزان بروز در اروپا ،آمریکای شمالی ،غرب آسیا و شمال آفریقاست و
کمترین در شرق ،مرکز و غرب آفریقا گزارش شده است .باالترین میزان مرگ و میر در بین مردان در ترکیه گزارش
شده است ( 12/9در  )177777که  07%بیشتر از باالترین میزان اروپا و سه برابر ایاالت متحده آمریکاست (.)8
بخشی از تفاوت در شیوع ،مربوط به تفاوت ثبت اشکال پاپیلوما و درجه پایین در مناطق مختلف است .از طرف
دیگر ،آمار بعضی از کشورها در سیستم ثبت جهانی وجود ندارد .در ایران ،کارسینوم سلول ترانزیشنال شایعترین
نوع بافتی است و حدود  80%موارد سرطان مثانه در زنان و  85%موارد در مردان را شامل میشود( .)12فراوانی
کارسینوم سلول سنگفرشی و آدنوکارسینوم در زنان به ترتیب  1/9%و 1%است و این فراوانی در مردان  1/9%و
 7/5%است( .)12در کشورهای غربی ،سرطان مثانه در مردان  2/0-4برابر شایعتر از زنان است( .)13در ایران ،این
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نسبت مرد به زن  4/0است که از آمارهای جهانی باالتر است( .)12در گزارشهای دیگر از نواحی مختلف ایران هم
این نسبت باالتر مرد به زن تایید شده است( .)14در گزارش ثبت سرطان کشوری در ایران در سال ،1399کالً
 4571مورد سرطان مثانه گزارش شد که  3054مورد (8/1%سرطانها) در مردان و  930مورد در زنان بود (نمودار
 .)17( )2سرطان مثانه بعد از پوست ،معده و پروستات چهارمین سرطان شایع در مردان ایرانی است (نمودار )3
(.)17

نمودار  -2تعداد موارد  17سرطان شایع در مجموع مردان و زنان ایرانی در سال 1399
در ایران در سال  1393بین سرطانهای ادراری -تناسلی مردان ،سرطان مثانه پس از سرطان پروستات ،شایعترین
علت مرگ بود( .)10از نظر میزان شیوع سرطان مثانه در بین مردان ایرانی ،استانهای تهران ،گیالن ،البرز،
اصفهان ،اردبیل و آذربایجان شرقی باالترین آمار را به خود اختصاص دادهاند و در استانهای ایالم ،قم ،خراسان
شمالی ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان ،شاهد کمترین میزان بروز این نوع سرطان هستیم( .)17بین سالهای
 1890تا  2777میالدی تعداد سرطانهای مثانه تشخیص داده شده سالیانه بهمیزان مشابه در دو جنس ()33%
افزایش یافته است .سرطان مثانه بهعلت ویژگیهایی که دارد تقریباً هیچوقت بهصورت تصادفی در آتوپسی کشف
نمی شود و از طرف دیگر متد تشخیص سرطان مثانه (سیستوسکوپی و بیوپسی) طی  5دهه گذشته تغییری نکرده
است .این موارد نشان میدهد که تکنولوژی جدید یا تغییر در مراقبتهای پزشکی ،عامل افزایش میزان بروز
سرطان مثانه نیستند .به عالوه از آنجایی که سرطان مثانه با باال رفتن سن در هر دو جنس افزایش مییابد ،افزایش
نسبتاً مساوی بروز سرطان مثانه در زن و مرد با طوالنیتر شدن امید به زندگی زنان (بیشتر یا مساوی  0سال)

 / 035اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران
متناقض است .موضوع جالب دیگر در ارتباط با افزایش مشابه بروز در مرد و زن این است که طی سه دهه گذشته
زنان وارد محیطهای کاری مردان شدهاند و عادتهای آنها تغییر کرده است و بیشتر در معرض مواد سرطانزای
محیطی -صنعتی قرار گرفتهاند (مانند سیگار) .انتظار میرود این فاکتورهای اجتماعی باعث افزایش بیشتر میزان
