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 مطالب موجود در این دانشنامه 

 

 مقدمه 

 سرطان مقعد 

 تنگی آئورت

 واژنوز باکتریایی

 سیستیت

 نوروپاتی دیابتی

 فیبروئید 

 هرپس تناسلی

 رطان مثانهس

 ام اس

 سرطان بیضه
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 مقدمه

 

لب به بنام حا یی. ادرار توسط لوله هاکنندیم دیها ادرار تول هیکل ،یادرار ستمیدر س

  نیآن در زمان مناسب است. ا هیادرار و تخل رهیمثانه ذخ فهی. وظابدی یانه انتقال ممث

 .باشدیمجرا م یخروج چهیعضله مثانه و در نیب یمنوط به هماهنگ فهیوظ

 شوند؟یدر کودکان م یموجب اختالل دفع ادرار یچه عوامل

د و شامل ند متنوع هستندر کودکان شو ی موجب اختالل دفع ادرار توانندیکه م یعوامل

 :باشدیم لیموارد ذ

 و عادات بد:  یرفتار مشکالت

کار شود که از توالت رفتن غافل گردد،  ای یمشغول باز یادرار کردن کم، به قدر دفعات

 .یروان-یروح یفشارها ،یفعال شیب

 : یمادرزاد مشکالت

 .یخلف شابراهیپ چهیدر رینظ یساختار دستگاه ادرار در یاختالل مادرزاد 

 : یاکتساب مشکالت

 به تومور و ضربه. هیثانو یاختالل در ساختار دستگاه ادرار 

 : یدستگاه عصب اختالالت

 .ینخاع، تشنج و فلج مغز یمادرزاد عهیضا رینظ  گذارندیم ریتأث یبر دستگاه ادرار که
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 :یویو کل یغدد اختالالت

 .ابتیو د هیکلمن مز یماریب رینظ گذارندیم ریتأث یبر دستگاه ادرار که

 

 :باشدیم لیشامل موارد ذ یاختالل دفع ادرار میعال

است که  یعالمت نیاغلب اول –شب  ایدر طول روز و /  ی) نشت ( ادرار یاریاخت یب •

 شوندیمتوجه آن م نیوالد

 به دفع ادرار  یفور ازین ای(  یداریدر زمان ب شتریب ایبار  8تکرر ادرار )  •

ادرار  انی(، جرdaytime wettingرار کردن )ار، چک چک اددر شروع ادر ریتأخ •

 3 ریادرار متناوب در کودکان ز انیزور زدن به هنگام ادرار کردن، )جر ایمتناوب و / 

 است (، یعیسال طب

 پشت ایدرد شکم، پهلو  •

 راجعه یعفونت ادرار •

 یخون شاش •

 کمتر ادرار کند  ایبار  3ساعت  24در   –کم ادرار کردن  •

 یمدفوع یاریاخت یو ب بوستی •
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 سرطان مقعد 

 از علل اختالالت ادراری استسرطان مقعد 

 

رکتوم شما توسط عضله احاطه شده  یلوله کوتاه است که در انتها کیکانال مقعد 

 روده بزرگ شما )روده بزرگ( است.  نییاست. روده بزرگ قسمت پا

 یکانال مقعد خارج م قیز روده از طر، مدفوع بدن شما را ا دی حرکات روده دار یوقت

 میبدون توقف تقس دنب یاز سلول ها یشود که برخ یشروع م یکند. سرطان هنگام

 شوند. یم

بدن  گرید یدر قسمتها ایبماند  یمجاور باق ی، ممکن است در بافتهابا رشد سرطان  

 به نام متاستاز.  یندی، فرآ ابدیگسترش 

شود. ممکن  یفقط در داخل دهانه مقعد شروع م ایاطراف  یسرطان مقعد در سلولها

سلولها  نیشود. با گذشت زمان ، ا مبتال یسرطان یمقعد به سلولها هیاست فرد در ناح

 بتال به سرطان را دارند. احتمال ا

آن است که زودتر  لیشود ، دل یمتفاوت از سرطان مقعد درمان م یماریب نیاگرچه ا 

 درمان شود.

 

 ند از: ارتعب گریعوامل خطر د

 سال و باالتر(  55) سن

 مقعد  یجنس رابطه

  یمقاربت یها یماریب
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 چندگانه  یجنس یشرکا

  دنیکش گاریس

 ، خصوصاً دهانه رحم  HPVمرتبط با  یسرطانها خچهیتار

 عضو وندیپ ای یدرمان یمی، ش HIV لیبدن به دل یمنیا ستمیس ضعف

نداشته باشند.  یمکن است عالئممبتال به سرطان مقعد م مارانی٪ از ب20تا حدود 

تر   یجد طیبا سرطان مقعد قابل مشاهده است ، اما ممکن است در اثر شرا ریعالئم ز

، در اسرع وقت  دیموارد شد نیاز ا کیشود. اما اگر متوجه هر  جادیا زین ریمانند بواس

 . دیبه پزشک مراجعه کن

 روده بزرگ   ایاز مقعد  یزیخونر

 مقعد  هیدر ناح درد

 مقعد  یرشد در بازشو ای دهوت

 مقعد  داریپا خارش

کرنش  ایکمتر  ای شتریدر عادات روده ، به عنوان مثال داشتن حرکات روده ب رییتغ

 حرکت روده  نیدر ح شتریب

 کردن مدفوع  کیبار

 از مقعد  یچرک ای ی، مخاط هیتخل

 کشاله ران ایمقعد  هیدر ناح یغدد لنفاو تورم
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قرار دارند که   یدر مکان رایشوند ز یم افتیمقعد زودرس  یهااز سرطان یاریبس

