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دکتر میرجالل الدین کزّازی
 شاعر، نویسنده، مترجم

شاهنامه پژوه و پژوهشگر 

گیتی خامنه
نویسنده، کارگردان سینما، برنامه ساز، 

مجری رادیو و تلویزیون 

راه  از  بار،  شکوفه  شورانگیزِ  دالویزِ  بهارِ 
می رسد تا جهاِن افسرده و پژمرده، دیگر 
بار، توش و توان بگیرد و خّرم و خندان، 
دگرگونی های  روزگار  بهار  بشکوفد. 
است  روزگاری  است:  و همایون  بشگون 
زندگی  به  پژمردگی  و  مردگی  آن،  در  که 
به  اندوه  و  می شود  دیگرگون  تپندگی  و 
و  امید است  رخشاِن  روزگارِ  بهار  شادی. 

نوید به آینده ای زیبنده تر و فرخنده تر. 
هان! در دِل رنج ها و اندوهان، شادمانه، در 
بر بهار بگشای و هر آنچه را جانگزای است 
و تن فرسای، هر آنچه را درشت است و 
دشوار، به باد بسپار و تیرگی ها را از دل، 
در رخشندگی های خورشیِد امید، بپیرای و 
بزدای. تنها در آن هنگام است که شادمان 
و شادکام، گام در قلمرِو بهار و خرّمی ها 
و خجستگی هایش، در خواهی نهاد و از 
دگردیسِی  به  آشکار،  و  برونی  دگردیسِی 
درونِی و نهان خواهی رسید و از نو، خواهی 
دیگر سان  و  بهارینه  انسانی  مگر  تا  زاد؛ 

بتوانی شد. ایدون باد!

همراه شو عزیز، همراه شو عزیز
تنها نمان به درد، کاین درد مشترک

هرگز جدا جدا، درمان نمی شود
هیچ کس، هرگز، وعده ی زندگی بی دشواری سراسر شادمانی را به ما 
نداد؛ اما چرا باور بسیاری یقین به وجود چنین جهانی است تا پیش از 

وزیدن بادهای ناموافق روزگار!؟
به زندگی آری گفتن در چنین شرایطی ساده نیست و هیچ کسی تا در 
چنین هوای طوفان خیزی نفس نکشیده باشد؛ حق آن ندارد که برای 
رهرو  این راه از خوشبختی و عافیت و  امید بگوید که او از دور دستی بر 
آتش دارد.  اما؛ زمانی که مسافر دیار طوفان زده، هم سفری را می یابد 
تجربه  را  روزگار  تندبادهای  ره سپردن در کوران  او دشواری  چون  که 
می کند و با باال و پایین این مسیر صعب آشناست؛ کمی آرام  می گیرد 
و ادامه ی سفر برایش اندکی ساده تر می شود و از هجوم خالی اطراف 

می رهاند.
زندگی در گذر است و نوع بشر هم پستی و هم بلندی را تجربه می کند؛ 
در مسیری که هیچ کسی نمی داند گردنه و پیچ بعدی اش آبستن چه 

حوادث شیرین و تلخی است و سفر کجا پایان خواهد یافت!؟
 و حاال که زندگی چنین معمای ژرف بی پاسخی است کاش تو عزیز 
دردانه ی در بند این بیماری را هم به یاد خودت بیاوری این همه را و 
فراموشت نشود که »دیگران را هم غم هست به دل« و اما هیچ کدام 
پایید و هوشیار کسی است که آب تنی در  ابد نخواهند  تا  این غم ها 
حوضچه ی اکنون را از دست 
نخواهد  داد؛ با چشم داشتن 
به نوری که بر درگاه زندگی 
او  مثل  بسیاری  مسافران 
تابیده و باور اینکه شاید او 
ره یافته گان  آن  از  یکی  هم 

باشد؛ و چرا نه!؟
 مگر بسیاری از بیمارانی که 
در شرایط مشابه و یا حتی دشوار تر از او  می زیسته اند؛ دوباره قامت 
سالمت را به تن نکرده اند و آگاه تر و قدردان تر از هرکسی و هر زمانی ، 

راه را ادامه نداده اند!؟
 و این بار چقدر قوی تر، استوارتر و زیباتر.

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست که پایان کار چیست.

 سالمتی ات را با تک تک سلول های وجودم به فریاد دعا می کنم
سال نویت لبریز از عطر شکوفه های عافیت و عشق و آگاهی.

بهار روزگاِر
رخشاِن امید 

شاید او یکی از آن 
ره یافته گان باشد؛ و چرا نه!؟

زندگی در گذر است و نوع بشر هم 
پستی و هم بلندی را تجربه می کند؛ در 
مسیری که هیچ کسی نمی داند گردنه و 

پیچ بعدی اش آبستن چه حوادث 
شیرین و تلخی است و سفر کجا پایان 

خواهد یافت!؟
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 درس هایی از کرونا
برای حمایت از بیماران مبتال به سرطان در بحران ها

 سرطان در بحران كرونا
فراموش نشود

ایـن چهارمیـن سـرمقاله سـروش شـمس اسـت کـه در آن بـه موضـوع رسـیدگی بـه 
بیمـاران مبتـال بـه سـرطان در بحران هـا می پـردازم. سـیل، زلزلـه، تحریم ها و حـاال کرونا و 
آسـیب های جبران ناپذیـری کـه ممکـن اسـت از آن بـه بیمـاران مبتـال به سـرطان تحمیل 
شـود. بـرای اینکـه میـزان خطر ابتال بـه کرونا برای بیمـاران مبتال به سـرطان کاهش پیدا 
کنـد، بایـد بیمارانـی که درمان خیلی فوری ندارند، درمانشـان را کمی بـه تأخیر بیندازند؛ این 
توصیـه از نظـر علمـی صحیح اسـت. درسـت و توصیه ای علمی اسـت. زیـرا در صورتی که 
بیمـاران مبتـال بـه سـرطان درمان هـا را شـروع کننـد، تعـداد مراجعـه بـه بیمارسـتان ها 
افزایـش می یابـد و خطـر ابتـال به بیمـاری کرونـا و مرگ و میر ایـن بیمـاران در کوتاه مدت 
افزایـش خواهـد یافـت. با ایـن حال این تأخیر موجب خسـارت به بیمارانـی خواهد بود که 
می توانسـتند از درمـان بـه موقـع  که یکی از شـعارهای ما در کنترل سـرطان اسـت، بهره 

ببرنـد. امیدواریـم که این آسـیب زیاد نباشـد.
موضـوع دیگـری کـه تقریبـاً به کلـی در ایـن ایـام فرامـوش می شـود، آگاهـی دادن در رابطه 
بـا پیشـگیری از سـرطان و تشـخیص های زودهنـگام بـرای مردم سـالم اسـت کـه عالمتی 
ندارنـد. در ایـن ایـام پزشـکان و بخش هـای تشـخیصی  درگیـر مبـارزه بـا کرونـا هسـتند و 
برخـی از پزشـکان هـم کـه سـن باالتـری دارنـد، بـه دلیـل نگرانـی از  ایـن بیمـاری، مطب هـا 

را تعطیـل کردنـد. بنابرایـن اقداماتـی کـه 
به موقـع  تشـخیص  بـه  می توانسـت 
بیمـاران آن هـا منجر شـود، متوقف شـد. 
عالمتـی  اگـر  هـم  بیمـاران  خـود  حتـی 
داشـتند کـه مشـکوک بـه سـرطان بـود، 
مرتبـط  بهداشـتی  توصیه هـای  بـه  بنـا 
بـا ایـن بیمـاری از تـرس آلـوده شـدن بـه 
ویـروس کرونا، مراجعه به بیمارسـتان ها 
و پزشـکان را به تأخیر انداختند. مشخص 
نیسـت کـه دوره شـیوع کرونـا چقـدر بـه 
کوتـاه  خیلـی  امیدواریـم  انجامـد.  طـول 
باشـد. بنابرایـن آسـیب جـدی کـه در حـال 
رخ دادن اسـت، این اسـت کـه مـا بنـا بـه 

