
سرطان المثانة البولية





نظرة عامة:

ســرطان املثانــة هــو واحــد مــن أكثــر أنــواع الســرطان شــيوًعا، حيــث يُصيــب مــا يقــرب مــن 68,000 بالــغ يف 
ًرا مقارنــًة بالنســاء، وعــادًة مــا  الواليــات املتحــدة كل عــام. يَحــُدث ســرطان املثانــة يف الرجــال بشــكل أكثــر تكــرُّ

يَُؤثِّــر علــى كبــار الســن، علــى الرغــم مــن احتماليــة حدوثــه يف أي عمــر.

ــن اجلانــب الداخلــي للمثانــة  غالًبــا مــا يبــدأ ســرطان املثانــة يف اخلاليــا )خاليــا الظهــارة البوليــة( التــي تُبَطِّ
ــوع مــن  ــى الرغــم مــن كــون هــذا الن ن البــول. عل ــزِّ ــي املجــوَّف يف أســفل البطــن الــذي يَُخ — العضــو العضل

الســرطان أكثــر شــيوًعا يف املثانــة، فإنــه قــد يَْحــُدث يف أجــزاء أخــرى مــن اجلهــاز البولــي.

ــد أن ســرطان  ــرة — ويُعتََق ــة مبكِّ صة تبــدأ يف مرحل حوالــي ســبع مــن كل 10 حــاالت ســرطان مثانــة مشــخَّ
ر يف املثانــة. لهــذا  ــرة قــد يتكــرَّ املثانــة قابــل للعــالج بدرجــة كبيــرة. لكــن، حتــى ســرطان املثانــة ذا املرحلــة املبكِّ
الســبب، عــادًة مــا يحتــاج األشــخاص املصابــون بســرطان املثانــة إلــى فحوصــات املتابعــة لســنوات بعــد العــالج؛ 

ر إلــى مرحلــة أعلــى. ر أو يتطــوَّ للبحــث عــن ســرطان املثانــة الــذي قــد يتكــرَّ

يُعــد اجلهــاز البولــي، — والــذي يتكــون مــن الكليتــن واحلالبــن واملثانــة واإلحليــل — مســؤوالً عــن إزالــة النفايــات مــن 
اجلســم مــن خــالل البــول. وتنتــج الكلــى، املوجــودة نحــو اجلــزء اخللفــي مــن منطقــة البطــن الســفلية، البــول بتصفيــة 
النفايــات والســائل مــن الــدم. وينتقــل ذلــك البــول مــن خــالل احلالبــن إلــى املثانــة؛ حيــث يتــم تخزينــه إلــى وقــت التخلــص 

منــه يف الوقــت املالئــم.

اجلهاز البولي يف الذكور اجلهاز البولي يف األنثى
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األعراض

قد تشمل عالمات سرطان املثانة وأعراضه ما يلي:

الدم يف البول )البيلة الدموية( 	

التبول املؤلم 	

ألم احلوض 	
إذا كنــت مصاًبــا ببيلــة دمويــة، فرمبــا يكــون البــول بلــون أحمــر فــاحت أو بلــون الكــوال. يف بعــض األحيــان، قــد 

ال يبــدو البــول مختلًفــا، لكــن قــد يتــم اكتشــاف الــدم يف البــول أثنــاء الفحــص املجهــري للبــول.

قد يواجه األشخاص املصابون بسرطان املثانة أيًضا ما يلي:

ألم الظهر 	

كثرة التبول 	
لكن، كثيًرا ما حتدث هذه األعراض بسبب شيء آخر بخالف سرطان املثانة.

األسباب

ســرطان املثانــة يتطــور عندمــا تبــدأ اخلاليــا يف املثانــة النمــو بصــورة غيــر طبيعيــة. بــدالً مــن النمــو واالنقســام 
بطريقــة منظمــة تطــور تلــك اخلاليــا طفــرات تتســبب يف منوهــا بشــكل خــارج عــن نطــاق الســيطرة وعــدم 

موتهــا. تتراكــم هــذه اخلاليــا غيــر الطبيعيــة وتشــكل ورًمــا.

تشمل أسباب سرطان املثانة ما يلي:

التدخن واستخدامات التبغ األخرى 	

التعرض للكيماويات، وباألخص العمل يف وظيفة تتطلب التعرض للكيماويات 	

التعرض لإلشعاع سابًقا 	

التهيج املزمن لبطانة املثانة 	

ــى مناطــق  	 ــن أو ســبق أن ســافروا إل ــون م ــن يأت ــات وخاصــة يف األشــخاص الذي عــدوى الطفيلي
ــات املتحــدة ــة خــارج الوالي معين

2



ليــس مــن الواضــح دائًمــا مــا الســبب يف ســرطان املثانــة 
ليــس  املثانــة  بســرطان  املصابــن  األشــخاص  وبعــض 

لديهــم عوامــل خطــورة واضحــة.

أنواع سرطان المثانة

أن  مثانتــك ميكنهــا  مــن اخلاليــا يف  املختلفــة  األنــواع 
تصبــح ســرطانية. نــوع خليــة املثانــة التــي يبــدأ الســرطان 
بهــا حتــدد نــوع ســرطان املثانــة. نــوع ســرطان املثانــة 

يحــدد العــالج الــذي قــد يكــون أنســب لــك.