 و به آن برسد. ندیتواند آن را بب یم یپزشک شما به راحت

از عالئم فوق تحت  کیشود که افراد با هر  یانجام م یاغلب در موارد صیتشخ 

امتحانات  یطممکن است اتفاقاً در  نی. سرطان مقعد همچنرندیمقعد قرار بگ نهیمعا

 شود.  دایپ زید نرکتال باش تالیجید نهیساالنه که شامل معا یمجس

 لگن انجام  یاندام ها ریسا ایراست روده ، پروستات  یبررس یرکتوم برا نهیمعا

از کولورکتال )مانند  یریشگیپ یغربالگر شیشود. در صورت داشتن آزما یم

 شود. دایتواند پ یم زیمقعد ن ی( ، سرطانهایکولونوسکوپ

 

دهانه )استوما(  قیروده بزرگ )روده بزرگ( از طر  یاست که انتها یزمان یتومکولوس

شود تا  یوصل م ماریشکم ب یرونیبه قسمت ب سهیک کیشکم آورده شود.  وارهیدر د

 حرکات روده جمع شود. 

 یمیاز سرطان ها تنها با ش یاریبس رای، ز ستیالزم ن یاکثر موارد ، کولوستوم در

 قابل درمان هستند. یو پرتودرمان یدرمان

 ازیبعد از درمان عود کند ، ممکن است ن ایبه درمان پاسخ ندهد  یاگر تومور به خوب 

، ممکن  رمعمولیانواع غ ای شرفتهیمقعد پ یباشد. در مورد سرطانها یبه کولوستوم

کند.  جادیا یدائم یکولوستوم کیو  است جراح الزم باشد روده و مقعد را برداشته

 است. یسرطان یبردن تمام سلول ها نیاز ب یتنها راه برا نیا اوقات یگاه
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 تنگی ائورت

 اللت زمینه ساز اختالل دفع استتنگی ائورت از اختل

 

 شود رخ  یلب تنگ مئورت قبطن آ یوقت -آئورت  یتنگ ای -آئورت  چهیدر یتنگ

 ایشود ، که باعث کاهش  یم چهیدن مانع از باز شدن کامل درش کیبار نیدهد. ا یم

 هیبه بدن شما )آئورت( و به بعد به بق یاصل انیخون از قلب شما به شر انیانسداد جر

 شود.  یبدن م

شما  شود ، قلب یمسدود م ای افتهیآئورت کاهش  چهیخون در در انیکه جر یهنگام

 زانیم یکار اضاف نیسخت تر کار کند. سرانجام ، ا دیپمپاژ خون به بدن شما با یبرا

 ضعف  نیتواند باعث عالئم و همچن یم نیکند ، و ا یخون پمپ شده را محدود م

 د.قلب شما شو چهیماه

 باشد:  ریزآئورت ممکن است شامل موارد  چهیدر یتنگ یعالئم و نشانه ها

 شود  یم دهیشن ینیستاره ب کی قیزوزه قلب( از طر یا)صد قلب یعیطب ریغ یصدا

  تیهمراه با فعال یتنگ ای( نی)آنژ نهیقفسه س درد

  تیغش در اثر فعال ای جهیسرگ ایضعف  احساس

  دیفعال بوده ا ینفس مخصوصاً وقت یتنگ

  تیفعال شیدر زمان افزا ژهی، به و یخستگ

  و پرتحرک عیاحساس ضربان قلب سر -قلب  تپش

 آئورت دارند( چهیدر یکه تنگ ی)عمدتا در کودکان  یبه اندازه کاف خوردن
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  میممکن است رسوب کلس یقلب یها چهیسن ، در شیبا افزا

 افتیاست که در خون شما  یمعدن میآئورت( را جمع کنند. کلس چهیدر ونیکاسیفی)کلس

،  ابدی یم انیآئورت جر چهیدر یشود. از آنجا که خون به طور مکرر بر رو یم

 میکلس یکانسارها نیشوند. ا جادیا چهیدر یماساژها یتوانند بر رو یم میرسوبات کلس

 ارتباط ندارند. میشده از کلس یغن یها یدنینوش دنینوش ای میلسبا مصرف قرص ک

 

ممکن است منجر به  یسمی. عارضه عفونت گلو استرپ ، تب روماتیسمیتب رومات

 چهیتواند در یم ییود. بافت اسکار به تنهارت شآئو چهیبافت اسکار در در لیتشک

تواند  یم نیآئورت شود. بافت اسکار همچن چهیدر یآئورت را تنگ کند و منجر به تنگ

آئورت  چهیدر یدر آن جمع شود ، و در تنگ میکند که رسوبات کلس جادیسطح خشن ا

 نقش دارد.   یبعد یدر زندگ

 بیروش آس کیاز  شیو به ب لبق چهیدر کیاز  شیممکن است ب یسمیرومات تب

که تب  یهردو. در حال ای -ممکن است کامالً بسته نشود  دهید بیب آسقل چهیبرساند. در

از افراد مسن در کودکان تب  یمتحده نادر است ، برخ االتیدر ا یسمیرومات

 داشتند. یسمیرومات
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 است:  ریآئورت شامل موارد ز چهیدر یعوامل خطر تنگ

 ر باالت سن

آئورت  چهی( مانند دریقلب یمادرزاد یماریموجود در بدو تولد )ب یقلب طیاز شرا یبرخ

  یدو شکف

 بگذارند  ریقلب تأث یتوانند رو یکه م ییعفونت ها خچهیتار

 ، کلسترول باال و فشار خون باال  ابتیمانند د یعروق یخطر قلب یفاکتورها داشتن

  یویمزمن کل یماریب

 نهیبه س یپرتودرمان خچهیتار
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 واژنوز باکتلایر 

 ژینوز باکتلایر از اختالالت زمینه ساز آسیب ادراری استوا

 