ضـرورت پیـش آمـده از برنامه هـای پیشـگیری از سـرطان غافـل شـدیم. اطالع رسـانی بـه 
مـردم در مـورد سـرطان و آگاهـی دادن بـه آن هـا نیـز تقریباً فراموش شـده اسـت و همان 
برنامه هـای کرونـا قـرار  و  آگاهی بخشـی محـدود رسـانه ها، تحت الشـعاع  اطالع رسـانی 
 گرفتـه اسـت.  در پـی بحـران کرونـا، تقریبـاً موضـوع سـرطان و ایـن کـه سـاالنه بیـش از
100 هـزار نفـر بـه سـرطان مبتال می شـوند و بیـش از 50 هزار نفر از سـرطان فوت می کنند، 
فراموش شـد. متأسـفانه سـرطان وجود دارد و شماری به آن مبتال می شـوند و درصدی از 
آن هـا فـوت خواهنـد شـد. ظرفیت محـدود نظام سـالمت هم به دلیـل کنترل ایـن بحران 
در اختیـار  بیمـاری کرونـا و همه گیـری آن قـرار گرفـت. ایـن موضـوع هشـداری اسـت برای 
سـال های بعـد کـه آمـار سـرطان بازهم افزایـش خواهد یافـت و اگـر دقیق تـر برنامه ریزی 
نکنیـم و منابع خود را افزایش ندهیم، به شـدت آسـیب پذیر خواهیم بـود. این بحران درس 
بسـیار بزرگی اسـت و  باید نظام کنترل سـرطان را تقویت کنیم و نظامی پایدار و مسـتمر 

در کشـور مسـتقر کنیـم کـه در این گونـه بحران ها پایه هایش نلرزد و دچار آسـیب نشـود.

دکتر کاظم زنده دل
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران

در پی بحران کرونا، 
تقریباً موضوع سرطان 

و این که ساالنه بیش از 
100 هزار نفر به سرطان 
مبتال می شوند و بیش 

از 50 هزار نفر از 
سرطان فوت می کنند، 

فراموش شد، 
متأسفانه سرطان 

وجود دارد و شماری به 
آن مبتال می شوند و 

درصدی از آن ها فوت 
خواهند شد
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اد
ید

رو

سـال 1396 بـه همـت جمعـی از مؤسسـات فعـال در حـوزه سـرطان و بـا فراخـوان 
بیـش از 60 موسسـه، انجمـن، بنیـاد و مرکـز درمانـی فعـال در ایـن حـوزه، به منظور 
راه انـدازی شـبکه ای فراگیـر دعـوت بـه عمـل آمـد. پـس از بررسـی ها و رایزنی هـای 
متعدد، مجموعه ای تحت عنوان »شـبکه ملی سـازمان های مردم نهاد و مؤسسات 
خیریه حوزه سـرطان ایران« تأسـیس شـد؛ مجموعه ای از سـازمان های مردم نهاد و 
مؤسسـات خیریـه مسـتقل و فعـال در حـوزه سـرطان کـه در زمینـه پیشـگیری، 
تشـخیص زودهنـگام، درمـان، آمـوزش و پژوهش، مراقبت های حمایتی و تسـکینی 
از بیمـاران مبتـا به سـرطان و حمایـت از خانواده هـای آن ها فعالیـت می کند. کلیه 
فعالیت های این شـبکه، غیرسیاسـی، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرتجاری اسـت و با 
مأموریـت توسـعه ظرفیت های آموزشـی، پژوهشـی، خدماتی و حمایتی در راسـتای 
مبارزه با سـرطان بر اسـاس اهداف و سیاسـت های مصوب وزارت بهداشـت، درمان 
تعامـل  سـطح  ارتقـای   ،)WHO(بهداشـت جهانـی  سـازمان  و  پزشـکی  آمـوزش  و 
تشـکل های مردم نهـاد و مؤسسـات خیریـه فعـال در ایـن حـوزه و سـایر نهادهـای 

مرتبط و توانمندسازی اعضا فعالیت می کند.

 اهداف 
1- تعامـل و ارتبـاط مؤثـر بین سـازمان های مردم نهاد و مؤسسـات خیریـه فعال در 

موضوع سرطان با یکدیگر
۲- افزایش اعتبار علمی و توسـعه ظرفیت مدیریتی، آموزش و توانمندسـازی اعضا 

و دیگر تشکل های مردم نهاد
۳- ایجـاد زمینـه بهره منـدی اعضا  از تجـارب ملی از طریق تبادل نظر مسـتمر، اجرا 
و انتشـار مطالعـات کاربردی و مستندسـازی نمونه های موفق همـراه با مطالعات 

تطبیقی مشابه نسبت به دستاوردها و موفقیت های سازمان های بین المللی
۴- کوشـش در جهت ایجاد جایگاه و نقش مؤثر در تصمیم سـازی و تصمیم گیری 
تشـکل های مردم نهـاد و مؤسسـات خیریـه فعال در سیاسـت گذاری حـوزه مبارزه با 

سرطان
5- بهره وری تشکل های مردم نهاد و مؤسسات خیریه فعال در حوزه سرطان

الزم  زمینه هـای  کـردن  ۶-فراهـم 
و  اطاعـات  جمـع آوری  به منظـور 
در  مردم نهـاد  تشـکل های  تجربیـات 
به طـور  آن  انتشـار  و  سـرطان  حـوزه 

هدفمند
خدمـات  فرهنـگ  اشـاعه  و  ترویـج   -7
داوطلبانه در اقشـار مختلف در سـطح 

ملی جهت مبارزه با سرطان
8- تعامـل و همـکاری با نهادهای مدنی 
انتقـال  جهـت  بین المللـی  معتبـر 
تجربیـات و فعالیت هـای خیرخواهانـه 

مشترک
تأمیـن منابـع  و  بـه هدایـت  9- کمـک 
مالـی و تجهیـزات موردنیاز تشـکل های 
مردمـی و مؤسسـات خیریـه فعـال در 
حـوزه سـرطان از منابـع داخـل، خـارج و 
نیازهـای  اولویـت  به سـوی  آن  هدایـت 

نظام سامت کشور
10- آسیب شناسـی مسـائل و مشکات 
مؤسسـات  و  مردم نهـاد  تشـکل های 
خیریه فعال در حوزه سـرطان و پیگیری 

و مطالبه برای برطرف کردن آن
11- تعامـل بـا سـاختار های مسـئول در 
برنامه ریـزی،  جریـان  حـوزه سـرطان در 
اقدامـات  ارزشـیابی  و  پایـش  نظـارت، 
تمـام دسـت اندرکاران در راسـتای بهبود 

عملکرد و اثربخشی اقدامات
وزارت  بـا  شـبکه  سـازنده  تعامـل   -1۲
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و 
حـوزه  ایـن  نقش آفرینـان  سـایر 
رفـع  و  مطالبـات  تحقـق  به منظـور 
موانع و مشـکات مؤسسـات خیریه در 
مسـیر توسـعه و ارائه خدمت بـه مردم 
الگـوی  اجـرای  و  محرومـان  به ویـژه 

مناسب مبارزه با سرطان
امروز پس از گذشـت سـه سال از شروع 
هیـات  دومیـن  شـبکه،  ایـن  فعالیـت 
مدیـره انتخـاب و بـا تأکیـد بـر اهـداف و 
و  فعالیـت  حـال  در  خـود  برنامه هـای 

برنامه ریزی و اجرا است.