بروز در زنان نسبت به مردان شود (.)13

نمودار  -3تعداد موارد  17سرطان شایع در مردان ایرانی در سال 1399
تاثیر نژاد و جنس
میزان بروز سرطان مثانه در بین نژاد سفید غیراسپانیایی دو برابر نژاد سیاه و نژاد سفید اسپانیایی است .پایینترین
میزان شیوع در آسیاییهاست ( .)15این میزان باال در سفیدها در مقایسه با نژاد سیاه ،فقط در مورد سرطان مثانه
صدق میکند( .)10بقای بیماران بسته به مرحله تظاهر بیماری در نژاد سفید بهتر است .این ممکن است تنها
بهعلت بیماری پیشرفتهتر یا تهاجمیتر در زمـان تشخیص نباشد بلکه دسترسی کمتر و ناکافیتر افراد سیاهپوست
به درمان مناسب میتواند باعث آن باشد ( .)19میزان بروز سرطان یورتلیال مثانه در مردان باالتر است که میتوان
آنرا ناشی از مصرف باالتر سیگار دانست .هرچند در برخی مطالعات حیوانی و انسانی مشخص شده است که تفاوت
جنسی در متابولیسم کبدی وجود دارد و تاثیر اندروژنها و استروژنها روی کارسینوژنز مثانه در دو جنس متفاوت
است( .)18زنان با تومور مرحله پیشرفتهتر تظاهر میکنند و میزان بقای آنها از مردان کمتر است( .)27در ایران
چهارمین سرطان شایع در مردان و  ASRآن  12/08و در زنان  3/29است ASR .آن در مردان در کشورهای
پیشرفته  15/5و در کشورهای در حال توسعه  0/4و در جهان  17/9گزارش شده است (.)8
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تاثیر سن
میزان بروز سرطان مثانه با باال رفتن سن بهطور مشخص افزایش مییابد .بیشتر از نیمی از موارد در افراد با سن
باالتر از  50سال رخ میدهد( .)15میزان مرگ ناشی از این بیماری با افزایش سن باال میرود( .)19در ایران میزان
بروز از سن حدود  57سال بهشدت افزایش می یابد.
اپیدمیولوژی ژنتیک و ملکولی
استعداد ارث :خطر سرطان یوروتلیال مثانه در افرادی که بستگان درجه اول آنها به این بیماری مبتال بودهاند ،دو
برابر است .گروههای خانوادگی بروز سرطان مثانه بهصورت گهگاهی گزارش میشود .خطر نسبی تجمع خانوادگی
در سرطان مثانه کمتر از یک درصد است .بهنظر می رسد استعداد ژنتیکی ایجاد سرطان در مثانه بیشتر مرتبط با
پولیمورفیسمهای متابولیک باشد تا یک وضعیت مونوژنیک با نفوذ باال( .)21در پلیمورفیسم متابولیک –N ،استیل
ترانسفراز  )NAT2(Zبا استیالتور آهسته و گلوتاتیون  Sترانسفراز )GSTMI)M1 ،خنثی بهصورت وسیعی
بررسی شدهاند .وضعیت استیلیشن  NAT2بیشترین پلیمورفیسم متابولیک است که در ارتباط با سرطان مثانه و
تماس با آمینهای آروماتیک ناشی از استفاده از دخانیات و مواجهات شغلی مطالعه شده است .عدم وجود دو آلل
عملکردی  NAT2باعث سمیتزدایی آهستهتر آمینهای آروماتیک و متعاقباً فعال شدن بیشتر متابولیک توسط
آنزیمهای  P450میشود( .)21ژنوتیپ استیلیشن آهسته در نژاد قفقازی شایع است( )00%و در  %37نژاد سیاه و
 %10نژاد آسیایی یافت میشود( .)21آمینو بی فنیل در تنباکو بهعنوان اتیولوژی سرطان مثــانه در سیگاریها
مطرح شده است و توسط آنزیم  NAT2سمزدایی میشود .سیگاریها با پلیمورفیسم آهسته  NAT2نسبت به
نوع سریع آن ،تجمع بیشتر این ماده موتاژن ادراری را دارند( .)22گلوتاتیون ترانسفرازها ،خانوادهای از آنزیمها