عوامل الخطر

تشمل العوامل التي قد تزيد من خطر اإلصابة بسرطان املثانة ما يلي:

التدخــن. قــد تزيــد الســجائر أو الســيجار أو الغليــون مــن خطــر اإلصابــة بســرطان املثانــة؛  	
ألنهــا تتســبب يف تراكــم املــواد الكيميائيــة الضــارة يف البــول. عندمــا تدخــن، يعالــج جســمك املــواد 
الكيميائيــة املوجــودة يف الدخــان ويُفــرز البعــض منهــا يف البــول. قــد تــؤدي هــذه املــواد الكيميائيــة 

الضــارة إلــى تلــف بطانــة املثانــة؛ ممــا ميكــن أن يزيــد مــن خطــر اإلصابــة بالســرطان.

التقــدم يف الســن. يزيــد خطــر اإلصابــة بســرطان املثانــة كلمــا تقدمــت يف الُعمــر. قــد يحــدث  	
ســرطان املثانــة يف أي ســن، لكنــه نــادًرا مــا يُصيــب األشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 40 

ــا. عاًم

كونــك أبيــض. إن أصحــاب البشــرة البيضــاء أكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان املثانــة مــن األجنــاس  	
األخرى.

كونك رجاًل. إن الرجال أكثر عرضة لإلصابة بهذا املرض من النساء. 	

التعــرض لكيماويــات معينــة. تلعــب الكليتــان دوًرا رئيســًيا يف تصفيــة مجــرى الــدم مــن املــواد  	
الكيميائيــة الضــارة ونقلهــا إلــى املثانــة. ولهــذا يُعتقــد أن التواجــد قــرب بعــض املــواد الكيميائيــة 

يحــدث ســرطان املثانــة عندمــا تبــدأ خاليــا يف 
املثانــة يف النمــو بشــكل غيــر طبيعــي، ممــا يكــّون 

ــة. ــا يف املثان ورًم
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قــد يزيــد مــن خطــر اإلصابــة بســرطان املثانــة. وتشــمل املــواد الكيميائيــة املرتبطــة بســرطان املثانة 
ــود واملنســوجات  ــاغ واملطــاط واجلل ــة املســتخدمة يف صناعــة األصب ــواد الكيميائي األرســنيك وامل

ومنتجــات الطــالء.

عــالج الســرطان الســابق. يزيــد العــالج باســتخدام عقــار سيكلوفوســفاميد املضــاد للســرطان مــن  	
خطــر اإلصابــة بســرطان املثانــة. ويزيــد خطــر اإلصابــة بســرطان املثانــة لــدى األشــخاص الذيــن 

تلقــوا عالًجــا إشــعاعًيا موجًهــا إلــى احلــوض لعــالج حالــة ســرطان ســابقة.

التهــاب املثانــة املزمــن. قــد يزيــد خطــر اإلصابــة بســرطان اخلاليــا احلرشــفية باملثانــة عنــد  	
اإلصابــة بعــدوى املســالك البوليــة أو التهاباتهــا املزمنــة أو املتكــررة )التهــاب املثانــة(، مثــل مــا قــد 
يحــدث عنــد اســتخدام القســطرة البوليــة علــى املــدى الطويــل. يف بعــض املناطــق حــول العالــم، 
يرتبــط ســرطان اخلاليــا احلرشــفية بالتهــاب املثانــة املزمــن الناجــم عــن العــدوى الطفيليــة 

املعروفــة باســم البلهارســيا.

تاريــخ شــخصي أو عائلــي لإلصابــة بســرطان. إذا كنــت قــد أصبــت مــن قبــل بســرطان املثانــة، فإنــك  	
ــى أحــد  ــن الدرجــة األول ــك م ــرًة أخــرى. إذا كان أحــد أقارب ــه م ــة ب ــر عرضــة لإلصاب ــون أكث تك
الوالديــن أو األشــقاء أو األبنــاء — لديــه تاريــخ مــن اإلصابــة بســرطان املثانــة، فقــد تزيــد لديــك 
مخاطــر هــذا املــرض، علــى الرغــم مــن أن انتقــال ســرطان املثانــة بــن العائــالت نــادر. وميكــن أن 
يزيــد التاريــخ العائلــي مــن ســرطان القولــون واملســتقيم الوراثــي غيــر الســالئلي، ويســمى أيًضــا 
ــون والرحــم  ــة بســرطان يف اجلهــاز البولــي، وكذلــك يف القول متالزمــة لينــش، مــن خطــر اإلصاب

واملبيضــن واألعضــاء األخــرى.

الوقاية

بالرغــم مــن عــدم وجــود طريقــة مضمونــة للوقايــة مــن ســرطان املثانــة، ميكنــك أخــذ خطــوات للمســاعدة يف 
تقليــل خطــر إصابتــك بــه. علــى ســبيل املثــال:

ال ُتدخــن. يــؤدي عــدم التدخــن إلــى عــدم إمكانيــة جتمــع املــواد الكيميائيــة املســببة للســرطان التي  	
يحتويهــا الدخــان يف املثانــة. إذا كنــت ال تُدخــن، فــال تشــرع بالتدخــن. إذا كنــت تدخــن، فتحــدث 
مــع طبيبــك بخصــوص خطــة تســاعدك علــى التوقــف عــن التدخــن. قــد تســاعد مجموعــات 
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الدعــم واألدويــة وغيرهــا مــن الطــرق األخــرى يف اإلقــالع عــن التدخــن.

ُيرجــى توخــي احلــذر عنــد التعامــل مــع مــواد كيميائيــة. إذا كنــت تعمــل يف مــكان بــه مــواد كيميائيــة،  	
فاتبــع جمــع تعليمــات الســالمة لتجنــب التعــرض لها.