 شبکه ملی سازمان های مردم نهاد
و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران

 برقـراری ارتبـاط و تعامـل بـا مجمـع خیرین سـامت کشـور 
به منظـور جـذب بودجـه و تأمین فضـای مناسـب اداری برای 

شبکه
 برگزاری جلسـه مشـترک با وزیر بهداشـت درمان و 
رفـع  به منظـور  نمکـی  دکتـر  پزشـکی  آمـوزش 
مشـکات و موانـع دارویـی و ایجاد و برقـراری ارتباط 
وزارت  در  مرتبـط  مجموعـه  بـا  شـبکه  مسـتمر 

بهداشت
 برگزاری جلسـات مشـترک بـا دکتر قاسـم جان بابایی 
معـاون درمـان وزارت بهداشـت در خصـوص تسـهیل و 

تدبیر در امر داروهای تک نسخه ای 

 برگزاری جلسات مشترک با اداره کل سرطان وزارت بهداشت 
در خصوص برنامه های مشترک هفته سرطان، دستورالعمل 
در  سـرطان  بـه  مبتـا  بیمـاران  مراقبتـی  شـیوه نامه های  و 

مواجهه با بیماری کرونا
 برگزاری مجمع عمومی سالیانه و فوق العاده

 انجـام حسابرسـی قانونـی توسـط مؤسسـات مـورد تأییـد 
وزارت اقتصاد و دارایی

 حضور در بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا
 راه انـدازی سـایت شـبکه، جهت اطاع رسـانی و ارتبـاط بهتر با 

اعضا و بیماران مبتا به سرطان

از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در طول سال 1398می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ارتباط با شبکه ملی سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران:
 https://irancancernn.com :وب سایت

iran_cancer_ngo@ اینستاگرام:
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صادق شاهیان نطنزی

 توزیع کمک های نقدی و غیر نقدی
بین بیماران و خانواده های آنان

توصیـه پزشـکان نیازمنـد اسـتفاده از 
کیفیـت  بـا  و  تـازه  و  سـالم  تغذیـه 
هسـتند؛ ایـن خیریـه بـا کمـک خیریـن، 
بخش کوچکی از این مشـکل را با تهیه 
سـبد غذایـی سـالم و مناسـب فراهـم 

می آورد.
ایـن گـزارش می افزایـد: در سـه ماهـه 
1398، کمک هزینـه  سـال  بـه  منتهـی 
درمـان به میزان 89 میلیـون تومان به 
بیماران بخش شـیمی درمانی و بیش 
از 68 میلیون تومان تجهیزات پزشـکی 
مـواد  بسـته   114 توزیـع  و  نیـاز  مـورد 
ارزش هـر بسـته 150 هـزار  بـه  غذایـی 
تومـان به 150 بیمار تحت پوشـش این 
بـه همـت خیریـن و همـکاری  خیریـه 
بیمارسـتان انسـتیتو کانسـر در دفتـر 
امـام  بیمارسـتان  در  واقـع  خیریـه 

خمینی صورت گرفت.
بـا  خیریـه  ایـن  خاطرنشـان می شـود: 
مشـارکت  و  پیشـنهادها  و  همیـاری 
بیشـتر خیریـن و برنامه ریـزی مناسـب 
در نظـر دارد ایـن امـر خیرخواهانـه را در 
طول سـال به صورت مـداوم دنبال کند 
و بـرای تحقق آن دسـت یاری به سـمت 

شما خیر گرامی دراز می کند.

بـه همـت خیریـه شـمس و همراهـی 
نیکـوکاران، کمک  های نقدی و غیرنقدی 
شـامل حمایـت دارویـی، معیشـتی و 
و  بیمـاران  بیـن  پزشـکی  تجهیـزات 
انسـتیتو  آنـان و بخـش  خانواده هـای 

کانسر ایران توزیع شد.
114 سـبد کاال در قالب بسـته های مواد 
غذایـی بـه همـت موسسـه مردم نهـاد 
شـناخت و مهـار سرطان)شـمس(، در 
بیـن بیمـاران مبتـا بـه سـرطان ایـران 
موسسـه  ایـن  پوشـش  تحـت  کـه 

هستند، توزیع شد.
به گزارش خبرنگار سـروش شـمس، با 
کمـک خیریـن خیریه شـمس 700 سـبد 
کاال نیـز آماده توزیع اسـت که همزمان 
بـا آغـاز بهـار 1398 توزیـع خواهـد شـد. 
افـراد  بـه  هـدف کمـک  بـا  اقـدام  ایـن 
نیازمنـد تحـت پوشـش، بـرای بیمـاران 

انستیتو کانسر ایران انجام می شود.
بـه  بـا توجـه  ایـن گـزارش؛  بـر اسـاس 
اینکه بیشـتر بیماران مبتا به سرطان 
مراجعه کننده به بیمارسـتان انستیتو 

کانسـر مجتمـع بیمارسـتانی امـام خمینـی)ره( از قشـر زحمتکـش و کم درآمـد 
جامعـه هسـتند و برخـی از آن هـا پـدر خانواده انـد و تأمیـن مخـارج زندگـی را نیز بر 
عهـده دارنـد و در طـول درمـان بـا توجـه بـه ضعـف جسـمانی شـدید و همچنیـن 

با همراهی نیکوکاران خیریه شمس صورت گرفت؛

در سه ماهه منتهی به سال 1۳98، 
کمک هزینه درمان به میزان 89 میلیون 

تومان به بیماران بخش شیمی درمانی و 
بیش از ۶8 میلیون تومان تجهیزات 

پزشکی مورد نیاز و توزیع 11۴ بسته مواد 
غذایی به ارزش هر بسته 150 هزار تومان 

به 150 بیمار تحت پوشش این خیریه به 
همت خیرین و همکاری بیمارستان 

انستیتو کانسر در دفتر خیریه واقع در 
بیمارستان امام خمینی صورت گرفت
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نتایج تحقیقات سرطان
 بیماران مبتال به سرطان 

بیشتر مراقب ابتال به کووید-19 باشند مه
ش نا

وه
پژ

اصیل  و  معتبر  تحقیقات  بین  از  پژوهش نامه،  بخش  در  علمی  گزارشگران 
داخلی و خارجی که ترجیحاً در مجالت معتبر بین المللی به چاپ رسیده باشند، 
مقاالتی را انتخاب می کنند و بخش هایی از آن ها را در اینجا به زبان ساده در 

اختیار مخاطبان قرار می دهند.

ایتالیـا و سـایر کشـورهای جهـان همه گیـری  ایـران،  در ماه هـای گذشـته، چیـن، 
جهانـی )پاندمـی( بیمـاری کووید-19 یا سـندروم شـدید حاد تنفسـی کرونـا ویروس 
دو )SARS-CoV-2( را تجربـه کرده انـد و کمـاکان بسـیاری از کشـورها بـا ایـن بیماری 
درگیـر هسـتند. تـا 23 بهمـن 1398 ) 12 فوریه سـال 2020 میادی(، تقریبـاً 43 هزار 
نفـر بـه ایـن بیمـاری مبتـا شـدند و  1017 نفـر جـان خـود را بـه علـت این بیمـاری از 
دسـت دادنـد. سـازمان بهداشـت جهانی به طور رسـمی بیماری کوویـد-19 را به طور 
رسـمی یـک بیمـاری بـا همه گیـری جهانـی اعـام کـرد و  وضعیـت مبـارزه بـا ایـن 
بیمـاری را تـا سـطح اضطـراری بـرای همـه کشـورها افزایـش داد. ایـن بیمـاری در 
مقایسـه بـا  بیمـاری سـارس )SARS( و مـرس )MERS(، بـه علـت درگیـری بیشـتر 
اعضـای بـدن عـاوه بـر سیسـتم تنفسـی بیمـاران، تعـداد افـراد جان باختـه از این 

بیماری بیشتر است.
بیمـاران مبتـا به سـرطان به علت وجود تومـور بدخیم در بدن و انجـام درمان های 
ضدسـرطان ماننـد جراحـی و شـیمی درمانی، سـطح ایمنـی پایین تـری نسـبت بـه 
سـایر افـراد جامعـه دارند که همین امر موجـب افزایش خطر ابتا بـه بیماری های 
عفونـی ماننـد کوویـد-19 در ایـن بیمـاران بـا پیش آگهـی ضعیف تر می شـود.  مجله 
لنسـت اونکولـوژی )Lancet Oncology( کـه از مجـات بسـیار معتبـر در زمینـه 
انتشـار تحقیقات سـرطان در جهان اسـت، در فوریه 2020 میادی با انتشار مقاله ای 
بـه خطرپذیـری بیماران مبتا به سـرطان با اسـتفاده از اطاعات جمع آوری شـده در 
چیـن پرداخته اسـت. در ایـن کار تحقیقاتی، محققان بـا جمع آوری اطاعـات دوهزار 
و هفـت بیمـار مبتا به کووید-19 از 575 بیمارسـتان ثبت شـده در 31 اسـتان چین 
بـه مقایسـه خطر ابتا به کووید-19، شـدت و عوارض بیماری و میـزان فوت بیماران 

افرادی که در زمان ابتال به سرطان 
مبتال نبودند، اما سابقه ابتال به سرطان 
داشتند، نسبت به سایر افراد که سابقه 

ابتال به سرطان نداشتند، در معرض 
خطر بیشتر و عوارض شدیدتری بودند

دکتر الهام محبی

 افراد بدون
سابقه سرطان
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در تهویه تهاجمی )ونتیالسیون(، بستری در بخش مراقبت های ویژه، یا فوت، همراه با نشانه های بالینی بیماری

تهویه تهاجمی )ونتیالسیون(، بستری در بخش مراقبت های ویژه، یا فوت

 افراد دارای
سابقه سرطان

 افراد مبتال
به سرطان

Liang W, Guan W, Chen R, Wang W, Li 
J, Xu K, et al. Cancer patients in SARS-
CoV-2 infection: a nationwide analysis 
in China. The Lancet Oncology. 
2020;21)3(:335-7.