هستند که در سمیتزدایی چندسوبسترا شامل هیدروکربنهای آروماتیک دود سیگار نقش دارند .ژنوتیپ خنثی
 1/0 ،GSTMIبرابر خطر سرطان مثانه را افزایش میدهد( .)23ارتباط استیلیشین آهسته  NAT2و ژنوتیپ
خنثی  GSTM-1در بین سرطان تهاجمی و غیرتهاجمی مثانه مشابه است .اخیراً نشان داده شده است که تغییر
سکانس در  4P16.3نه تنها باعث سرطان یوروتلیال میشود بلکه ارتباطی نزدیک با گیرنده رشد فیروبالست
سرطانزا نوع - (FGFR3) 3که اغلب در سرطان یوروتلیال درجه پایین غیرتهاجمی دیده می شود -دارد .عالوه
بر این ،شیوع این تغییر ترادف در سرطان حامل موتاسیون فعال  FGFR3باالتر است که نشاندهنده ارتباط بین
تغییرات ژنتیکی ،موتاسیون سوماتیک  FGFR3و خطر سرطان یوروتلیال است ( .)20 ,24در ارتباط با سایر
پلیمورفیسمها مثل GSTT ، GSTPو  ، CYPIAIمدارک اپیدمیولوژیک قوی وجود ندارد (.)21
وقایع سوماتیک :در بررسی وقایع سوماتیک در سرطان مثانه ،مارکرهای غیرتهاجمی مثل  NMP22 ، FDPو
 BTAاستفاده شده اند .بعضی مارکرهای ملکولی در ارتباط با پراکندگی و پاسخ به درمان استفاده شدهاند که
عمدتاً  P53هستند(.)25
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عوامل خطرساز
استفاده از سیگار و مواجهات شغلی با آمینهای آروماتیک ،عوامل خطرساز شناختهشدۀ سرطان مثانه هستند .البته
عوامل دیگری هم ممکن است تاثیر داشته باشند.
تنباکو
خطر ایجاد سرطان مثانه در سیگاریها بیشتر از افراد غیرسیگاری است و با افزایش میزان و طول مدت مصرف
سیگار ،خطر افزایش مییابد ( .)20خطر بروز سرطان مثانه در افـــــرادی که قبالً سیگار میکشیدهاند  2برابر و در
افرادی که در حال حاضر سیگاری هستند 4 ،برابر افراد غیر سیگاری است(.)29خطر سرطان مثانه در افرادی که
سیگار بدون فیلتر با تار باال یا تنباکوی سیاه میکشند در مقایسه با افرادی که از سیگار فیلتردار و تنباکوی طالیی
با تار پایین استفاده میکنند ،بیشتر است ( .)28همنشینان سیگاریها (سیگاریهای غیر فعال)  37-57درصــد
کمتر در معرض خطر هستند( .)28بهطورکلی ،در بیش از  07درصد موارد سرطان مثانۀ مردان ،سیگار نقشی
تعیینکننده دارد ( .)21در مطالعهای نشان داده شده است که خطر پیشرفت تومورهای سرطانی با درجۀ باالتر در
بیمارانی که حداقل سه سال سابقه مصرف سیگار دارند ،بیشتر است ( .)37دود سیگار محتوی آمینهای آروماتیک
مثل بتانفتیالمین و هیدروکربنهای آروماتیک پلیسیکلیک است که از جمله عوامل شناختهشدۀ سرطان مثانه
هستند .در گذشته شیوع سیگار در بین مردان بیشتر از زنان بود .ولی در حال حاضر در کشورهای پیشرفته شیوع
مصرف سیگار تقریباً در هر دو جنس برابر است .تماس محیطی با دود سیگار نیز یک عامل خطر است .در یک
آنالیز اطالعات زمانی ،افرادی که در کودکی و بلوغ در معرض دود سیگار بودند ،میزان سرطان مثانه در آنها افزایش
پیدا میکرد .این ارتباط در زنان قویتر از مردان است .نقش مواجهه با سایر انواع تنباکو به غیر از سیگار ،مشخص
نشده است .در بعضی مطالعات خطر بیشتر در مصرفکنندگان پیپ ذکر شده است اما خطر استفاده از انفیه و
جویدن تنباکو هنوز مشخص نشده است ( .)21متعاقب قطع سیگار ،خطر سرطان مثانه  27-37درصد در عرض 0