بالفواكــه  	 غنًيــا  غذائًيــا  نظاًمــا  اختــر  واخلضــروات.  الفاكهــة  مــن  متنوعــة  مجموعــة  اختــر 
واخلضــروات امللونــة. قــد تســاعد مضــادات األكســدة املوجــودة يف الفاكهــة واخلضــروات يف تقليــل 

خطــر إصابتــك بالســرطان.

التشخيص

ن االختبارات واإلجراءات املُستخدمة لتشخيص سرطان املثانة ما يلي: قد تتضمَّ

تنظيــر املثانــة. إلجــراء تنظيــر املثانــة، يقــوم طبيبــَك بإدخــال أُنبــوب صغيــر ضيــق )منظــار املثانــة(  	
عبــر مجــرى البــول. منظــار املثانــة عدســة تســمح لطبيبــَك مبشــاهدة مجــرى البــول واملثانــة؛ 

ــا عــن عالمــات املــرض. لفحــص هــذه التركيبــات بحًث

ر طبيبــك أداة خاصــة عبــر املنظــار ويف  	 نــة مــن اخلاليــا(. أثنــاء تنظيــر املثانــة، قــد مُيــرِّ خزعــة )عيِّ
ى هــذا اإلجــراء قطــع اإلحليــل  املثانــة جلمــع عيِّنــة مــن اخلاليــا )ِخزعــة( لالختبــار. أحياًنــا مــا يُســمَّ

عبــر َوَرم املثانــة )TURBT( مُيِكــن أن تُســتَْخَدم أيضــا لعــالج ســرطان املثانــة. 

ــق مــن وجــود اخلاليــا  	 علــم اخلاليــا البوليــة يتــمُّ حتليــل عيِّنــة مــن البــول حتــت املجهــر للتحقُّ
ى علــم اخلاليــا البوليــة. الســرطانية يف إجــراء يُســمَّ

أو  	  )CT( املقطعــي احملوســب  التصويــر  مثــل  التصويــر،  اختبــارات  تُتيــح  اختبــارات التصويــر. 
ــات  ــَك فحــص تركيب ــة، لطبيب ــة التراجعي ــي، أو صــورة احلويضي ــر املقطعــي للجهــاز البول التصوي

املســالك البوليــة.

ــة  ــدَك يف نهاي ــد يف ي ــن يف الوري ــي حُتَق ــن الت ــق صبغــة التباي أثنــاء التصويــر املقطعــي للجهــاز البولــي، تتدفَّ
م صــور األشــعة الســينية التــي متَّ التقاطهــا أثنــاء االختبــار عرًضــا  املطــاف إلــى كليتيــك واحلالــب واملثانــة. تُقــدِّ

ــا للجهــاز البولــي، وتُســاِعد طبيبــَك علــى حتديــد أي املناطــق قــد تكــون ســرطانية. تفصيلّيً
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لــة للجــزء  الصــورة احلويضيــة التراجعيــة هــي فحــص باألشــعة الســينية يُســتخَدم للحصــول علــى رؤيــة ُمَفصَّ
العلــوي مــن القنــاة البوليــة. خــالل هــذا االختبــار، يقــوم طبيبــَك بإدخــال أُنبــوب رفيــع )قســطرة( عبــر مجــرى 
ــاء التقــاط صــور  ــى كليتيــك أثن ــق الصبغــة إل ــم تتدفَّ ــب. ث ــن يف احلال ــة حلقــن صبغــة التباي ــول ويف املثان الب

األشــعة الســينية.

تنظير املثانة لدى الرجالمنظار املثانة يف األنثى

ــى  ــل إل ــر اإلحلي ــة عب ــا باســم منظــار املثان ــا معروًف ــا مرًن ــاًزا دقيًق ــب جه ــة، يدخــل الطبي ــر املثان ــاء فحــص تنظي يف أثن
املثانــة. ويســمح تنظيــر املثانــة للطبيــب برؤيــة املســالك البوليــة الســفلية بحًثــا عــن األعــراض غيــر الطبيعيــة يف اإلحليــل 

واملثانــة. وميكــن متريــر األدوات اجلراحيــة عبــر منظــار املثانــة، إذا لــزم األمــر، لعــالج بعــض احلــاالت.

حتديد مدى انتشار السرطان

ــا إذا كان  ــد م ــة لتحدي ــك بإجــراء فحوصــات إضافي ــد يوصــي طبيب ــة، ق ــك بســرطان املثان ــن إصابت ــد م مبجــرد التأك
ــن اجلســم أم ال. ــى مناطــق أخــرى م ــة أو إل ــد اللمفاوي ــد انتشــر يف العق الســرطان ق

6



قد تتضمن الفحوص:

	 )CT Scan( الفحص بالتصوير املقطعي احملوسب

	 )MRI( التصوير بالرنن املغناطيسي

فحص العظام 	

تصوير الصدر باألشعة السينية 	

مراحل سرطان املثانة

بعــد أن مت تشــخيص ســرطان املثانــة، وتتــم الفحوصــات ملعرفــة مــا إذا انتشــرت اخلاليــا الســرطانية داخــل 
املثانــة أو إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم. وتســتخدم املراحــل التاليــة لســرطان املثانــة:

	  Papillary Carcinoma and Carcinoma in مرحلــة 0 )ســرطان حليمــي وســرطان يف املوقــع
ــح هــذه  ــة. قــد تصب ــة داخــل املثان ــة يف أنســجة بطان ــر طبيعي ــا غي ــى خالي ــور عل ــم العث Situ(: يت

ــة املجــاورة. ــى األنســجة الطبيعي ــة الســرطان وانتشــر إل ــر طبيعي ــا غي اخلالي

املرحلــة 1: يف املرحلــة األولــى، الســرطان قــد تشــكل وامتــد إلــى طبقــة مــن النســيج الضــام بجــوار  	
البطانــة الداخليــة للمثانــة.