مبتـا به سـرطان یـا دارای سـابقه ابتا 
بـه سـرطان، نسـبت بـه سـایر بیمـاران 

که مبتا به سرطان نبودند، پرداختند.
کردنـد،  اذعـان  محققـان  به طورکلـی   
بیمـاران مبتـا بـه سـرطان در معـرض 
خطـر بیشـتری بـرای ابتـا بـه کووید-19 
هسـتند.  افـراد  سـایر  بـه  نسـبت 
عاوه برایـن، بیمـاران مبتـا به سـرطان 
شـدیدتری  و  بیشـتر  عـوارض  دارای 
و  هسـتند  افـراد  سـایر  بـه  نسـبت 
پزشـکان بایـد توجـه بیشـتری بـه ایـن 
افراد داشـته باشـند، چراکه عـوارض این 
سـرطان  بـه  مبتـا  افـراد  در  بیمـاری 
اتفـاق  بیشـتری  شـدت  بـا  و  سـریع تر 
می افتـد. حتی افـرادی کـه در زمان ابتا 
بـه سـرطان مبتـا نبودنـد، امـا سـابقه 
ابتـا بـه سـرطان داشـتند، نسـبت بـه 
سـایر افـراد که سـابقه ابتا به سـرطان 
نداشـتند، در معـرض خطـر بیشـتر و 

عوارض شدیدتری بودند. )شکل 1(
همـکاری  بـا  مطالعـه  ایـن  محققـان 
انجمـن بین المللـی بیماری هـای ریوی، 
توصیه هایـی را بـرای بیمـاران مبتـا به 
سـرطان و دارای سـابقه سـرطان ارائـه 

داده اند که عبارت اند از:
1-شـیمی درمانی بعـد از عمـل و اعمـال 
بیمـاران  در  را  اورژانـس  غیـر  جراحـی 

مبتا به سرطان تأخیر بیندازید.
2- پیشـگیری و بهداشـت فردی توسـط 
جدیـت  بـا  بهبودیافتـگان  و  بیمـاران 

بیشتر انجام شود.
3- مراقبـت و درمان بیماری کووید-19 در 
ایـن گـروه از بیمـاران بـا شـدت و جدیـت 
در  به خصـوص  شـود.  انجـام  بیشـتری 
افـراد مسـن و بیمارانـی کـه بیماری های 
ایـن  دارنـد،  به جـز سـرطان هـم  دیگـری 

مسئله با دقت بیشتری پیگیری شود.
منبع:

شکل 1- مقایسه عوارض و میزان فوت ناشی از بیماری کووید-19 در افراد مبتا به 
سرطان، افراد دارای سابقه سرطان و افراد بدون سابقه سرطان
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 کوتینین، نشانگر زیستی
پیش بینی کننده سرطان ریه

 مصرف مغزهای آجیلی
خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد 

نشـانگرهای زیسـتی )بیومارکرهـا( مولکول هایی هسـتند 
کـه می تواننـد نشـانه هایی از وجـود بیمـاری یـا وضعیـت 
نشـانگرهای  ایـن  دهنـد.  نشـان  بـدن  در  را  غیرطبیعـی 
زیسـتی می تواننـد از بافت سـرطانی یا عوامـل خطری که 
و  تولیـد شـوند  بـدن  در  آن هـا مواجـه می شـود  بـا  فـرد 
محققـان را در پیشـگیری، تشـخیص زودهنـگام و درمـان 

بیماری یاری کنند.
از نیکوتیـن در  از متابولیت هـای حاصـل  یکـی  کوتینیـن 
بـدن اسـت و نیکوتیـن در تنباکـوی سـیگار و قلیـان وجود 
افـراد  ادرار  و  سـرم  در  می تـوان  را  کوتینیـن  دارد. 
مصرف کننـده تنباکـو یافـت. امـا محققـان ایـن فرضیه را 
مطـرح کردنـد کـه آیـا میـزان کوتینیـن در بـدن می توانـد 
یـا خیـر. در  باشـد  ریـه  بـروز سـرطان  پیش بینـی کننـده 
بین المللـی  آژانـس  بـا مشـارکت  به تازگـی  مقالـه ای کـه 
تحقیقـات سـرطان انجـام شـده اسـت، 452 بیمـار مبتا 
همیـن  و  ریـه  سـرطان  بـه 
تعـداد افـراد سـالم سـیگاری 
تحـت  چیـن  کشـور  از 
مطالعـه قـرار گرفتنـد.  ایـن 
سـال   10 مـدت  بـه  افـراد 
میـزان  و  شـدند  پیگیـری 
ایـن  ادرار  و  سـرم  کوتینیـن 
افـراد قبـل و بعـد از ابتـا بـه 
سـرطان اندازه گیـری و مـورد مقایسـه بـا افراد سـالم قرار 
گرفـت. نتایج این مطالعه نشـان داد وجـود بیش از 1.39 
نانومـول در میلی لیتـر خـون )سـرم خـون( خطـر ابتـا به 
سـرطان ریـه را تا 5.5 برابر و بیـش از 16.38 نانومول نیز 
بـه همیـن میـزان خطـر ابتـا بـه  سـرطان ریـه را افزایش 

می دهد.
محققـان ایـن مطالعه اعـام کردند: اندازه گیـری کوتینین 
خـون و ادرار در افـراد سـیگاری می توانـد به عنـوان یک ابزار 
غربالگری هـای  انجـام  و  ابتـا  خطـر  پیش بینـی  بـرای 

زودهنگام به کار آید.
منبع:

آجیـل به علت داشـتن طیف گسـترده ای از مواد مغـذی همواره 
به عنوان بخشـی از رژیم غذایی الزم پیشـنهاد شـده اسـت. آجیل 
به ویـژه مغزهـای آجیلـی دارای اسـیدهای چرب غیراشـباع، فیبر، 
)ماننـد  معدنـی  مـواد  اسـیدفولیک،  همچـون  ویتامین هایـی 
کلسـیم، منیزیم، پتاسیم و سـلنیوم( و پلی فنول ها هستند که 
همگی در سـامت انسان نقش حیاتی دارند. شواهد گسترده ای 
از فواید مصرف مغزهای آجیلی بر سـامتی انسـان، به واسـطه 
کاهـش مقاومت به انسـولین، فاکتورهای التهابـی، قند خون و 
کنترل اسـترس اکسیداتیو منتشر شـده است. سرطان نیز یکی 
از بیماری هایـی اسـت کـه مـورد توجه متخصصان تغذیه اسـت 
و  تحقیقاتـی در زمینـه پیشـگیری از سـرطان بـا اصاحـات رژیم 
معتبـر  مجلـه  اخیـر  شـماره  در  اسـت.  شـده  انجـام  غذایـی 
اپیدمیولـوژی سـرطان، نشـانگر زیسـتی)بیومارکر( و پیشـگیری، 
محققـان با جمـع آوری اطاعات تمـام مطالعاتی کـه تاکنون بر 
روی ارتبـاط مصـرف مغزهـای آجیلـی و سـرطان انجـام شـده 

اسـت، بـه نتایج جالبی دسـت یافتند. با کنار هم قـرار دادن نتایج 
سی و سـه مطالعـه بـا حضـور بیـش از 50 هـزار فـرد مبتـا بـه 
سـرطان  مشـخص شـد، مصرف مغزهای آجیلی خطـر ابتا به 
سـرطان را  تـا 10 درصـد کاهـش می دهـد. ایـن اثـر محافظتـی در 
سـرطان های دسـتگاه گـوارش بیـش از سـایر سـرطان ها اسـت 
)خطـر را تـا 17 درصـد کاهـش می دهـد(. همچنیـن، نتایـج ایـن 
مطالعـه نشـان داد، مغزهای آجیلـی درختی مانند گـردو و بادام 
را کاهـش می دهنـد.  به طـور قابل ماحظـه ای خطـر سـرطان 
عاوه برایـن، بررسـی مقـدار مصـرف مغزهـای آجیلی نشـان داد، 
مصـرف روزانـه 20 گـرم از مغزهـای آجیلی خطر ابتا به سـرطان 