 ییهایاز حد باکتر شیاز رشد ب یالتهاب واژن است که ناش ینوع ییایباکتر نوزیواژ

 زند.  یرا برهم م یعیشود و تعادل طب یم افتیدر واژن  یعیاست که به طور طب

کنند ، اما  یم افتیدر ییایباکتر نوزیواژ ادیاحتمال ز مثل خود به دیتول یدر سالها زنان

قرار دهد. علت آن کامالً درک نشده است ،  ریرا تحت تأث یتواند زنان در هر سن یم نیا

کرار مکرر ، خطر ت ایمحافظت نشده  یرابطه جنس لی، از قب یخاص یها تیاما فعال

 دهد. یم شیشما را افزا

 

 عالئم

 باشد:  ریممکن است شامل موارد ز ییایباکتر نوزیواژ یعالئم و نشانه ها

 سبز  ای دی، سف یواژن نازک ، خاکستر ترشحات

 است  ندی" ناخوشایواژن "ماه یبو

 واژن  خارش

 هنگام ادرار سوزش
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 عبارتند از:  ییایباکتر نوزیعوامل خطر واژ

 یجنس تیفعال نی. پزشکان ارتباط بدیجد یجنس کیشر ایچندگانه  یجنس کیشر داشتن

 یدر زنان شتریب یماریب نیکنند ، اما ا یرا به طور کامل درک نم ییایباکتر نوزیو واژ

 نوزیدهد. واژ یدارند رخ م دیجد یجنس کیشر کی ایچندگانه  یجنس کیکه شر

 دهد.  یدارند ، رخ م یبا زنان رابطه جنس هک ییدر خانمها شتریب نیهمچن ییایباکتر

ماده پاک کننده )دوز( باعث تعادل  کی ایبا آب ژن وا یزدن عمل شستشو دوچرخه

منجر شود و  یهواز یب یها یتواند به رشد باکتر یم نیشود. ا یواژن شما م یعیطب

شود ، دوز گرفتن الزم   یم زیشود. از آنجا که واژن خود تم ییایباکتر نوزیباعث واژ

 . ستین

  یاندازه کافشما به  یعیطب واژن طیها. اگر مح لیالکتوباس یها یباکتر یعیطب فقدان

 ییایباکتر نوزیواژ ادیکند ، به احتمال ز ینم دیرا تول لیخوب الکتوباس یها یباکتر

 .دیکن یم جادیا

 

 یریجلوگ

 : ییایباکتر نوزیاز واژ یریجلوگ یبرا

لنت  ای، بدون نور و تامپون  فیخف ی. از صابون هادیواژن را به حداقل برسان کیتحر

 . دیکن بدون سم استفاده

ندارد. دوش مکرر تعادل  یبه پاکساز ازین یعیاز استحمام طب ریواژن شما به غ نکن

دهد. دوش زدن  شیکند و ممکن است خطر عفونت واژن را افزا یواژن را مختل م

 کند.  یعفونت واژن را پاک نم
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 یشرکا ، تعداد دیتفاده کن. از کاندوم التکس مردانه اسدیکن یخوددار یعفونت مقاربت از

 یتا خطر ابتال به عفونت مقاربت دیکن یاز مقاربت خوددار ای دیخود را محدود کن یجنس

 به حداقل برسد.
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 سیستیت 

 لل زمینه ساز اختالالت ادراری استسیستیت از ع

 نیاوقات ، ا شتریالتهاب مثانه است. ب یبرا ی( اصطالح پزشکsis-TIE-tis) تیستیس

شود.  یگفته م( UTI) یاست و به آن عفونت ادرار ییایاز عفونت باکتر یالتهاب ناش

 هیعفونت در کل وعیت شدهنده باشد و در صور تواند دردناک و آزار یعفونت مثانه م

 شود.  لیتبد یسالمت یمشکل جد کیتواند به  یشما م یها

داروها ،  یبه برخ یممکن است به عنوان واکنش تیستیطور معمول ، س به

اسپرم  یبهداشت زنان ، ژل ها یمانند اسپر یاحتمال یکننده ها کیتحر ای یپرتودرمان

به  تیستیممکن است س نیشود. همچن جادیز سوند ات امد یاستفاده طوالن ایکش 

 شود.  جادیا یگرید یماریعنوان عارضه ب

به  تیستیانواع س ریها است. درمان سا کیوتیب یآنت ییایباکتر تیستیمعمول س درمان

 دارد. یبستگ یعلت اصل

 

 است:  ریاغلب شامل موارد ز تیستیعالئم س

   ادرار کردن یو مداوم برا یفشار قو کی

 سوزش هنگام ادرار کردن  احساس

 اندک ادرار   ریاز مکرر ، مقاد عبور

 ( یدر ادرار )هماتور خون

 یقو یبو ای یادرار ابر عبور
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 لگن  یناراحت

 شکم  نییفشار در پا احساس

 کم درجه تب

 

ادرار شما است. همه  یها ، حالب ها ، مثانه و مجرا هیشما شامل کل یدستگاه ادرار

به  ایجفت ارگان لوب کی -شما  یها هین زباله از بدن شما نقش دارند. کلردب نیدر از ب

کرده و غلظت  لتریموجود در خون خود ف عاتیاز ضا -سمت قسمت پشت شکم شما 

شوند ، ادرار  یم دهیادرار نام یکه مجرا یی. لوله هادیکن یم میاز مواد را تنظ یاریبس

 یشود تا زمان یم رهیکه در آن ذخ یید ، جاننک یشما به مثانه منتقل م یها هیرا از کل

 ارج شود. ادرار خ یکه بدن از مجرا

  ییایباکتر تیستیس

UTI یادرار یمجرا قی خارج از بدن از طر یهایدهد که باکتر یرخ م یمعموالً هنگام  

 یاز نوع یناش تیستیموارد س شتریکنند. ب ریشده و شروع به تکث یادرار یوارد مجرا

 ( است. E. coli) یاکلیاشرش یباکتر

رخ دهد. اما  یرابطه جنس جهیممکن است در زنان در نت ییایمثانه باکتر یعفونتها

هستند  یمستعد ابتال به عفونت ادرار زین یاز نظر جنس رفعالیدختران و زنان غ یحت

تواند باعث  یاست که م ییها یباکتر یزنان غالباً دارا یدستگاه تناسل هیناح رایز

 د.شو تیستیس
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 که:  هستند یشامل کسان سیستیت یزنان در معرض خطر باال

 یها به مجرا یتواند منجر به فشار باکتر یم یفعال هستند. مقاربت جنس ینظر جنس از

 ادرار شود.  