املرحلة 2: يف املرحلة الثانية، انتشر السرطان إلى طبقات من األنسجة العضلية للمثانة. 	

املرحلــة 3: يف املرحلــة الثالثــة، الســرطان قــد انتشــر مــن املثانــة إلــى طبقــة مــن الدهــون احمليطــة بــه  	
ورمبــا يكــون قــد انتشــر إلــى األعضــاء التناســلية )البروســتات، احلويصــالت املنويــة، الرحــم، أو املهبــل(.

املرحلة 4: يف املرحلة الرابعة، واحد أو أكثر من األمور التالية قد يحدث: 	
السرطان قد انتشر من املثانة إلى جدار البطن أو احلوض. 	

انتشر السرطان إلى واحد أو أكثر من الغدد الليمفاوية. 	

السرطان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من اجلسم، مثل الرئة والعظام، أو الكبد. 	

ــاء لتشــخيص  ــًدا مــع حتســن األطب ــر تعقي يســتمر نظــام حتديــد مراحــل الســرطان يف التطــور ويصبــح أكث
ــل لــك. ــار العــالج األمث ــة الســرطان اخلــاص بــك الختي ــاء مرحل الســرطان وعالجــه. يســتخدم األطب
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درجة سرطان املثانة

يتــم تصنيــف أورام ســرطان املثانــة بنــاء علــى كيفيــة ظهــور خاليــا الســرطان عنــد عرضهــا مــن خــالل املجهــر. 
ويعــرف ذلــك بدرجــة الــورم، وقــد يصــف الطبيــب ســرطان املثانــة إمــا بدرجــة منخفضــة أو درجــة مرتفعــة:

ــا أقــرب يف الشــكل  	 ــورم علــى خالي ــوع مــن ال ســرطان املثانــة بدرجــة منخفضــة. يحتــوي هــذا الن
والتنظيــم للخاليــا العاديــة )جيــدة التمايــز(. عــادة مــا ينمــو الــورم منخفــض الدرجــة ببــطء أكثــر، 

ويكــون أقــل عرضــة لغــزو جــدار املثانــة العضلــي عمــا هــو احلــال يف الــورم مرتفــع الدرجــة.

ورم املثانــة مرتفــع الدرجــة. يحتــوي هــذا النــوع مــن الــورم علــى خاليــا ذات مظهــر غيــر طبيعــي  	
ــورم مرتفــع  ــة التمايــز(. مييــل ال وتفتقــر إلــى أي تشــابه مــع األنســجة التــي تظهــر طبيعيــة )قليل
الدرجــة إلــى النمــو بشــكل أكثــر عدوانيــة مــن الــورم منخفــض الدرجــة، ومــن احملتمــل أن ينتشــر 

إلــى جــدار املثانــة العضلــي واألنســجة األخــرى واألعضــاء.

العالج

تتوقــف خيــارات عــالج ســرطان املثانــة علــى عــدد مــن العوامــل، وتشــمل نــوع الســرطان، ودرجــة الســرطان 
ومرحلــة الســرطان، وتؤخــذ يف االعتبــار إلــى جانــب حالتــك الصحيــة بشــكل عــام وتفضيــالت العــالج اخلاصــة 

بــك. قــد يشــمل عــالج ســرطان املثانــة:

إجراء عملية جراحية، الستئصال األنسجة السرطانية 	

العــالج الكيميائــي يف املثانــة )العــالج الكيميائــي داخــل املثانــة(، ملعاجلــة األورام احملصــورة يف  	
ــى ــة أعل ــى مرحل ــة إل ــزداد خطــر تكــرار أو تفاقــم احلال ــة، ولكــن ي ــة املثان بطان

إعادة البناء، للتفكير يف طريقة جديدة لتصريف البول من اجلسم بعد استئصال املثانة 	

عــالج كيميائــي للجســم كلــه )عــالج كيميائــي شــامل(، لزيــادة فرصــة الشــفاء للشــخص الــذي  	
لــي يف احلــاالت التــي ال تكــون فيهــا  خضــع لعمليــة جراحيــة الســتئصال املثانــة، أو كعــالج أوَّ

اجلراحــة أحــد اخليــارات املطروحــة

لّيًــا يف احلــاالت التــي  	 العــالج اإلشــعاعي، لتدميــر اخلاليــا الســرطانية، وكثيــًرا مــا يكــون عالًجــا أوَّ
ال تكــون فيهــا اجلراحــة أحــد اخليــارات املطروحــة أو ليســت مرغوبــة
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ــا الســرطانية، ســواء يف  	 ــى مقاومــة اخلالي ــز اجلهــاز املناعــي باجلســم عل العــالج املناعــي، لتحفي
ــة أو يف جميــع أجــزاء اجلســم املثان

قد يُوصي طبيبك وأعضاء فريق رعايتك مبجموعة من النُّهج العالجية.