را 10 درصد کاهش می دهد.  
منبع:

اندازه گیری کوتینین خون 
و ادرار در افراد سیگاری 

می تواند به عنوان یک ابزار 
برای پیش بینی خطر ابتال 

و انجام غربالگری های 
زودهنگام به کار آید

 مصرف مغزهای آجیلی خطر ابتال به سرطان را  تا
10 درصد کاهش می دهد، این اثر محافظتی در 

سرطان های دستگاه گوارش بیش از سایر سرطان ها 
است )خطر را تا 17 درصد کاهش می دهد(، مغزهای 

آجیلی درختی مانند گردو و بادام به طور 
قابل مالحظه ای خطر سرطان را کاهش می دهند

Thomas CE, Wang R, Adams-Haduch J, Murphy SE, Ueland PM, 
Midttun Ø, et al. Urinary cotinine is as good a biomarker as 
serum cotinine for cigarette smoking exposure and lung 
cancer risk prediction. Cancer Epidemiology and Prevention 
Biomarkers. 2020;29)1(:127-32.

Long J, Ji Z, Yuan P, Long T, Liu K, Li J, et al. Nut Consumption 
and Risk of Cancer: A Meta-analysis of Prospective 
Studies. Cancer Epidemiology and Prevention 
Biomarkers. 2020;29)3(:565-73.
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 ژنتیک و نظام سلولی مولکولی
دروازه کشف و درمان هدفمند سرطان

پای صحبت دکتری که با سالح هنر و فلسفه به جنگ سرطان می رود

دکتر پروین مهدی پور اعجوبه ایرانی که توانست در قلب اروپا تفکر شرقی را با ارائه چند 
فرضیه در ژنتیک سرطان ثابت کند. هفت کتاب ارزشمند در رشته ژنتیک سرطان -که پنج 

عنوان از آن ها را اشپرینگر)springer-nature( منتشرکرده- از جمله آثار این بانوی فرهیخته 
ایرانی است که درس ژنتیک سرطان را پایه ریزی کرد. افزون بر آن، 72 مقاله بین المللی 

نام او را در جهان پرآوازه ساخته و تئوری و نظریه پردازی های بنیادی او در جهت تشخیص 
به هنگام و درمان هدفمند سرطان، منحصربه فرد و شگفتی ساز است.
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محمود مختاریان
صادق شاهیان نطنزی

داوود ابراهیمی
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 از سرگذشــت و تحصیــالت خــود در 
ایران و خارج از کشور بگویید.

سـام. از دعـوت مسـئول و همه دسـت 
اندرکاران گرامی این مجله ممنونم.

چـون  را شـکر می کنـم.  خـدا  همیشـه 
فکـر می کنـم هـر اتفاقـی کـه رخ دهـد 

بانی آن خداوند است.
از  مـادرم  و  اصالتـاً کرمانشـاهی  پـدرم 
ترک هـای قراختاییـان اسـت. مـادر مـن 
در سـن 16 سـالگی ازدواج کـرد و صاحب 
دو فرزنـد )مـن و بـرادرم( شـد. پـدرم بـه 
قزویـن مهاجـرت کـرد و مـن در تیـر ماه 
سـال 1329 در آن شـهر متولد شدم، اما 
آنجـا  در  طوالنـی  مـدت  مـا  خانـواده 
ماندگار نشـدند. خوشبختانه پدر و مادر 
و  مطالعـه  عرفـان،  اهـل  دو  هـر  مـن 
و  معتقـد  انسـان هایی  و  فلسـفه 
درسـتکار بوده و هستند. پدر و مادرم در 
آمـوزش و پـرورش کار می کردنـد و بـه 
آن هـا مأموریت  خورد و بـه زنجان رفتند 
کـه من دوره دبسـتان را در آنجا گذراندم. 
مـادرم نیز تحصیـل دبیرسـتان را ادامه 
داد و اولیـن مرتبـه ای کـه کنکـور داد، در 

دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران قبـول شـد. هیچ وقت ندیدم مـادرم بـرود جایی 
درس بخوانـد یـا معلـم بـه خانه بیاید. پـدرم آن قدر روشـنفکر و ذهنش بـاز بود که 
حتـی یک بـار هـم ندیـدم بـه مـادرم اعتـراض کنـد. پـدرم بسـیار اهل کتـاب بـود و از 
خود کتاب های زیادی به میراث گذاشـت. یادم هسـت که یک آشـپزخانه کوچک در 
حیـاط خانـه داشـتیم و مـن عاشـق آن بـودم. چـون تنـور و همه چیـز داشـت. مـن 
اهـل عروسـک بـازی نبودم و در عمرم فقط یک عروسـک داشـتم. آن عروسـک هم 
وقتـی مـادرم مـن را می بـرد دندانپزشـکی برایـم گرفـت تا گریـه نکنم. اما در گوشـه 

حیاط با وسایل آشپزخانه بازی می کردم.
 در این شـهر شـخصیت من فرم گرفت و دلیلش این بود که بیشـتر در طبیعت 
بودیـم. خیلـی زنجـان را دوسـت داشـتم. از بچگـی دنبال چراهـا بودم. بعـد از اتمام 
دبسـتان کـه بـه تهـران آمدیـم در خیابـان امیریـه سـاکن شـدیم. در دبیرسـتان 
»بهمنیـار« تحصیـل کـردم و بعـد از مدتـی بـه هفـت  تیر آمدیـدم و در دبیرسـتان 

همایون که مادرم در این مدرسه دبیر تاریخ بود، تحصیل را ادامه دادم. 
در حال حاضر نیز آشـپزی از نظر من کار تحقیقی اسـت و در خانه خودم شـکات 
درسـت می کنـم. یـک کتابخانـه پـر از کتـاب آشـپزی دارم امـا از آن هـا اسـتفاده 
نمی کنـم. مـن غذاهـای همـه کشـورها را درسـت می کنـم و این ها را هیچ کسـی به 

من یاد نداده است. من شاعر نیستم اما گاهی اوقات شعر هم می گویم.
من زندگی پر ماجرایی داشـتم. در دبیرسـتان رشـته طبیعی خواندم و وقتی درسـم 
تمـام شـد 17 سـاله بـودم و همـان سـال کنکـور دادم. امـا حالـم از فشـار درس زیاد 
خـوب نبـود، چـون آن زمـان کاس کنکـور نمی رفتیـم. در دانشـگاه ملـی )شـهید 
بهشـتی(، شـریف و چنـد دانشـگاه دیگـر قبـول شـدم. دوسـت داشـتم در رشـته ای 
درس بخوانـم کـه متفـاوت باشـد. رشـته بیولـوژی را در دانشسـرای عالـی انتخـاب 
کـردم، چـون نزدیـک منـزل مـا بـود. دانشسـرای عالـی دنیایـی بـود. هر چه که شـما 
فکـر کنیـد مـن از این دانشسـرا آموختم کـه روش تدریـس مورد کلیدی بـود. وقتی 
در دانشسـرا درسـم تمام شـد، به زمین شناسی و گیاه شناسـی  نیز اشراف داشتم. 
بعـد از دو سـال بـا انسـتیتو ژنتیـک انسـانی در آلمـان ارتبـاط برقـرار کـردم و زبـان 
آلمانـی را مختصـر یـاد گرفتـم و بـرای سـه ماه به آن کشـور رفتـم. دانشـگاه خوبی 
بـود. در آلمـان از صفـر شـروع کـردم و زبـان آلمانـی یـاد گرفتـم. ژنتیک انسـانی را در 
آلمان آموختم و دوسـتی های من طوری بنیان گذاشـته شـد که هنوز با دوسـتانم 
در ارتبـاط هسـتم. رئیـس انسـتیتو ژنتیـک انسـانی در آلمـان پروفسـور کـخ بـود. 
ایشـان در آلمان مشـهور بود. الفبای ژنتیک انسـانی را از پروفسـور گیزاشوانیتز یاد 

