
 مثانه چیست ؟

مثانه عضویی شبیه بادکنک می باشد که عضوی از سیستم مجراری ادراری است . مواد زائد بدن )ادرار( که در کلیه تولید میشود از 

 .طریق میزنای)حالب( به مثانه وارد می شود. ادرار از طریق لوله ای به نام پیشابراه )مجرای خروجی ( از مثانه و بدن دفع می شود

 : شکالت مثانه و علت ابتال به هر یکانواع بیماری ها و م

مثانه دچار بیماری های متفاوتی می شود . از جمله شایعه ترین آنها میتوان به عفونت و التهاب مثانه اشاره کرد . این التهاب و 

 .عفونت که در اثر مشکالت عفونی ایجاد می شود به عفونت کلیه یا سیستم ادراری نیز شناخته می شود

اری های شناخته شده ی مثانه میتوان به سرطان مثانه اشاره کرد. که در زیر توضیح داده شده است. این سرطان همانند از دیگر بیم

سایر سرطان های بدن در اثر عوامل ژنتیکی ایجاد می شود اما مواردی مثل مصرف دخانیات و عفونت های مکرر ادراری نیز به 

 .شوند. اما به صورت کلی سرطان مثانه در اکثر موارد ارثی می باشد عنوان عامل ایجاد سرطان مثانه شناخته می

اشاره کرد. این بیماری های در اثر … از جمله سایر بیماری های مثانه میتوان به ضخیم شدن جداره ی مثانه یا فلج شدن مثانه و 

زیرا دراین بیماری ها مثانه به درستی ایجاد میشود … عوامل گوناگونی مثل درمان نکردن پروستات و گرفتگی مجرا ادراری و 

 .تخلیه نشده و ماهیچه های مثانه برای تخلیه مجبور به ایجاد فشار بیشتر بوده و در نتیجه ضخیم یا فلج می شوند

 

 : بیماری ها و سرطان مثانه عالئم 

 التهاب یا عفونت مثانه : سوزش ادرار و تکرر ادرار و بی اختیار ادرار 

  و کشاله رانسرطان مثانه : خون در ادرار یا در موارد شدید درد در ناحیه لگن 

 ضخیم شدن مثانه : تخلیه نشدن کامل مثانه ، ادرار با فشار و زور و… 

 فلج شدن مثانه : عدم تخلیه ی درست مثانه ، بی اختیاری ادرار و …. 

 بیماری های و سرطان مثانه چگونه تشخیص داده می شود ؟

اما اصوال پزشک از راه های زیر میتواند مشکالت  هر یک از موارد و بیماری های مثانه به روش متفاوتی تشخیص داده می شود

 .مثانه را تشخیص دهد

 ازمایش ادرار ) برای تشخیص عفونت ها و خون در ادرار ( .1

 معاینه داخلی مثانه یا همان سیستوسکوپی ) برای تشخیص توده های داخل مثانه ( .2

 …(یص سرطان و برای تشخ…)انواع تصویر برداری پزشکی مثل سونو گرافی و سی تی اسکن و  .3

 .…و .4

 :درجه بندی سرطان مثانه

 .سرطان های مثانه بر اساس میزان پیشرفت توده ی سرطانی در جداره ی مثانه و درگیر کردن سایر نواحی درجه بندی می شود

سرطان مثانه درجات مختلفی دارد که هرچه درجه باالتر باشد سرطان شدید تر و خطرناک تر است. در تصویرزیر درجات مختلف 

 .سرطان مثانه نشان داده شده است

 

 :درمان سرطان مثانه

درمان سرطان مثانه بستگی به شدت و میزان نواحی دچار شده به سرطان متفاوت است. درجات پایین پزشک به کمک جراحی 

سیستوسکوپ از طریق مجرا وارد مثانه شده و توده ی سرطانی را از داخل میتراشد و بیمار تحت نظر بوده و پزشک به کمک دارو 



 .عی در کنترل شدت رشد سرطان میکندس

 

 .در درجات میانی پزشک به کمک رادیوتراپی و شیمی درمانی اقدام به کنترل سرطان میکند

 

در درجات باال که سرطان کل مثانه را درگیر کرده و احتمال متاستاز یا پخش شدن سرطان در سایر بافت های بدن وجود دارد ، باید 

 .و روش زیر از بدن خارج شود زیرا خطر مرگ برای بیمار داردهرچه سریع تر مثانه به د

 انواع جراحی خارج کردن کامل مثانه و ایجاد مثانه ی مصنوعی

 جراحی به دو روش زیر صورت میگیرد  (رادیکال سیستکتومی ) برای برداشتن کامل مثانه و ایجاد مثانه ی مصنوعی

 ایلیال کاندوییت : ایجاد مثانه ی مصنوعی از بافت روده و خروج ادرار از کنار شکم 

 ارتوتوپیک : ایجاد مثانه ی مصنوعی از بافت روده و وصل آن به مجرای خروجی ادرار 

 

 

یماران برای شما فراهم کرده با توجه به نظرات بمی پردازیم که   بهترین دکتران و جراحان مثانه تا از  5معرفی  در این مطلب به

 ایم :

 دکتر سید امین میرصادقی

که مدال المپیاد زیست  که دارای شهرت جهانی بوده و تنها متخصص ارولوژی در ایران است  ارولوژی از جراحان برتر و نخبه ی