جراحة سرطان املثانة

قد تشمل منهجيات جراحة سرطان املثانة ما يلي:

كشــط ورم املثانــة عبــر اإلحليــل )TURBT(. يُعــد قطــع ورم املثانــة عبــر اإلحليــل إجــراًء إلزالــة . 	
ســرطان املثانــة احملصــور يف الطبقــات الداخليــة للمثانــة، تلــك التــي لــم تتحــول بعــد لســرطانات غزويــة 
للعضــل. أثنــاء العمليــة، ميــرر اجلــراح حلقــة ســلكية صغيــرة خــالل منظــار املثانــة ومــن ثــم إلــى املثانــة. 
حتــرق احللقــة الســلكية اخلاليــا الســرطانية باســتخدام تيــار كهربائــي. أو ميكــن اســتخدام شــعاع ليــزر 
عالــي الطاقــة لتدميــر اخلاليــا الســرطانية. يتــم تنفيــذ كشــط ورم املثانــة عبــر اإلحليــل حتــت التخديــر 
الناحــي - حيــث يخــدر الــدواء اجلــزء الســفلي فقــط مــن اجلســم - أو التخديــر العــام - حيــث يحملــك 
الــدواء علــى النــوم أثنــاء اجلراحــة. وألن األطبــاء ينفــذون هــذا اإلجــراء مــن خــالل مجــرى البــول، فلــن يكون 
لديــك أي جــروح )شــقوق( يف البطــن. وكجــزء مــن إجــراء قطــع ورم املثانــة عبــر اإلحليــل، قد يوصي طبيبك 
بحقنــة ملــرة واحــدة مــن األدويــة التــي تقتــل الســرطان )العــالج الكيميائــي( يف املثانة لتدميــر أي من اخلاليا 
الســرطانية املتبقيــة ومنــع الــورم مــن العــودة. يبقــى الــدواء يف املثانــة ملــدة تصــل إلــى ســاعة ثــم يتــم تصريفــه.

غالبيــة املرضــى الذيــن لديهــم اســتئصال ورم ســطحي صغيــر ميكــن تصريفهــا بــدون قســطرة يف يــوم العمليــة 
اجلراحيــة واملريــض الــذي يخضــع الســتئصال حجــم أكبــر مــن الــورم وصــوال الــى الدهــون حــول املثانــة قــد 
يتطلــب 24 إلــى 48 ســاعة مــن دخــول املستشــفى مــع بقــاء القســطرة البوليــة يف املثانــة ملــدة 4 إلــى 7 أيــام. 
أكثــر املضاعفــات شــيوعا للـــ TURBT هــو النزيــف الــذي تتطلــب متابعــة مســتمرة ألول 48 ســاعة لعــدم 

حــدوث جتلــط وتكتــل للــدم ممــا يــؤدي إلنســداد مجــرى البــول.

حتضيرات قبل العملية:

الدخول إلى املستشفى قبل العملية بساعات أو يوم. 	

اجراء الفحوصات املخبرية واإلشعاعية املطلوبة. 	

ــع استفســاراته حــول تاريخــك املرضــي  	 ــى جمي ــة عل ــر واإلجاب ــب التخدي اخلضــوع لفحــص طبي
ــام. ــر الع ــم حتــت التخدي ــة تت ــث أن هــذه العملي حي
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اإلمتناع عن الطعام والشراب ليلة العملية الساعة 12 لياًل. 	

اإلمتناع عن التدخن قبل موعد العملية بأيام )أسبوعن(. 	

تنظيف مكان العملية من الشــعر من خالل حلقه بواســطة ماكينات قص الشــعر وليس الشــفرة  	  
للتقليــل مــن إمكانيــة حــدوث التهــاب اجلــرح بعــد العمليــة. )ال داعــي لهــا(

مضاعفات شائعة ما بعد العملية:

التهاب مجرى البول. 	

النزيف. 	

اســتئصال املثانــة. اســتئصال املثانــة هــو عمليــة جراحيــة إلزالــة املثانــة أو جــزء منهــا. أثنــاء اســتئصال . 	
املثانــة اجلزئــي، يزيــل اجلــراح فقــط جــزء املثانــة الــذي يحتــوي علــى ورم ســرطاني واحد. اســتئصال املثانة 
اجلزئــي قــد يكــون خيــاًرا فقــط إذا كان الســرطان يقتصــر علــى منطقــة واحــدة مــن املثانــة ميكــن بســهولة 
إزالتهــا دون اإلضــرار بوظيفــة املثانــة. اســتئصال املثانــة اجلــذري هــو عمليــة إلزالــة املثانــة بأكملهــا، وجــزء 
مــن احلالبــن والغــدد اللمفاويــة احمليطــة بهــا. يف الرجــال، عــادة مــا يشــتمل اســتئصال املثانــة اجلــذري 
علــى إزالــة البروســتاتا واحلويصــالت املنويــة. يف النســاء، اســتئصال املثانــة اجلــذري ينطــوي أيًضــا علــى 
إزالــة الرحــم واملبيضــن وجــزء مــن املهبــل. ميكــن إجــراء اســتئصال املثانــة اجلــذري مــن خــالل شــق واحــد 
علــى اجلــزء الســفلي مــن البطــن أو بإحــداث شــقوق صغيــرة متعــددة باســتخدام اجلراحــة الروبوتيــة. أثنــاء 
اجلراحــة الروبوتيــة، يجلــس اجلــراح يف وحــدة التحكــم القريبــة ويســتخدم ضوابــط اليــد لتحريــك األدوات 

اجلراحيــة الروبوتيــة بدقــة. 

حتويــل مجــرى البــول )Urostomy(: جراحــة مبتكــرة جديــدة لتحويــل مجــرى البــول بعــد عمليــة . 	
االســتئصال اجلــذري للمثانــة حيــث يتــم إنشــاء فتحــة عــن طريــق جــدار البطــن لتمريــر البــول مــن خاللهــا، 

أو صنــع مثانــة اصطناعيــة مــن األمعــاء الدقيقــة.