انسان هایی که وارد علم می شوند، 
خودشان را بدهکار به حساب بیاورند، 

من به علم بدهکار هستم، این 
بدهکاری، انسان را موظف می کند و 
باعث می شود انسان انتظار نداشته 

باشد یا انتظاراتش کمتر شود. محققان 
باید با بخشندگی در راستای علم حرکت 

کنند. افرادی که وارد علم می شوند 
نباید سنت ها را فراموش کنند. علم هم 

نوعی سنت است. سرطان بیماری 
سنتی است و پیشینه طوالنی دارد
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همیشه یک دانشجو هستم و 
خواهم بود. اکنون که کنار شما 

نشسته ام، سن خود را حس 
نمی کنم. من با یک بچه مثل همان 

بچه می شوم تا نکته ای از او یاد 
 بگیرم و با یک فرد 100 ساله،

100 ساله می شوم تا یکدیگر را 
تکمیل کنیم. با هر کسی که 
 بنشینم سعی می کنم از دید 

او نیز نگاهی به جهان داشته باشم

گرفتـم. او چهـار مرتبـه به ایـران آمد و اکنون هفتـه ای یک بار با او تمـاس تلفنی دارم. 
هنـوز بـرای من نامه می نویسـد. ایمیل دارد، اما اسـتفاده نمی کنـد. در واقع گیزا کاری 
کـرد کـه دوبـاره آلمـان بـروم.  او زیـاد صحبت نمی کنـد و در نهایـت آرامـش کار خود را 
انجـام می دهـد. سـه مـاه آلمـان بـودم. وقتـی برگشـتم، دوسـت داشـتم دوبـاره بـه 

آلمان بروم. گیزا برای من یک بورسیه از مرکز تبادل فرهنگی آلمان )DAAD( گرفت. 
از دوران نوجوانـی عاقـه زیـادی بـه یادگیری زبان های مختلف داشـتم. در آلمان سـر 
کاس های پروفسـور کخ حاضر می شـدم و ژنتیک انسـانی را اساسـی یاد گرفتم. یک 
خانمـی از آلمـان شـرقی آمـده بـود و عـکاس بـود.. اوایـل کـه می رفتـم آلمـان منـزل 

ایشان بودم. این خانم، عکاس انستیتو هم بود. 
در شـهرهای مختلـف آلمـان همچون ُبـن )همکاری های علمی تحقیقاتـی( و برلین 
)سـخنران مدعـو در زمینـه ژنتیک سـرطان( داشـتم. باید بگویم انسـان بایـد خود ُگل 
بچینـد. تـاش کـردم کـه بهتریـن اسـتفاده را کنـم. ایـن افـراد هر کـدام بـرای من یک 
الگو بودند. تشـخیص قبل از تولد را در یکی از سـفرهای خود به آلمان، طی مراحلی، 
یـاد گرفتـم. مـن ازدواج کـردم و تنهـا فرزنـدم در زمـان تولـد از دسـت رفـت و در قیـد 
حیـات نیسـت. مـن مثـل ربـات هسـتم. همیشـه بایـد خـودم را کـوک کنـم و تـا دیـر 

وقت کار می کنم. دانشجویان، بچه های من هستند.
پروفسـور چارلـز فـورد از آکسـفورد مرا تشـویق بـه رفتن به انگلسـتان کـرد و پایه ای 
شـد کـه بـه دانشـگاه لیورپـول درخواسـت بفرسـتم. در نزدیک تریـن زمـان ممکـن به 
دانشـگاه لیورپـول وارد شـدم و دوره PHD را شـروع کـردم. پایان نامه خـود را در زمینه 
ژنتیـک لوسـمی دفـاع کـردم. همـه نمونه هـای مغـز اسـتخوان بیمـاران مبتـا بـه 
لوسـمی شـمال انگلیس همچون رودخانه زیر دسـت من می آمد. حدود پنج سـال 
در انگلیـس مانـدم و مـدرک PHD را گرفتـم. لیسـانس من بیولوژی، فوق لیسانسـم 
بیولـوژی گرایـش ژنتیـک و PHD مـن ژنتیک پزشـکی با گرایش سـیتوژنتیک پزشـکی 
اسـت. زمانـی کـه انگلیـس بـودم، دوران جنـگ ایـران و عـراق بـود. کاری کـه هـر روز 
می کـردم ایـن بـود کـه، هشـت صبـح یـک گاردیـن می گرفتـم و می رفتـم اتـاق کارم، 
اسـتاد راهنمای من دفتر و آزمایشـگاه مسـتقلی در اختیار من گذاشـته بود، اسـتاد 
راهنمـا، جـز من، دانشـجویی را قبول نمی کـرد. محافظه کار بود و خیلی دربـاره ایران 

بحث می کردیم.
 چه شد به ایران بازگشتید و در خارج نماندید؟ 

نکتـه ای کـه دلـم می خواهـد پررنـگ شـود ایـن اسـت کـه، انسـان هایی کـه وارد علـم 
می شـوند، خودشـان را بدهـکار به حسـاب بیاورنـد. مـن بـه علـم بدهکار هسـتم. این 
بدهکاری انسـان را موظف می کند و باعث می شـود انسـان انتظار نداشـته باشـد یا 
انتظاراتـش کمتـر شـود. محققـان بایـد با بخشـندگی در راسـتای علم حرکـت کنند. 
افـرادی کـه وارد علـم می شـوند نبایـد سـنت ها را فرامـوش کننـد. علـم هـم نوعـی 

سنت است. سرطان بیماری سنتی است و پیشینه طوالنی دارد.
مـن عاشـق خانـواده، دوسـتی ها و ایران بـودم. ایران همه چیـز دارد. من سـعی کردم 
بـه خارجی هـا، ایـران را بشناسـانم. طـوری که آن ها کتـاب خریدند و ایران را شـناختند.  

آرزو دارم در باغ فلسفه گشت و گذار کنم.
 درباره دستاوردهایی که برای اولین بار در ایران نهادینه کردید بگویید.

مـا نبایـد در زمینـه تحقیقـات علمـی فقـط وابسـته بـه تکنولـوژی باشـیم، درحالی که 
تفکـر انسـان اسـت کـه می تواند راهگشـا باشـد. چـرا کشـفیات در علم ژنتیـک صورت 
نمی گیـرد؟ بزرگ تریـن کشـفیات عالـم سـلول اسـت. کـه هنـوز ناشـناخته های زیـادی 
دارد. داسـتان ها می تـوان در مـورد سـلول نوشـت، رخدادهـای ناشـناخته ای کـه وجـود 
دارد. سـلول ها اسـتراتژی هایی دارنـد کـه کشـف آن آسـان نیسـت. یـک مقالـه در مـورد 
سـلول دارم، ولـی جـرأت نمی کنـم آن را چـاپ کنـم. چـرا کـه بـاور آن مشـکل اسـت. در 
واقع این یک معما اسـت. حدود 25 سـال اسـت روی آن کار کردم. با این نتایج، درمان، 

تشخیص و مدیریت بیماری سرطان به هم می خورد. اما باید این کار را بکنم.
در بازگشـتم از انگلسـتان رشـته مـن سـلولی بـود، ولـی الزم بـود ابعـاد مولکولی کار 
کنـم. اولیـن فرضیه من روی مولکول بود. سـه ضربه)hit( در سـطح مولکول، در طی 
مراحـل مختلـف زندگـی فـرد، منجملـه در مراحـل اولیه جنینـی رخ می دهـد. مقاله 
دیگـر من پنج ضربه اسـت که چاپ  شـده و مقاله دیگری اسـت که تعـداد ضربه های 
آن بیشـتر اسـت که هنوز چاپ نکرده ام. سرنوشـت تغییرات مولکولی، الزم اسـت در 

سلول ثابت شود. سرطان، انسان  را گول می زند و به آن  می نگرد.
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 به طورکلی چند کتاب چاپ کرده اید؟
سه کتاب فارسی در حوزه سرطان و سیتوژنتیک انسانی.