سال کاهش مییابد .در افرادی که طوالنی مدت سیگار مصرف میکردند خطربروز سرطان مثانه تا 27سال پس از
قطع سیگار باالتر است ( .)21اخیراً مطرح شده است که زنان ممکن است استعداد بیشتری برای القای سرطان
مثانه ناشی از سیگار داشته باشند (.)31
شغل
خطر سرطان مثانه در برخی مشاغل از جمله کارگران کارخانههایی که با موادی مثل آمینهای آروماتیک و رنگ
مواجهه دارند ،کارگران کارخانههای الستیک ،آلومینیوم ،چرم و نیز رانندگان کامیون و آرایشگرها باالتر است (.)28
قهوه
شواهد اپیدمیولوژیک برای ارتباط قهوه و سرطان مثانه ناکافی است از آنجا که مصرف سیگار هم عامل خطرساز
سرطان مثانه است و هم ارتباط قوی با نوشیدن قهوه دارد ،امکان کنترل سیگار برای تخمین خطر سرطان مثانه
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مرتبط با قهوه وجود ندارد(.)15
مصرف مایعات
مصرف باالی مایعات باعث رقیق شدن متابولیتهای ادرار و افزایش تواتر ادرار کردن و در نتیجه باعث کاهش
تماس مواد سرطانزا با اپیتلیوم مثانه میشود .البته نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک کامالً تطبیق نـــدارد که این
مساله شاید بهعلت مشکل اندازهگیری دریافت آب باشد( .)32منشاء آب نیز میتواند نقش داشته باشد .نوشیدن آب
محتوی کلر ممکن است با افزایش خطر سرطان مثانه همراه باشد( .)33آرسنیک آب آشامیدنی باعث افزایش خطر
سرطان مثانه در تایوان و آرژانتین شده است(.)34
رژیم غذایی
مطالعات متعددی نشان داده است که مصرف سبزیجات و میوه میتواند نقش محافظتی در برابر سرطان مثانه
داشته باشد .هر چند در ارتباط با این موضوع هنوز شواهد کافی وجود ندارد .مطالعات اپیدمیولوژیک ،ارتباط بین
ساخارین و سایر شیرین کنندههای مصنوعی را با سرطان مثانه نشان نداده است(.)28
بیماریهای دستگاه ادراری
التهاب مثانه توسط عفونت یا سنگ میتواند در ایجاد سرطان مثانه نقش داشته باشد .در خصوص ارتباط
شیستوزوما هماتوبیوم و سرطان سلول سنگفرشی مثانه ،شواهد قوی و تاییدکننده وجود دارد( .)30در مطالعهای
که در سال  2770انجام شده است ،نشان داده شده است که ویروس پاپیلومای انسانی میتواند در ایجاد سرطان
یوروتلیال مثانه نقش داشته باشد(.)35
داروها
مصرف زیاد مسکنهای حاوی فناستین با افزایش خطر سرطان مثانه همراه است( .)28مصرف سیکلوفسفامید باعث
 8برابر شدن خطر ایجاد سرطان مثانه میشود .اکثر این تومورها در زمان تشخیص درجه باال دارند و به عضله مثانه
تهاجم کردهاند .به نظر میرسد یک متابولیت ادراری سیکلوفسفامید به نام آکرولین باعث این خطر میشود .ماده
محافظتی  mesnaدر زمان مصرف این دارو ممکن است خطر را کاهش دهد( .)19پیاگلیتازون 2یک داروی ضد
دیابت از گروه تیازولیدین دیون است که ارتباطی ضعیفی با بروز سرطان یوروتلیال دارد ( .)30در بیماران دیابتی،
افزایش بروز این سرطان وجود دارد که با طول مصرف داروهای کاهشدهنده قند خون ارتباط دارد (.)39
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عوامل خطر بومی
یک مطالعه بزرگ موردی شاهدی د ر ایران به بررسی عوامل خطر سرطان مثانه ،پرداخته است نمونهگیری از