حتضيرات قبل العملية:

الدخول إلى املستشفى قبل العملية بيوم أو يومن. 	

اجراء الفحوصات املخبرية واإلشعاعية املطلوبة. 	

ــع استفســاراته حــول تاريخــك املرضــي  	 ــى جمي ــة عل ــر واإلجاب ــب التخدي اخلضــوع لفحــص طبي
ــام. ــر الع ــم حتــت التخدي ــة تت ــث أن هــذه العملي حي
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اإلمتناع عن الطعام والشراب ليلة العملية الساعة 12 لياًل. 	

اإلمتناع عن التدخن قبل موعد العملية بأيام. 	

تنظيــف مــكان العمليــة مــن الشــعر مــن خــالل حلقــه بواســطة ماكينــات قــص الشــعر وليــس الشــفرة  	
للتقليــل مــن إمكانيــة حــدوث التهــاب اجلــرح بعــد العمليــة.

مضاعفات شائعة بعد استئصال املثانة اجلذري: 	

 ميكن أن تشمل هذه املضاعفات :

احلمــاض )Acidosis(: هــو حــدوث خلــل يف املعــادن واألمــالح مثــل الكالســيوم والبوتاســيوم.  	
وميكــن أن يكــون الســبب اســتخدام جــزء مــن األمعــاء وحتــول البــول بعــد اســتئصال املثانــة. 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن احلمــاض غالبــا مــا حتتــاج إلــى تنــاول الــدواء للســيطرة عليهــا. 

تسرب البول أو البراز.  	

انسداد األمعاء. 	

عدوى يف الكلى. 	

النزيف. 	

احلاجة لنقل الدم أثناء العملية وما بعدها. 	

التهاب اجلرح. 	

التهاب مجرى البول. 	

مخاطر استئصال املثانة:

ــة البروســتاتا واحلويصــالت  ــف. يف الرجــال، قــد تســبب إزال ــة ونزي  يحمــل خطــر التعــرض لعــدوى بكتيري
املنويــة ضعــف االنتصــاب. ولكــن قــد يكــون اجلــراح قــادًرا علــى جتنــب األعصــاب الالزمــة لالنتصــاب. يف 

ــة بالعقــم وانقطــاع الطمــث املبكــر. ــة املبيضــن إلــى اإلصاب النســاء، تــؤدي إزال

إعــادة بنــاء املثانــة. بعــد اســتئصال املثانــة اجلــذري، يجــب علــى اجلــراح خلــق طريقــة جديــدة  	
ــاء  ــول هــو إعــادة بن ــل الب ــارات لتحوي ــول(. أحــد اخلي ــل الب ــول مــن اجلســم )حتوي ــا الب يخــرج به
ــى شــكل كــرة باســتخدام قطعــة مــن األمعــاء. و تســمى  ــة عل ــة. يقــوم جراحــك بإنشــاء مثان املثان
غالًبــا باملثانــة اجلديــدة، داخــل جســمك ويرتبــط مبجــرى البــول اخلــاص بــك. يف معظــم احلــاالت، 
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تســمح لــك املثانــة البديلــة بالتبــول بشــكل طبيعــي. ويعانــي عــدد قليــل مــن ذوي املثانــة اجلديــدة، 
ــا لتصريــف كل البــول منهــا. مــن صعوبــة يف إفراغهــا وقــد يحتاجــون إلــى اســتخدام القســطرة دورًي

املجــرى اللفائفــي )Nephrostomy(. يف هــذا النــوع مــن وســائل حتويــل البــول، يقــوم اجلــراح  	
بإنشــاء أنبــوب )املجــرى اللفائفــي( باســتخدام قطعــة مــن أمعائــك. ميتــد األنبــوب مــن احلالبــن، 
اللذيــن يســتخلصان البــول مــن الكليتــن، إلــى خــارج جســمك، حيــث يتــم تفريــغ البــول يف حقيبــة 

)كيــس فغــرة للبــول( ترتديهــا علــى بطنــك.

العالج الكيميائي

يســتخدم العــالج الكيميائــي األدويــة لقتــل اخلاليــا الســرطانية. عــادًة مــا ينطــوي العــالج الكيمــاوي لســرطان 
املثانــة علــى اثنــن أو أكثــر مــن أدويــة العــالج الكيميائــي التــي تُســتخدم مًعــا. ميكــن اســتعمال أدويــة العــالج 

الكيميائــي بطــرق مختلفــة:

عن طريق احلقن الوريدي 	

عن طريق أنبوب مير عبر اإلحليل مباشرة إلى املثانة )العالج داخل املثانة( 	

وكثيــًرا مــا يُســتخدم العــالج الكيميائــي قبــل جراحــة إزالــة املثانــة لزيــادة فــرص الشــفاء مــن الســرطان. وقــد 
ــم  ــة بعــد اجلراحــة. يت ــي قــد تكــون متبقي ــا الســرطانية الت ــل اخلالي ــي أيًضــا لقت يســتخدم العــالج الكيميائ

ــا بــن العــالج الكيميائــي والعــالج اإلشــعاعي يف حــاالت محــددة جــًدا كبديــل للجراحــة. اجلمــع أحياًن

ــر  ــث تؤث ــة الســطحي، حي ــة هــو العــالج األساســي لســرطان املثان ــي داخــل املثان ــون العــالج الكيميائ ــد يك ق
اخلاليــا الســرطانية فقــط علــى بطانــة املثانــة وال تؤثــر علــى األنســجة العضليــة العميقــة. أو ميكــن اســتخدام 

العــالج املناعــي، يف بعــض األحيــان، كعــالج داخــل املثانــة لســرطان املثانــة الســطحي.