قرار دارند.   سیستیتدر معرض خطر  شتریکنند ب یاستفاده م افراگمیکه از د یزنان

 کنند.  یم شتریما را بهستند ، خطر ش مواد اسپرم کش یکه حاو ییها افراگمید

ممکن است خطر عفونت مثانه را  یدر دوران باردار یهورمون راتییهستند تغ باردار

 دهد.   شیافزا

 سیستیت اغلب با ائسهیدر زنان  افتهی ریی. سطح هورمون تغدیرا تجربه کرده ا یائسگی

 همراه است. 

 

 یریجلوگ

کاهش خطر عفونت  یاغلب برا نیدیانیتوسپرونت یوحا یقرص ها ایزغال اخته  آب

 ریحال ، مطالعات اخ نیشود. با ا یم هیاز خانم ها توص یبرخ یمثانه برا عیما یها

مطالعات  یشد ، مؤثر است. برخ یاز آن است که کمتر از آنچه قبالً تصور م یحاک

 بود.  ی ا دهیبزرگتر فاقد فا مطالعاترا نشان دادند ، اما  یکم دیکوچکتر فوا

( نی)کوماد نیکننده خون وارفار قیرق ی، اگر دارو یدرمان خانگ کیعنوان  به

آب  نیب ی. فعل و انفعاالت احتمالدیکن ی، از آب زغال اخته خوددار دیکن یمصرف م

 شود.  یزیتواند منجر به خونر یم نیزغال اخته و وارفار
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 نوروپاتی دیابتی 

 الل ادراری استنوروپاتی دیابتی از علل زمینه ساز اخت

 

است. به  2نوع  ابتیو د 1نوع  ابتید هیمرتبط با کل یعارضه جد کی یابتید ینفروپات

به  تیدر نها ابتیبه د انی٪ از مبتال25شود. حدود  یگفته م زین یابتید یویکل یماریب

 شوند.  یمبتال م یویکل یماریب

بردن   نیمعمول خود در از ب یر انجام کارهاشما د یها هیکل ییبر توانا یابتید یپاترونف

 ای یریشگیپ یراه برا نیگذارد. بهتر یم ریاز بدن شما تأث یاضاف عاتیو ما دیمواد زا

و فشار  ابتیسالم و درمان د ی، حفظ سبک زندگ یابتید یانداختن نفروپات ریبه تأخ

 خون باال است. 

 

رساند.  یم بیها آس هیکل فیظر لتریف ستمیبه س یبه آرام یماریب نیا ، اساله گذشت با

کند شود و احتمال  ایکرده  یریجلوگ یماریب شرفتیدرمان زودرس ممکن است از پ

 بروز عوارض را کاهش دهد
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 عالئم

را متوجه  یعالمت و عالئم چی، ممکن است شما ه یابتید ینفروپات هیدر مراحل اول

 است:  ریعالئم و نشانه ها شامل موارد ز ی. در مراحل بعددینشو

 تر شدن فشار خون  میوخ

 در ادرار   نیپروتئ

 چشم  ایپا ، مچ پا ، دست  تورم

 است  افتهی شیبه ادرار افزا ازین

  ابتید ای نیانسول یبه دارو ازین کاهش

 مشکل در تمرکز  ای یسردرگم

 نفس  یتنگ

 دست دادن اشتها  از

 ستفراغا و تهوع

 

 است.  2و نوع  1نوع  ابتید عیعارضه شا کی یابتید ینفروپات

 یها هیدر کل یخون یرگها یتواند به خوشه ها یکنترل نشده م ابتیگذشت زمان ، د با

 هیکل بیتواند به آس یم نیشود. ا یبرساند که باعث زباله از خون شما م بیشما آس

فشار در   شیتواند با افزا یاال مار خون بکند. فش جادیا یادیمنجر شود و فشار خون ز

 شود. هیکل شتریب بیآس عثها با هیکل فیظر لتریف ستمیس
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 نهایسالها بروز کند. ا ایماهها  یط جیممکن است به تدر یابتید یعوارض نفروپات

 است:  ریشامل موارد ز

 ایباال تواند منجر به تورم در بازوها و پاها ، فشار خون  ی، که م عاتیما احتباس

 ( یویشما شود )ورم ر یها هیدر ر عاتیما

 ( یپرکالمیخون شما )ه میسطح پتاس شیافزا

 شود  یم ی( ، احتماالً منجر به سكته مغزیعروق یقلب یماری)ب یو عروق یقلب یماریب

 ( یابتید ینوپاتی)رت هیشبک یعروق خون بیآس

  یخون کم

و رگ  دهید بیط به اعصاب آست مربومشکال ریپا ، اختالل در نعوظ ، اسهال و سا زخم

 یخون یها
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 فیبروئید رحم 

 ی استفیبروئید رحم از اختالالت آسیب رسان ادرار

 