بیماران ثبتشده در اداره ثبت سرطان انجام شد و کالً  1394پرسشنامه پر شد که  582نفر بیمار و  582نفر شاهد
که همجنس و با اختالف سنی  ±0سال بودند .تکمیل پرسشنامه بهصورت مصاحبه حضوری با افراد انجام شد .در
این مطالعه ،عوامل خطر مورد بررسی به چهار گروه تقسیم شدند -1 .عوامل تغذیهای  -2سابقه بیماری زمینهای
 -3الگوی زندگی  -4تماسهای شغلی شیمیایی .در بین عوامل تغذیهای ترشیجات و سبزیجات نقش حفاظتی
داشتند .بیماریهای مورد ب ررسی همه با افزایش خطر سرطان مثانه همراه بودند .در مورد الگوی زندگی ،مصرف
سیگار ،تریاک ،استفاده زیاد از مسکن و رنگ مو ،با افزایش خطر سرطان مثانه ارتباط داشتند(.)38
تریاک
مصرف تریاک در نواحی کمی از دنیا شایع است از جمله خاورمیانه و شرق دور .ایران از جمله کشورهایی است که
این ماده در آن بهصورت استنشاقی و خوراکی مصرف میشود .نقش موتاژن متابولیتهای تریاک در مطالعات
محدود آزمایشگاهی نشان داده شده است .مطالعات متعددی در ایران مصرف تریاک را بهعنوان فاکتور خطر مطرح
کردهاند( .)44-47 ،14البته با توجه به اینکه مصرفکنندگان تریاک عمدتاً معتاد به مصرف سیگار هستند ،کنترل
نقش سیگار که یک عامل خطرساز مهم سرطان مثانه است ،در این مطالعات بسیار مشکل است.
رادیوتراپی
اخیراً در مطالعه ای نشان داده شده است که میزان بروز سرطان مثانه متعاقب رادیوتراپی برای سرطان پروستات
افزایش مییابد (.)40
پیشگیری
سه نوع برنامه برای پیشگیری از سرطان وجود دارد :سطح اول ،دوم و سوم .پیشگیری سطح اول ،شامل
فعالیتهایی میشود که در افراد سالم انجام میگیرد تا از ابتال به بیماری جلوگیری به عمل آید .پیشگیری سطح
دوم ،در افراد با ضایعه قبل بدخیمی انجام میشود تا مبتال به سرطان نگردد .پیشگیری سطح سوم ،در افرادی که
سابقه درمان سرطان را دارند انجام میگیرد تا از ایجاد ثانویه سرطان اولی جلوگیری شود( .)45مصرف سیگار و
مواجهات شغلی دو عامل مهم سرطان مثانه هستند .مداخالت رفتاری برای کاهش مصرف سیگار میتواند در
پیشگیری از سرطان مثانه نقش داشته باشد .البته انجام مطالعه برای اثبات آن مشکل است زیرا اوالً فاصله تماس
ماده سرطانزا و ایجاد سرطان طوالنی و حتی بیشتر از  27سال است .ثانیاً بهعلت میزان بروز پایین بیماری نیاز به
حجم نمونه باالیی است( .)45در بعضی کشورهای پیشرفته کنترل مواجهات شغلی به مواد سرطانزای مثانه باعث
کاهش موارد سرطان مثانه شده است(.)28کاهش عفونت شیستوزوما هماتوبیوم در مناطق اندمیک یک فعالت مهم
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در پیشگیری به شمار میرود( .)28مصرف بعضی ویتامینها مانند  C ، B ، Aو Eو روی با دوز باال باعث کاهش
تعداد عود  0ساله بیماران سرطان مثانه شده است(.)40
دی فلور متیل اورنیتین (  ) DFMOیک مهارکننده غیر قابل بازگشت ارنیتین دکربوکسیالز است و این یک آنزیم
کلیدی در بیوسنتز پلیآمین است .در یک مطالعه چندمرکزی ،بعد از خارج کردن تومور مثانه بیماران سرطان
سطحی ،بهصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند .یک گروه یک گرم  DFMOخوراکی و گروه دیگر پالسبو