العالج اإلشعاعي

يَســتخِدم العــالج اإلشــعاعي أشــعة عاليــة الطاقــة، يتــمُّ توجيههــا نحــو الســرطان لقتــل اخلاليــا الســرطانية. 
ك حــول جســمَك، وذلــك لتوجيــه أشــعة  يتــمُّ عــادًة توجيــه العــالج اإلشــعاعي لســرطان املثانــة مــن جهــاز يتحــرَّ

الطاقــة إلــى نقــاط دقيقــة.
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دة، يتــمُّ يف بعــض األحيــان اجلمــع بــن العــالج اإلشــعاعي والعــالج الكيميائي كبديــل للجراحة،  يف حــاالت محــدَّ
أو عندمــا ال تكــون اجلراحــة خيــاًرا متاًحا.

العالج املناعي

العــالج املناعــي، الــذي يُســمى أيًضــا العــالج البيولوجــي، يعمــل عــن طريــق إرســال إشــارة إلــى جهــاز املناعــة 
يف اجلســم للمســاعدة يف مكافحــة اخلاليــا الســرطانية.

العــالج املناعــي لســرطان املثانــة غالًبــا مــا يُعطــى مــن خــالل مجــرى البــول ومباشــرة يف املثانــة )العــالج 
داخــل املثانــة(. أحــد هــذه األدويــة املســتخدمة يف العــالج املناعــي لســرطان املثانــة هــو عصيــة كامليــت غيــران 
)Bacillus Calmette-Guerin, BCG(، وهــو لقــاح يســتخدم للوقايــة مــن الســل. عقــار آخــر مــن العــالج 
املناعــي هــو نســخة اصطناعيــة مــن اإلنترفيــرون )interferon(، وهــو بروتــن موجــود يف جهــازك املناعــي 
للمســاعدة يف مكافحــة االلتهابــات. وتســتخدم النســخة التركيبيــة، التــي يطلــق عليهــا إنترفيــرون ألفــا-2ب 

)إنتــرون أ(، يف بعــض األحيــان باالشــتراك مــع عصيــة كامليــت غيــران.

الحفاظ على المثانة

قــد يــؤدي اســتخدام نهــج عالجــي ذي ثــالث شــعب إلــى احلفــاظ علــى املثانــة يف حــاالت معينــة مــن املــرض 
ــرف بالعــالج ثالثــي األوجــه، قطــع ورم املثانــة عبــر اإلحليــل  الغــزوي للعضــل. يشــمل نهــج العــالج الــذي يُع

ــي والعــالج اإلشــعاعي. )TURBT( والعــالج الكيميائ

أوالً، يقــوم اجلــراح بإجــراء عمليــة قطــع ورم املثانــة عبــر اإلحليــل إلزالــة األنســجة الســرطانية بقــدر اإلمــكان 
مــن املثانــة، مــع احلفــاظ علــى وظيفــة املثانــة. بعــد إجــراء قطــع ورم املثانــة عبــر اإلحليــل، تخضــع لنظــام عــالج 
كيميائــي جنًبــا إلــى جنــب مــع العــالج اإلشــعاعي، حيــث يتــم إجراؤهمــا مًعــا خــالل األســابيع القليلــة األولــى 

بعــد اجلراحــة.

بعــد جتربــة العــالج ثالثــي األوجــه، إذا لــم تتعــاَف مــن كل خاليــا الســرطان أو حــدث وعــاود الســرطان الغــزوي 
للعضــل، فقــد يوصــي اجلــراح باســتئصال املثانــة اجلذري.

مرحلة ما بعد عالج سرطان المثانة

ــى إجــراء  ــة إل ــون بســرطان املثان ــاج األفــراد املصاب ــة. بســبب ذلــك، يحت ــة بســرطان املثان قــد تعــاود اإلصاب
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اختبــارات متابعــة لســنوات بعــد جنــاح العــالج. تعتمــد الفحوصــات التــي ســتخضع لهــا وعــدد مــرات إجرائهــا 
علــى نــوع ســرطان املثانــة وطريقــة عالجــه، مــن بــن عوامــل أخــرى.

اطلــب مــن طبيبــك أن يضــع خطــة متابعــة لــك. يُوِصــي األطبــاء، بشــكل عــام، بإجــراء اختبــار لفحــص داخــل 
مجــرى البــول واملثانــة )تنظيــر املثانــة( كل ثالثــة إلــى ســتة أشــهر للســنوات القليلــة األولــى مــن عــالج ســرطان 
املثانــة. بعــد بضــع ســنوات مــن املراقبــة دون اكتشــاف معــاودة اإلصابــة بالســرطان، قــد حتتــاج إلــى إجــراء 
فحــص تنظيــر املثانــة مــرة واحــدة ســنوًيا. قــد يوصــي طبيبــك بإجــراء اختبــارات أخــرى علــى فتــرات منتظمــة 

أيًضــا.