شود.  یظاهر م مانیزا یرحم است که غالباً در سالها یسرطان  ریرحم رشد غ برومیف

شوند ، با  یم دهینام زین ومایم ایموها( -او-)دروغ و من ومیومیبا ل یرحم یبرومهایف

ً یو تقر ستندیخطر سرطان رحم همراه ن شیافزا  شوند.  یهرگز به سرطان مبتال نم با

 یقابل کشف توسط چشم انسان ، تا توده ها ریها از نظر اندازه از نهال ها ، غ برومیف

 کی دیتوان یو بزرگ کنند. شما م فیتوانند رحم را تحر یهستند که م یا میحج

م را  توانند رح یم برومیف نی، چند دی. در موارد شددیچندگانه داشته باش ای دیبروئیف

 برسد و وزن اضافه کند.  دندهگسترش دهند که به قفسه  آنقدر

 

 یشما نم دیدارند. اما شا یرحم برومیف یمواقع در طول زندگ یاز خانم ها برخ یاریبس

کنند. پزشک ممکن  ینم جادیا یاغلب آنها عالمت رایز دیدار یرحم یها برومیکه ف دیدان

 قبل از تولد کشف کند. یسونوگراف ایلگن  هنیمعا یر طد یرا بطور اتفاق برومیاست ف

 

 ریشامل موارد ز یرحم برومیعالئم و عالئم ف نیتر عیکه عالئم دارند ، شا یدر زنان

 است: 

  ی قاعدگ دیشد یزیخونر

 کشد  یهفته طول م کی از  شیب یقاعدگ دوره

 درد  ایلگن  فشار
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 ادرار   تکرر

 مثانه  هیدر تخل مشکل

  بوستی

 پا یدردها ای کمردرد

 

 نیبه ا ینیو تجربه بال قاتیدانند ، اما تحق یرا نم یرحم یها برومیپزشکان علت ف

 کنند:  یعوامل اشاره م

 یدر ژن ها هستند که با سلول ها یراتییتغ یها حاو برومیز فا یاریبس یکیژنت راتییتغ

 عضله رحم متفاوت است.  یعیطب

رحم در   هیکننده رشد ال کیها استروژن و پروژسترون ، دو هورمون تحر هورمون

 برومهایرسد رشد ف ی، به نظر م یباردار یبرا یدر آماده ساز یطول هر چرخه قاعدگ

 کنند.  یم تیرا تقو

 ینسبت به سلولها یشتریاستروژن و پروژسترون ب یها رندهیگ یها حاو برومیف

 یائسگیها پس از  برومیهورمون ، ف دیکاهش تول لیرحم هستند. به دل یعیطب یعضالن

 شوند.  یکوچک م

کند بافت ها را حفظ کند ، مانند  یکه به بدن کمک م یرشد. مواد یفاکتورها ریسا

 بگذارد. ریتأث دیبروئی، ممکن است بر رشد ف نیفاکتور رشد مانند انسول
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 عوامل خطر

زن  نکهیاز ا ریوجود دارد ، به غ یرحم یها برومیف یبرا یعوامل خطر شناخته شده ا

 بگذارند عبارتند از:  ریتأث دیبروئیتوانند بر رشد ف یکه م یاست. عوامل ین باروردر س

 اهپوستیکند ، اما زنان س جادیا برومیتواند ف یم یاگرچه هر زن در سن بارور مسابقه

،  نیدارند. عالوه بر ا برومیف ادیبه احتمال ز ینژاد یگروه ها رینسبت به زنان سا

به همراه عالئم  نیهستند و همچن برومیف یدارا یانجو نیدر سن اهپوستیزنان س

 هستند.  برومیف شتریب ای شتریب یاحتماالً آنها دارا دتریشد

 . دیداشت ، در معرض خطر ابتال به آنها هست برومیخواهر شما ف ایاگر مادر  وراثت

با  ییغذا می؛ رژD نیتامیکمبود و ؛یچاق ن؛ییپا نیدر سن ی. شروع قاعدگگرید عوامل

الکل ، از جمله  دنیکمتر؛ و نوش اتیو لبن وهیسبز ، م جاتیو سبز شتریقرمز ب گوشت

 دهد. یم شیها را افزا برومیخطر ابتال به ف آبجو ،

 

در  یکم ی، شواهد علم یدیبروئیف یعلل تومورها یاگرچه محققان همچنان به بررس

ممکن  یرحم یها ومبریاز ف یریاز آنها در دسترس است. جلوگ یریمورد نحوه جلوگ

 دارند.  ازیتومورها به درمان ن نیاز ا ینباشد ، اما تنها درصد کم ریاست امکان پذ

و  وهیو خوردن م یعی، مانند حفظ وزن طب یسالم از زندگ ی، با انجام انتخاب ها اما

 . دیرا کاهش ده برومیخطر ابتال به ف دیتوان ی، م جاتیسبز

 یهورمون یضد باردار یهد که استفاده از داروهاد ینشان م قاتیتحق یبرخ نیهمچن

 همراه باشد. برومیاز ف یممکن است با خطر کمتر
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 هرپس تناسلی 

 دفع ادراری است. هرپس تناسلی از اختالالت آسیب رسان

 

تبخال  روسیو قیاست که از طر یجنس عیعفونت شا کی یتناسل تبخال دستگاه

است. بعد از  روسیو وعیش یراه اصل یشود. تماس جنس یم جادی( اHSV) مپلکسیس

بار در سال فعال  نیتواند چند یدر بدن شما خفته است و م روسی، و هیعفونت اول

 شود. 