 .شناسی را در کارنامه ی خود دارند

ایشان نفر برتر پزشکی عمومی دانشگاه تهران بودند که با رتبه ی برتر وارد رشته ی جراحی ارولوژِی در قطب ارولوژی ایران  

از نفرات برتر بورد جراحی ارولوژی در ایران و عضو انجمن  بیمارستان لبافی نژاد( شدند .همچنین)دانشگاه شهید بهشتی تهران و 

 . ارولوژی آسیا و اروپا وعضو برتر انجمن نخبگان ایران میباشند

 تهران دکتر میرصادقی جزو پنج پزشک ایرانی بودند که به دلیل نخبگی موفق به گذراندن طرح پزشکی خود در بیمارستان بقیه هللا

 . شده اند

انجام بیشترین جراحی های فوق تخصصی تعبیه پروتز آلت به جهت درمان مشکالت عدم نعوظ در ایران باعث شده که ایشان جزو 

برترین پزشکان ارولوژیست در خاورمیانه قرار گیرد و از این رو دکتر کریستوف لورنز مالک و موسس کمپانی مشهور تجهیزات 

به ایران آمده و در یکی از جراحی های پروتز آلت توسط دکتر میرصادقی  99به جهت دیدار با ایشان در بهمن سوییس  ZSI پزشکی

 .در بیمارستان کسری تهران دستیار ایشان بوده اند

یه ایشان برترین پزشک جراح ارولوژی و جراحی پروستات و بهترین دکتر و جراح مثانه و کل ٬بر اساس نظر سنجی های انجام شده 

 .و مجاری ادراری و تناسلی در ایران شناخته می شوند

 3، طبقه اول ، واحد  11)احمد قصیر( ، کوچه دهم ، پالک  تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان بخارست  :  آدرس مطب

 28421441-021 : تلفن تماس

  : adeghi.comwww.drmirsوب سایت

 دکتر عباس بصیری

جراحی درون و بین کلیه و ناباروری ، ایشان از  فلوشیپ ٬و متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی  دکترعباس بصیری جراح 

نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی فارغ التحصیل شدند.و از بزرگان و پزشکان به نام و قدیمی ارولوژی دا

در ایران هستند . از اساتید ارولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد. که تحقیقات و مقاله های زیادی در حوزه ارولوژی نوشته 

 . اند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://drmirsadeghi.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%BE_(%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C)


تهران، شهر تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از پارک ساعی، جنب بیمارستان مهرگان، کوچه ی مهرگان، استان  : ادرس مطب

 1۴ساختمان پزشکان صدرا، طبقه ی سوم، واحد 

 (021) 88۶۶۵21۶ : تلفن تماس

 دکتر ناصر سیم فروش

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری فوق تخصص سنگ کلیه ناباروری ناتوانی جنسی و بیماری های پروستات می باشد. فارغ 

التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه تهران و متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی از آمریکا می باشند. بعد از 

و در شهر یزد شروع به فعالیت کردنداند. پس از انقالب به تهران آمده و در گذراندن دوره ی تخصص جراحی به ایران برگشته 

 . تهران به فعالیت خود ادامه دادند

 ۵، ساختمان امیر، پالک 2تهران، خیابان پاسداران، نبش گلستان  :آدرس مطب

 02122۵۶0۴10 :تلفن تماس

 دکتر اکبر نور علیزاده

و مجاری ادرار،فلوشیپ اندویورولوژی و الپاراسکوپی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی متخصص جراحی کلیه  دکتر اکبر نورعلیزاده

در کنکور  30با کسب رتبه  13۶9در شهرستان میانه متولد شده و در سال  13۵1شهید بهشتی تهران می باشند. ایشان در سال 

در رشته جراحی کلیه و  13۷۷یل و در سال فارغ التحص 13۷۶ایشان در سال  سراسری در رشته پزشکی عمومی قبول شده اند.

با رتبه اول در گواهینامه تخصصی )پره بورد( و رتبه  1382در سال  مجاری ادرار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شدند.

در بیمارستان   در دوره فلوشیپ رشته اندویورولوژی 1383سوم در امتحان دانشنامه تخصصی )بورد( فارغ التحصیل شدند. در سال 

پس از اتمام دوره به عنوان عضو هیئت علمی در این مرکز مشغول به خدمت می  138۴شهید لبافی نژاد پذیرفته شده و در سال 

 .باشند

 6واحد  2پاسداران نبش بوستان سوم )چکشی( مجتمع سیمرغ طبقه  :آدرس مطب

 22۷۶۵۵01 :شماره تماس

 دکتر حسن فرهمند

اری ادراری فوق تخصص سنگ کلیه ناباروری ناتوانی جنسی و بیماری های پروستات می باشد. فارغ متخصص جراحی کلیه و مج

التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه تهران و متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی از آمریکا می باشد که در 

 . ین و مشهور ترین جراحان کلیه در ایران استبیمارستان فوق تخصصی کسری تهران فالعیت میکرد و از بهترین و قدیمی تر

 ، طبقه اولB استان تهران، شهر تهران، خیابان ستارخان، چهارراه خسرو، ساختمان الماس غرب، ورودی : آدرس مطب

 (021) 442۷5485 : تلفن تماس

 