وقــد يخضــع األفــراد املصابــون بأمــراض ســرطانية عنيفــة، لالختبــارات بشــكل أكثــر تكــرًرا. وقــد يخضــع 
ــا الختبــارات أقــل. أولئــك املصابــون بأمــراض ســرطانية أقــل عنًف

التحضير من أجل موعدك الطبي

ابــدأ مــن خــالل رؤيــة طبيــب العائلــة أو الطبيــب األولــي إذا كانــت لديــك أي عالمــات أو أعــراض تثيــر قلقــك. 
قــد يقتــرح طبيبــك اخلضــوع إلــى اختبــارات وإجــراءات للتحقيــق يف العالمــات واألعــراض التــي تعانيهــا.

ــب متخصــص يف عــالج  ــى طبي ــك إل ــم إحالت ــد تت ــة، فق ــك بســرطان املثان ــك يشــتبه يف إصابت إذا كان طبيب
أمــراض وحــاالت املســالك البوليــة )طبيــب املســالك البوليــة(. يف بعــض احلــاالت، قــد تتــم إحالتــك إلــى 

أخصائيــن آخريــن، مثــل األطبــاء القائمــن علــى عــالج حــاالت الســرطان )أطبــاء األورام(.

ونظــًرا إلــى أن هنــاك الكثيــر مــن األســئلة التــي ينبغــي مناقشــتها خــالل املوعــد، فمــن اجليــد أن تكــون 
مســتعًدا لذلــك. إليــك بعــض املعلومــات ملســاعدتك علــى االســتعداد، ومــا ميكــن توقعــه مــن طبيبــك.

ما ميكنك فعله

انتبــه إلــى أي تعليمــات لفتــرة مــا قبــل املوعــد. عندمــا حتــدد موعــد، اســأل مــا إذا كان هنــاك أي  	
شــيء حتتــاج إلــى القيــام بــه مســبًقا، مثــل احلــد مــن نظامــك الغذائــي.

ــذي حــددت  	 ــة بالســبب ال ــدو ذات صل ــك أي أعــراض ال تب كتابــة أي أعــراض تعانيهــا، مبــا يف ذل
مــن أجلــه املوعــد.
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كتابــة املعلومــات الشــخصية الرئيســية، مبــا يف ذلــك أي ضغــوط كبيــرة أو أي تغييــرات طــرأت  	
ــى حياتــك. مؤخــًرا عل

تتناولهــا مــع ذكــر  	 التــي  الغذائيــة  أو املكمــالت  الفيتامينــات  أو  كتابــة قائمــة بجميــع األدويــة 
اجلرعــات.

ميكنــك التفكيــر يف اصطحــاب أحــد أفــراد األســرة أو صديــق لــك. يف بعــض األحيــان يصعــب تذكــر  	
جميــع املعلومــات املقدمــة يف أثنــاء املوعــد. قــد يتذكــر الشــخص الــذي يرافقــك شــيئاً قــد فاتــك 

أو نســيته.

كتابة أسئلتك لطرحها على الطبيب. 	

إعــداد قائمــة باألســئلة ميكــن أن يســاعدك علــى االســتفادة القصــوى مــن وقتــك مــع طبيبــك. بالنســبة ملــرض 
ســرطان املثانــة، تتضمــن بعــض األســئلة الرئيســية التــي يجــب طرحهــا مــا يلــي:

هل أنا مصاب بسرطان املثانة أو هل من املمكن أن تنجم أعراضي عن حالة أخرى؟ 	

ما مرحلة السرطان املصاب بها؟ 	

هل سأحتاج إلى أي اختبارات إضافية؟ 	

ما اخليارات العالجية؟ 	

هل ميكن ألي عالجات أن تشفيني من سرطان املثانة؟ 	

ما هي املخاطر احملتملة لكل عالج؟ 	

هل يوجد عالج واحد ترى أنه األفضل بالنسبة لي؟ 	

هل يجب علي زيارة أخصائي؟ كم سيكلف هذا، وهل سيغطي التأمن اخلاص بي هذا؟ 	

هل هناك دواء بديل )َجنيس( للدواء الذي تصفه لي؟ 	

ــة  	 ــع اإللكتروني ــا املواق ــي؟ م ــي أخذهــا مع ــواد مطبوعــة أخــرى ميكنن ــاك منشــورات أو م هــل هن
التــي توصــي بهــا؟

ما الذي سيحدد ما إذا كان يجب على التخطيط لزيارة متابعة؟ 	

باإلضافة إلى األسئلة التي قد أعددتها لطرحها على طبيبك، ال تتردد يف طرح األسئلة التي تطرأ لك.
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ما الذي تتوقعه من طبيبك

مــن املرجــح أن يطــرح عليــك طبيبــك عــدًدا مــن األســئلة. إن االســتعداد لإلجابــة علــى أســئلة األطبــاء قــد يتيــح 
لــك وقًتــا الحًقــا لتغطيــة النقــاط األخــرى التــي حتتــاج إلــى مناقشــتها. قــد يســأل طبيبــك األســئلة التاليــة:

متى أول مرة بدأت تعاني فيها األعراض؟ 	

هل أعراضك مستمرة أم عرضية؟ 	

ما مدى شدة األعراض؟ 	

ما الذي قد يحسن من أعراضك، إذا ُوجد؟ 	

ما الذي يجعل أعراضك تزداد سوًءا، إذا ُوجد؟ 	

مالحظــة هامــة: إذا شــعرت بــأي مــن أعــراض وعالمــات االلتهــاب مثــل االحمــرار، األلــم، احلــرارة، أو مشــاكل 
أخــرى تعــود للعمليــة يرجــى زيــارة الطــوارئ أو االتصــال مــع الرقــم: 0790000740 وطلــب اإلستشــارة مــن 

طبيــب اجلراحــة املنــاوب أو املمــرض املســؤول.

16



17