شما شود.  یتناسل هیناح تواند باعث درد ، خارش و زخم در یم یدستگاه تناسل تبخال

. اگر دینداشته باش یاز تبخال دستگاه تناسل یعالئم ایعالمت  چیاما ممکن است شما ه

 . دینداشته باش یزخم قابل مشاهده ا چیه اگر یحت دیباش یمسر دیتوان ی، م دیآلوده باش

 

ئم را توانند عال یوجود ندارد ، اما داروها م یتبخال دستگاه تناسل یبرا یدرمان چیه

تواند به  یم نیرا کاهش دهند. کاندوم همچن گرانیکاهش داده و خطر ابتال به د

 کمک کند. یعفونت تبخال دستگاه تناسل وعیاز ش یریجلوگ
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 چیه رایدانند که به آن مبتال هستند ، ز یآلوده هستند ، نم HSVکه به  یافراد شتریب

 است.  فیخف اریآنها بس ینشانه هاعالئم و  لیبه دل ایندارند  یعالمت و عالئم

روز پس از قرار گرفتن در   12صورت وجود ، عالئم ممکن است حدود دو تا  در

،  دیرا تجربه کرده ا یاه تناسلشروع شود. اگر عالئم تبخال دستگ روسیمعرض و

 باشد:  ریممکن است شامل موارد ز

 هیرا در ناح تیو حساسکه عفونت پاک شود ، درد  یخارش. ممکن است تا زمان ای درد

 . دیخود تجربه کن یتناسل

ممکن است چند روز تا چند  نی. ازیر دیسف یتاول ها ایکوچک قرمز  یها یبرجستگ

 هفته پس از عفونت ظاهر شود. 

. ممکن است زخم ردیتاول شکل بگ یزیخونر ای و یممکن است هنگام پارگ نیها ا زخم

 ادرار آن را دردناک کند. 

 . ابندی یشود و زخم ها بهبود م یپوسته پوسته م یروپوست بر  زخم

 یلنفاو یمانند آنفلوانزا مانند گره ها یعالئم، ممکن است عالئم و  هیاول وعیش یط در

 ردناک در کشاله رانمتورم د
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عفونت را  دیتوان یشوند که عفونت وارد بدن شما شود. م یدر آنجا ظاهر م ییزخم ها

از بدن ، از جمله چشمان  یگریخراش دادن قسمت د ایس مالش درد و سپ کیبا لمس 

 . دیخود پخش کن

 کنند:  جادیا نهیزم نیدر ا ییتوانند زخمها یو مردان م زنان

 ها و ران ها  دکمه

  مقعد

  دهان

 شود(  هیتخل رونیدهد ادرار از مثانه به ب یکه اجازه م ی)لوله ا اوره

 کنند:  ادجیا یرو ایدر  ییتوانند زخمها یم نیهمچن زنان

 

 واژن  هیناح

  یخارج یتناسل دستگاه

 رحم دهانه
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 جادیتوانند باعث ا یم یمرتبط با تبخال دستگاه تناسل یموارد ، زخم ها یدر بعض

ادرار(  یخارج )مجرا یایالتهاب در اطراف لوله شوند که ادرار را از مثانه شما به دن

به قرار دادن   ازیچند روز ببندد و ن یادرار را برا یتواند مجرا یکند. تورم م یمنتقل م

 مثانه شما دارد. هیتخل یسوند برا

 

از  یریجلوگ یاست که برا یهمان موارد یاز تبخال دستگاه تناسل یریجلوگ شنهاداتیپ

تماس  ای دیکن یخوددار یجنس تیشود: از فعال یانجام م یمقاربت یعفونتها ریسا

 ی. کوتاه از آن ، شما مدیاز عفونت است محدود کن یکه عار یرا فقط به شخص یجنس

 : دیتوان

خود  یزندگ کیاز شر ای دیاز کاندوم التکس استفاده کن یطول هر تماس جنس در

  دیاستفاده کن

وجود داشت ،  گرید یهر جا ای یتناسل هیتبخال در ناح وعیاز شرکاء در ش کیهر  اگر

 دیکن یاز مقاربت خوددار
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 سرطان مثانه 

 رسان ادراری استسیب از اختالالت آسرطان مثانه 

 

بزرگسال  68000 باً یسرطان ها است که هر سال تقر نیعتریاز شا یکیسرطان مثانه 

 یاز زنان در زنان رخ م شتریشود. سرطان مثانه در مردان ب یمتحده مبتال م االتیدر ا

 یشود ، هر چند ممکن است در هر سن یم دهید شتریدهد و معموالً در افراد مسن ب

 . دفتیاتفاق ب

( که داخل مثانه شما قرار دارند  یادرار یمثانه اغلب در سلولها )سلول ها سرطان

شکم شما که ادرار را   یدر قسمت تحتان یو عضالن یاندام توخال -شود  یشروع م

نوع سرطان  نیمتداول است ، اما هم اریدر مثانه بس یماریب نیکند. اگرچه ا  یم رهیخذ

 رخ دهد.  زین یادرار یمجار یهکشز تمسیس یقسمت ها ریتواند در سا یم

 

در  -شوند  یداده م صیتشخ هیسرطان مثانه که در مراحل اول 10هفت از هر  حدود

سرطان مثانه در مراحل  یحال ، حت نیسرطان مثانه قابل درمان است. با ا هیمراحل اول

ثانه به ، افراد مبتال به سرطان م لیدل نیممکن است در مثانه عود کند. به هم هیاول

دارند تا به دنبال سرطان  ازین یریگیپ شاتیآزما بهطور معمول سالها پس از درمان 

 کند. یم شرفتیپ ایمثانه باشند که در مرحله باالتر عود 
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. ابدی یکند ، توسعه م یم یعیرطبیمثانه شروع به رشد غ یسلولها یسرطان مثانه وقت

کنند که باعث  یم جادیا ییمنظم ، جهش ها یا وهیبه ش میرشد و تقس یسلولها بجا نیا

تومور را  یعیطب ریغ یسلول ها نیشود آنها از کنترل خارج شوند و مرده نشوند. ا یم

 دهند.  یم لیتشک

 سرطان مثانه عبارتند از:  لیدال

  اتیموارد مصرف دخان ریو سا دنیکش گاریس

به قرار گرفتن در   ازیکه نکار در شغل  ژهی، به و ییایمیگرفتن در معرض مواد ش قرار

 دارد   ییایمیمعرض مواد ش

 گرفتن در معرض تابش گذشته  قرار

 مزمن پوشش مثانه  کیتحر

متحده  االتیاز خارج از ا یکه از مناطق خاص یدر افراد ژهیبه و یانگل یها عفونت

 به آنها سفر کرده اند ایسفر کرده اند  کایآمر

 