برای یک سال مصرف کردند .بیماران تا دو سال ،یا تا اولین عود پیگیری میشدند .در این مطالعه DFMO ،از
عود تومور پیشگیری نکرد(.)45
سیکلواکشیرنازها ،آنزیمهای مسئول تبدیل اسید آراشیدونیک به پروستاگالندینها هستند .مهارکنندههای
سیکلوژناز )COX-2( 2مثل سلکوکسیب برای پیشگیری از سرطان مثانه مورد توجه قرار گرفتهاند و مطالعاتی در
این مورد در حال انجام است( .)45اخیراً مطرح شده است که مهارکنندههای  COX-2سمیت قلبی دارند(.)49
مصرف چای سبز میتواند باعث کاهش بروز سرطان مثانه شود(.)19
همانگونه که قبالً ذکر شد افزایش مصرف مایعات باعث رقیق کردن مواد سرطانزا در ادرار و افزایش تواتر ادرار
کردن و در نتیجه مواجهه کمتر با ماده سرطانزا میتواند باعث کاهش میزان سرطان مثانه شود .در یک مطالعه،
افرادی که به طور معمول آب بیشتری مصرف میکردند نسبت به آنهایی که مصرف معمول آب کمتری داشتند،
خطر نسبی سرطان مثانه 7/0بود(.)19
پیشگیری سطح دوم ،نیاز به شناخت ضایعههای پیشبدخیمی دارد .در مثانه ،ضایعه پیشبدخیم کامالً
شناختهشدهای وجود ندارد و میزان پیشرفت ضایعههای پیشبدخیم به سرطان را به خوبی نمیدانیم .این ضعف
دانش مانع انجام پیشگیری ثانویه میشود(.)45
پیشگیری شیمیایی برای پیشگیری سطح سوم ،بعد از برداشت تومور مثانه استفاده شده است .شواهد مولکولی
کافی وجود ندارد تا نشان دهد عود سرطان مثانه ناشی از تومور ثانویه است یا یک تومور اولیه (حذف ناکافی تومور
اولیه) .پیشگیری شیمیایی به معنی متوقف کردن عود بیماری است هر چند در پیشگیری ثانویه نیز برای توقف
پیشرفت به بیماری اهمیتدار بالینی بهکار میرود .بعضی داروها هم برای پیشگیری شیمیایی هم برای درمان بهکار
میروند.
هر چند پیشگیری اولیه بهترین روش اجتناب از بیماری است ولی مالحظات کاربردی تا این زمان باعث عدم
سهولت انجام آن شده است .بهعلت شیوع باالی سرطان مثانه و فراوانی باالی عود آن ،پیشگیری شیمیایی مورد
توجه قرار گرفته است .البته عدم وجود بیومارکرهای معتبر تشخیصی ،مانع از انجام فعالیتهای پیشگیرانه
شیمیایی شده است(.)45
تشخیص زودرس و غربالگری
برنامه تشخیص زودرس سرطان مثانه در صورتی میتواند ارزش داشته باشد که در مقایسه با گروه بدون غربالگری،
باعث کاهش میزان مرگ و میر شود .برای اینکه از تورشهای خاص مطالعات مربوط به غربالگری پیشگیری
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 تا این زمان چنین مطالعهای در مورد سرطان. باید مطالعه کارآزمایی بالینی آیندهنگر تصادفی شده انجام داد،شود
 روش غربالگری بایستی مقرونبهصرفه باشد و به فرد آسیب نزند و از، از طرف دیگر.مثانه انجام نشده است
 متاسفانه بررسیهای تشخیصی موجود اکثراً دارای.حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری مناسبی برخوردار باشد
، تاکنون هیچ سازمان بینالمللی.)19( ویژگی های فوق نیستند تا برای جمعیت عمومی استفاده شــــوند
 اخیراً در بعضی مطالعات نشان داده شده.غربال گری مثانه در جمعیت عمومی بدون عالمت را توصیه نکرده است
.)48(  مفید باشد،است که شاید غربالگری در گروههای با خطر باالی ابتال به سرطان مثانه
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