اشـپرینگر توسـط  آن  کتـاب  پنـج  کـه  انگلیسـی  زبـان  بـه  هـم  کتـاب   شـش 
)springer-nature(چاپ شـده اسـت و اکنـون نیـز روی مشـغول کار کـردن روی 
کتـاب اطلـس هسـتم. انتشـار سـه کتـاب بـا عناویـن قلمـرو تلومـر )انتهـای 
و  ژنتیـک سـرطان  اِپی ژنتیـک و سـرطان،  ( و سـرطان، قلمـرو   q و   p بازوهـای 
سـایکوتراپی و اطلـس کرومـوزوم انسـانی اسـت. امیدوارم سـه کتاب دیگـر را در 
حـوزه سـرطان منتشـر کنم. مقدمـه کتاب های خارجـی من از مولـوی و محمود 
شبسـتری اسـت. 72 مقالـه علمـی بین المللـی هـم دارم، امـا خیلـی از کارهـای 

خود را هنوز چاپ نکرده ام.
 در زمینه تشخیص و درمان سرطان چه تحقیقات و دستاوردهایی داشته اید؟ 

به نظر من علم وابسـته به دسـتگاه شـده اسـت. من در مورد سـرطان، سـنتی فکر 
می کنـم و سـنتی هـم عمـل می کنـم. سـرطان بیمـاری چندعاملـی اسـت، یعنـی 
عوامـل ژنتیـک به عاوه عوامل محیطی. محیـط برای خودش غولی اسـت. ژنتیک و 
محیط، درسـت مثل دو ریل راه آهن هسـتند. تشـخیص زودهنگام در سـرطان مهم 
اسـت. وقتـی بـه سـرطان مبتـا می شـویم و پاتولوژی آن مشـخص شـد، می توانیم 
بیـان کنیـم کـه تـازه چه کنیم ولی دیگر دیر اسـت. در حالی که گلـوگاه را باید به موقع 

گرفت.
 یـک سـلول در فـرد از حالـت عـادی خـارج می شـود. من بررسـی سـلول های توموری 
چرخشـی در جریـان خـون را در مراحـل بسـیار زود در طـول بیسـت سـال بررسـی 

کرده ام که قابلیت تشخیص در هر سنی را فراتر از ز ودهنگام دارد.
ایـن تشـخیص در سـنین مختلـف از بـدو تولـد در هـر سـنی قابـل انجـام اسـت، 

به خصوص در خانواده هایی که پیشینه قوی بروز سرطان دارند.
هدیـه مـن بـه ژنتیک سـرطان، ارائـه روش سـلول های چرخشـی تومـوری)CTCs(  با 
دقـت بسـیار بـاال اسـت.  مهم تریـن چیـزی کـه دنیـا بـه آن نیـاز دارد تشـخیص 
آن قـدر  شـود  داده  تشـخیص  واقعـی  به هنـگام  اگـر  اسـت.  واقعـی  به هنـگام 
درمان هـای پیچیـده اعمـال نخواهـد شـد و تأثیرپذیـری هدفمنـد و مخـارج کمتری 
خواهـد داشـت. کیفیـت زندگی از همه چیز مهم تر اسـت. طول زندگی مهم نیسـت، 
بلکـه عـرض آن مهـم اسـت. مهم ترین مسـئله درمـان هدفمند اسـت. سـلول باید 
تعریف شـود. بر اسـاس رفتار سـلول ها باید درمان داده شـود. بررسـی شـجره نامه 
و توجـه خـاص بـه پیشـینه هـر نـوع سـرطان و بیماری هـای مرتبـط بـه آن ضروری 
اسـت. لذا بررسـی )CTCs( در شـجره نامه های با پیشـینه های بسـیار قوی می تواند 

به خانواده ها اطاع رسانی شود.
سـلول های سـرطانی بسـیار باهوش هستند و بشـر را پشت سـر قرار می دهند. این 
سـلول ها حـرف دارنـد. در دنیـا برای جنگ ها از اسـتراتژی سوسـک ها اسـتفاده کردند. 
هـر جامعـه ای بایـد متناسـب بـا ژنتیـک خـودش اقـدام کنـد. بـرای هـر جامعـه ای 
متناسـب بـا تغییرات سـلولی مولکولی موجود بایـد طریقه تشـخیص زودهنگام و 

پیشگیری را اجرا کرد.
 تدریس شما بر چه شیوه ای استوار است؟

از وقتـی کـه خودم شـروع بـه برنامه ریزی کردم،  مجبور شـدم برنامـه ژنتیک را از 

نظـر آکادمیـک جـا بینـدازم. اول بایـد 
بشناسـیم.  را  انسـانی  ژنتیـک 
فرمول هـا را بایـد بدانیـم. در تدریـس، 
اطاعـات  بـر  عـاوه  اسـتادی  هـر 
خـود  تجربیـات  از  می توانـد  موجـود 
کـه  جـاده ای  اولیـن  کنـد.  بیـان  نیـز 
چـون  بـود.  »لوسـمی«  کشـیدم، 
و مولکولـی محـدود  اهـداف سـلولی 
اسـت، درمان هـا در آن مؤثرتـر اسـت، 
ولـی درمـان تومورهـای تـو پُـر، مثـل 
سـرطان پسـتان، پیچیدگـی بیشـتری 

دارد.
بحــث  در  روان درمانــی  مــورد  در   

سرطان چه نظری داری؟
من در کتابی پلی بین ژنتیک سـرطان و 
روان درمانـی ارائـه داده ام. کـه توجـه بـه 

عوامل محیطی را تقویت می کند.
موسـیقی و همـه هنرهـا می تواننـد در 
آخـر  باشـند. در  درمـان سـرطان مؤثـر 

کتابم روانشناسی هنر را آوردم. 
هـدف علـم ایـن نیسـت کـه فقـط مـا از 
خودمـان  بـرای  و  ببریـم  لـذت  کارمـان 
عنوانـی قـرار بدهیـم. باید هدفمـان این 
باشـد کـه بـه داشـته های خـود اضافـه 

کنیم و تغییرات را اعام و اعمال کنیم.
 و سخن آخر...

خدا را شکر 
مـن عاشـق ایران هسـتم. پیـام من به 
دانشـجویان ایـن اسـت که تـا جایی که 
خودشـان  مملکـت  در  دارد  امـکان 

تحصیل کنند. 
مـن  اسـت.  شـرق  در  واقعـی  تفکـر 
ایرانـی  همـکاران  و  پزشـکان  مدیـون 
و  علـم  بـه  خـود هسـتم کـه متعهـد 
حامـی آن هسـتند. دانشـجویان بهتـر 
اسـت در ایـران تحصیـل کننـد چون در 
را  و دوسـتان  خانـواده  ایـران حمایـت 
دارنـد. مهم تریـن پیـام مـن ایـن اسـت 
کـه همیشـه یـک دانشـجو هسـتم و 

خواهم بود.
 اکنـون کـه کنار شـما نشسـته ام، سـن 
خـود را حـس نمی کنم. من بـا یک بچه 
مثـل همـان بچـه می شـوم تـا نکته ای 
 از او یـاد بگیـرم و بـا یـک فـرد 100 سـاله،
100 سـاله می شـوم تـا یکدیگـر را تکمیل 
کنیـم. با هر کسـی که بنشـینم سـعی 
می کنـم از دیـد او نیـز نگاهی بـه جهان 
داشـته باشـم. از خانـواده عزیزم که بذر 
فلسـفه زندگـی را از کودکـی در ذهـن و 

قلب من کاشتند، قدردانی می کنم. 
از یکایـک خانـواده دانشـگاه بـا احتـرام 
همیشـه یـاد کـرده و تشـکر می کنـم. 
بـه  را  موفقیت هـا  و  آرزوهـا  بهتریـن 

دانشجویان عزیزم تقدیم می کنم.

بررسی شجره نامه و 
توجه خاص به پیشینه 

هر نوع سرطان و 
بیماری های مرتبط به آن 
ضروری است. لذا بررسی 

)CTCs( در 
شجره نامه های با 

پیشینه های بسیار قوی 
می تواند به خانواده ها 

اطالع رسانی شود
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دکتر سپیده امیدواری 
دانشگاه  کانسر  انستیتو  سرطان  تحقیقات  مرکز  پژوهش  دانشیار  روانپزشک، 

علوم پزشکی تهران

قسمت عمده این متن، برگرفته از مقدمه ای است که نویسنده کتاب 
»کرم کوچولو«*، خطاب به والدین و مربیان، در ابتدای کتاب مزبور آورده 
کتاب های  مجموعه  از  کتاب  دومین  کوچولو«،  »کرم  کتاب  است. 