شد ،  یگفته م یسلول انتقال نومیقبالً به آن کارس ، که یادرار نومیکارس یسرطان ادرار

هنگام پر  یادرار یدهد. سلولها یکنند رخ م یکه داخل مثانه را خط م ییدر سلولها

سلولها در داخل  نیشود. هم یم یشوند و مثانه شما خال یشدن مثانه شما منقبض م

شوند.  یم جادینها ادر آن مکا زیدارند و تومورها ن رارادرار ق   یادرار و مجرا یمجرا

 متحده است. االتینوع سرطان مثانه در ا نیعتریشا الیاروتل نومیرسکا
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مضر در  ییایمیتجمع مواد ش جادیلوله ها ممکن است با ا ای گاری، س دنیکش گاریس

، بدن شما  دیکش یم گاریس یدهد. وقت شیادرار ، خطر ابتال به سرطان مثانه را افزا

 یاز آنها را در ادرار دفع م یکند و مقدار یدر دود را پردازش مموجود  ییایمیمواد ش

تواند  یبرساند ، که م بیاست به لثه مثانه شما آس ممکنمضر  ییایمیمواد ش نیکند. ا

 دهد.  شیخطر ابتال به سرطان را افزا

 

خون و انتقال آنها به مثانه  انیمضر از جر ییایمیکردن مواد ش لتریشما در ف یها هیکل

 یخاص ییایمیشود که اطراف مواد ش یتصور م لیدل نیدارند. به هم ینقش اساس شما

خطر مرتبط با  ییایمیدهد. مواد ش شیممکن است خطر ابتال به سرطان مثانه را افزا

،  کیرنگها ، الست دیمورد استفاده در تول ییایمیش ادو مو کیسرطان مثانه شامل آرسن

 چرم ، پارچه و محصوالت رنگ است
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 ام اس 

 اری استبیماری ام اس از اختالالت آسیب رسان ادر

 یعصب ستمیناتوان کننده مغز و نخاع )س یماریب کی( MS) سیاسکلروز پلیمولت

 ( است. یمرکز

را پوشانده ،  یعصب یبرهایکه ف( نیلیبدن به غالف محافظ )م یمنیا ستمیام اس ، س در

شود. سرانجام ،  یبدن م هیمغز و بق نیب یمشکالت ارتباط جادیکند و باعث ا یحمله م

 اعصاب شود.  میوخ ای یدائم بیتواند باعث آس یم یماریب نیا

 

دارد  یبستگ یعصب بیآس زانیمتفاوت است و به م اریام اس بس یماریو عالئم ب عالئم

ممکن است  دیاز افراد مبتال به ام.اس شد ی. برخرندیگ یقرار م ریو اعصاب تحت تأث

 گرید یکه برخ یاصالً را از دست بدهند ، در حال ایبه طور مستقل  یرو ادهیپ ییتوانا

 تجربه کنند. دیجد یعالئم چیرا بدون ه یبهبود یممکن است مدت طوالن

 

،  دهید بیآس یعصب افیال تیاست بسته به موقععالئم و عالئم اسکلروز متعدد ممکن 

 ریمتفاوت باشد. عالئم اغلب بر حرکت تأث یماریبه فرد و در طول دوره ب یاز نظر فرد

 گذارد ، مانند:  یم

طرف از بدن شما اتفاق  کیچند اندام که به طور معمول در  ای کیضعف در  ای تهوع

 پاها و تنه  ایافتد ،  یم

شود ،  یم جادیدر گردن ا یکات خاصکه با حر یکیاز شوک الکتر یبرق ناش احساس

 ( تیبه خصوص خم شدن گردن به سمت جلو )عالمت لرم
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  داریراه رفتن ناپا ای ی، عدم هماهنگ لرزش

 است ، از جمله:  جیرا زین یینایب مشکالت

چشم ، در اغلب موارد ، با درد  کی، معموالً در  یینایکامل ب ای یرفتن جزئ نیب از

 هنگام حرکت چشم 

 مضاعف  یینایب

  یتار یتار

 باشد:  ریممکن است شامل موارد ز نیاسکلروز همچن پلیمالت عالئم

 زبان  لکنت

  یخستگ

  جهیسرگ

 از بدن شما  ییدرد در قسمت ها ایزدن  سوزن

 ، روده و مثانه یعملکرد جنس مشکالت

 

 از ییعودکننده هستند. آنها دوره ها یماریدوره ب کی یدارا MSبه  انیکثر مبتالا

و  ندیآ یهفته ها به وجود م ایروزها  یکنند که ط یرا تجربه م دیجد یعودها ایعالئم 

آرام بهبود  یعودها به دنبال دوره ها نی. اابندی یکامالً بهبود م ای یمعموالً تا حد

 سال ها ادامه داشته باشد.  یحت ای هاتواند ماه  یکه م یماریب

را به طور موقت بدتر کند ،  MSم و عالئم تواند عالئ یبدن م یکوچک در دما  شیافزا

 شود.  یدر نظر گرفته نم یماریاما عود ب
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 شرفتیکه عود کننده هستند ، سرانجام پ MSبه  انیدرصد از مبتال 70تا  60حدود  در

 شروندهیپ هیثانو MSارند ، که به عنوان د یبدون دوره بهبود ایعالئم ، با  داریپا

 شود.  یشناخته م

 زانین عالئم معموالً شامل مشکالت مربوط به تحرک و راه رفتن است. متر شد میوخ

 کند. یم شرفتیپ هیثانو MSبه  انیمبتال نیدر ب یماریب شرفتیپ

 

 محسوب  یمنیخود ا یماریب کی یماریب نیناشناخته است. ا اسکلروز پلیعلت مولت

در مورد ام اس ، کند.  یخود حمله م یبدن به بافت ها یمنیا ستمیشود که در آن س یم

در مغز و  یعصب یبرهایرا پوشانده و از ف یا یبدن ماده چرب یمنیا ستمینقص س نیا

 کند.  ی( محافظت منیلینخاع )م

 نیلیکه م یکرد. هنگام سهیبرق مقا یمهایس یرو قیتوان با پوشش عا یرا م نیلیم

که در طول  ییها امی، پ ردیگ یقرار م دیدر معرض د یعصب بریو ف دهید بیمحافظ آس

ممکن است به  زیمسدود شوند. عصب ن ایکنند ممکن است کند  یآن عصب حرکت م

 . ندیبب بیخود آس یخود

کند.  یبروز م گرانیاز افراد و نه در د یام اس در بعض یماریکه چرا ب ستین مشخص

 است. ریپذ تیمسئول یطیو عوامل مح کیاز ژنت یبیرسد ترک یبه نظر م
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 عوامل خطر

 دهد:  ش یرا افزا سیاسکلروز پلیعوامل ممکن است خطر ابتال به مولت نیا

 نیب ییممکن است رخ دهد ، اما معموالً افراد در جا یام اس در هر سن یماری. بسن

 کند.  یسال را مبتال م 55تا  16

 یماریاز مردان احتماالً مبتال به ب شتریسه برابر ب ایاز دو  شی. زنان بیجنس ارتباط

 نده عودکننده هستند. عودکن

خواهران و برادران شما مبتال به ام اس بوده  ای نیاز والد یکی. اگر یخانوادگ سابقه

 . دیهست یماریب نیابتال به ا یبرا یشتریاست ، در معرض خطر ب

 یماریخطر ابتال به ب نیشتری، ب یشمال یافراد اروپا ژهیپوست ، به و دیافراد سف سابقه

 خطر را دارند.   نیکمتر کایآمر یبوم ای ییقای، آفر ییایمردم تبار آسام اس را دارند . 

معتدل هستند ، از جمله کانادا ، شمال  یآب و هوا یکه دارا ییدر کشورها MS. میاقل

 است.  شتریب اریو اروپا بس ایاسترال ی، جنوب شرق وزلندیمتحده ، ن االتیا

ور آفتاب با خطر گرفتن در معرض نکم و قرار  D نیتامیو ری. داشتن مقادD نیتامیو

 ام اس همراه است . یماریب شتریب

 

 شوند:  جادیممکن است ا زین سیاسکلروز پلیافراد مبتال به مولت

 اسپاسم  ای یعضالن یسخت

 ، به طور معمول در پاها  فلج

  یعملکرد جنس ایمثانه ، روده  مشکالت

  ینوسانات خلق ای یمانند فراموش یذهن راتییتغ
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   یردگافس

 صرع
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 سرطان بیضه

 سرطان بیضه از اختالالت زمینه ساز اختالل ادراری است

 

 

  

 مثل مرد  دیدستگاه تول

 

 کیدهد ،  یها( که در داخل کتف قرار دارند ، رخ م ضهیها )ب ضهیدر ب ضهیب سرطان

و اسپرم مرد  یجنس یمثل هورمونها دیتول یها برا ضهیآلت. ب ریشل پوست در ز سهیک

 کنند.  یم دیتول

 ضهینادر است. اما سرطان ب ضهیانواع سرطان ، سرطان ب ریبا سا سهیمقا در

 سال است.  35تا  15 نیسن نیب ییکایسرطان در مردان آمر نیعتریشا

قابل درمان است.  ضهیدر صورت گسترش سرطان در خارج از ب یحت ضهیب سرطان

 ای یروش درمان نیاز چند یکین است ، ممک ضهیو مرحله سرطان ب بسته به نوع

 .دیکن افتیرا در یبیترک

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 pg. 63 

 ر اختالالت دفع ادرا

 

 عبارتند از:  ضهیسرطان ب یعالئم و نشانه ها

  ضهیبزرگ شدن در هر دو ب ای توده

 در اسکروتوم  ینیسنگ احساس

 کشاله ران  ایدردناک در شکم  درد

  ضهیب رونیموجود در ب عاتیما یناگهان مجموعه

 کچل  ای ضهیدر ب یناراحت ای درد

 ها  نهیبه س تیحساس ایشدن  بزرگ

 کمردرد 

 

 ضهیسالم در ب یکند که سلول ها یم رییتغ یوقت ضهیدانند که سرطان ب یپزشکان م

شوند تا بدن  یم میکنند و تقس یمنظم رشد م یسالم به روش یکنند. سلول ها یم رییتغ

  یدچار ناهنجاراز سلولها  یاوقات بعض یکار کند. اما بعض یعیشما به طور طب

 یحت یسرطان یسلولها نیا -خارج شود  رلرشد از کنت نیشود ا یشوند و باعث م یم

جمع  یدهند. سلولها یادامه م میهمچنان به تقس دیجد یبه سلولها ازیدر صورت عدم ن

 دهند.  یم لیتشک ضهیرا در ب یشده توده ا

ً یتقر  یسلولها -شوند  یشروع م یجوانه زن یدر سلولها ضهیب یهمه سرطانها با

 یکنند. مشخص نشده است که چه عوامل یاسپرم نابالغ م دیکه تول ضهیموجود در ب

 شوند. لیشوند و به سرطان تبد یعیطب ریغ ایزا یشود سلولها یباعث م
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