»کودکان و زندگی« است.
 مجموعه کتاب های فوق، در قالب داستان و به زبانی ساده و روان، به 
حیطه های مختلف سامت معنوی )رابطه فرد با دیگران، رابطه فرد با 
طبیعت، رابطه فرد با خود، رابطه فرد با وجودی برتر و واال، مسئولیت 

اجتماعی، مسائل وجودی و ...( می پردازند.
 محور اصلی کتاب »کرم کوچولو«، ُبعد »رابطه فرد با طبیعت« است.  
یگانه اندیش  انتشارات  توسط  نزدیک  آینده  در  کوچولو«،  »کرم  کتاب 

روانه بازار خواهد شد.
چه  باید  انسان ها  که  است  آن  بیانگر  طبیعت«،  با  فرد  »رابطه  حیطه 
از  تا  باشند  داشته  طبیعت  به  نسبت  رفتارهایی  و  باورها  احساسات، 
سامت معنوی برخوردار باشند. مطابق مقاالت و کتب علمی بین المللی، 
به  تعّلق  و  نزدیکی  احساس  واجد  معنوی،  سامت  دارای  انسان های 
به  نه تنها  و  هستند  آن  به  نسبت  مسئولیت  احساس  نیز  و  طبیعت 
حیوانات و گیاهان آسیب نمی رسانند، بلکه عمیقاً آن ها را دوست دارند. 
چنین افرادی، عظمت و ابهت طبیعت و جهان هستی را درک و احساس 

می کنند و مطابق چنین درک و احساسی، »زندگی می کنند«.  
و  دینی  معنوی  سیستم های  از  بسیاری  تأیید  مورد  فوق،  مفاهیم 
جمله ی  از  طبیعت«،  با  فرد  »رابطه  حیطه  درواقع،  است.  غیردینی 
ابعادی از سامت معنوی است که بسیاری از مفاهیم آن، میان افرادی 

دارای اعتقادات مختلف، »مشترک« است.

طبیعت،  شدن  نو  و  نوروز  ُیمن  به  جدید،  سال  آستانه ی  در 
بخش سالمت روان و سالمت معنوی مجله ی سروش شمس، 
از  با طبیعت« که یکی  این شماره، به حیطه »رابطه فرد  در 
میان،  این  در  و  می پردازد  است،  معنوی  سالمت  محورهای 
می گیرد. قرار  بررسی  مورد  طبیعت«  با  کودکان  »رابطه 

بهبود رابطه کودکان با طبیعت
چرا و چگونه؟

آیا الزم است با کودکان 
درباره طبیعت حرف بزنیم؟

ممکن است برای برخی والدین و مربیان، 
و  طبیعت  به  احترام  حس  پرورش 
و  به گیاهان  احساس دوستی نسبت 
جانوران در کودکان، در جهانی که حقوق 
»انسان ها« و از جمله حق حیات آن ها 
نیز، در بسیاری موارد رعایت نمی شود، 
واقعیات  از  به دور  و  تفنّنی  مسئله ای 
زندگی بشری به نظر آید. در پاسخ به این 
دیدگاه، الزم است بر دو نکته تأکید گردد: 
با  صحیح  ارتباطی  برقراری  الف:   
و  کودکان  پرورش  موجب  »طبیعت«، 
با  و  شفقت  دارای  مهربان،  نوجوانانی 
می گردد،  لطیف  رفتارهایی  و  باورها 
با  صحیح  ارتباط  برای  که  خصائصی 
آن ها  به  هم،  دیگر«  »انسان های 
و  کودکان  می رسد  به نظر  نیازمندیم.  
با  گیاهان،  و  حیوانات  با  که  نوجوانانی 
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حیطه »رابطه فرد با طبیعت«، 
بیانگر آن است که انسان ها باید 

چه احساسات، باورها و رفتارهایی 
نسبت به طبیعت داشته باشند تا 
از سالمت معنوی برخوردار باشند

چگونه با 
کودکان، 

درباره طبیعت 
حرف بزنیم؟

 برای انتقال پیام های موردنظر به کودکان، مستقل از این که 
محتوای پیام ها چه باشند، باید از ابزارهای مناسب و زبانی 
قابل فهم برای کودکان بهره گرفت. استفاده از »داستان«، 
یکی از روش های مؤثر برای انتقال پیام ها به کودکان است. 
انتخاب داستان های  با  آموزشی،  و مربیان  والدین  بنابراین 
»مناسب و هماهنگ با باورهای خانواده«، که توسط افرادی 
دارای دانش الزم در مورد سامت معنوی نوشته شده باشند، 

می توانند پیام های خود را به کودکان منتقل کنند.
با  فرد  »رابطه  به  مربوط  مفاهیم  برخی  به  »کرم کوچولو«،  کتاب  مثال،  به عنوان 
طبیعت« از دیدگاه قرآن می پردازد. مطابق آیات قرآن، »طبیعت و جهان هستی«، 
نشانه هایی )آیاتی( از خداوند هستند؛  همان گونه که  »سخنان خداوند« در کتاب قرآن، 
نشانه هایی )آیاتی( از خداوند هستند و این خود، بیانگر اهمیت طبیعت از نگاه خداوند 
است.  داستان »کرم کوچولو«، پیام های »دوست داشتن طبیعت«، »احترام به حق 

حیات دیگر جانداران«، »آسیب نرساندن به دیگر جانداران«، »مهربان بودن با جانداران« 
و »استفاده درست از طبیعت، نعمت ها و داشته ها« را به کودکان منتقل می کند. در 
این راستا، مفاهیم ایمان و ُشکر نیز برای مخاطبان داستان توضیح داده می شود. در 
توضیح کلمه »ایمان«، ریشه لغوی آن )اَمن(، مورد استفاده قرار گرفته است. مطابق 
نظر برخی پژوهشگران قرآنی، کسی مؤمن شمرده می شود که دیگران از او در امان 
باشند و »دیگران«، نه فقط شامل انسان های دیگر، بلکه شامل حیوانات، گیاهان و 
حتی اشیاء )غیرجانداران( نیز می شود. بنابراین رفتارهایی مانند حیوان آزاری، تخریب 
)به لحاظ جسمی،  به اشکال مختلف  انسان های دیگر  به  ... و آسیب زدن  طبیعت، 
روانی، مالی و ...(، همگی رفتارهایی خارج از دایره ایمان هستند. در مورد کلمه ُشکر نیز، 
و  نعمت ها  از  درست  »استفاده  و  )»سپاس«  آن  قرآنی  معنای  دو  به  کتاب  در 
و  طبیعت  از  نادرست  استفاده  می گردد که  تأکید  و  می شود  پرداخته  داشته ها«( 

نعمت های مختلف و هدر دادن آن ها، امری ناپسند است. 
  عمل به پیام های یک داستان هدفمند از سوی کودکان در زندگی روزمره، نیازمند 
هم سویی فکری و رفتاری و کمک والدین و مربیان در خانه، مراکز آموزشی )مانند 
مهدکودک ها و دبستان ها( و  دیگر محیط های زندگی است؛ چرا که موضوع سامت 
معنوی، »روش زندگی کردن« انسان ها است بنابراین الزم است در خصوص حیطه 
»رابطه فرد با طبیعت« نیز، کودکان با مطالب ذکرشده در داستان های هدفمند و 

مفید درباره طبیعت، هر روز »زندگی« کنند.

* کتاب »کرم کوچولو«، نویسنده: سپیده امیدواری، تصویرگر: مقداد ساداتی، ناشر: 
انتشارات یگانه اندیش، تهران، 1399 )داستانی برای کودکان پنج ساله و باالتر، دومین 

کتاب از مجموعه کتاب های »کودکان و زندگی«(
نقل تمام یا بخشی از متن حاضر، صرفا با اجازه کتبی نویسنده کتاب و با ذکر منبع 

آن )کتاب کرم کوچولو(، مجاز می باشد.

قساوت برخورد می کنند )به عنوان مثال، 
دست به حیوان آزاری می زنند(، با »تمرین 
قساوت«، ممکن است در بزرگسالی، و 
نیز،  نوجوانی  و  کودکی  دوران  در  حتی 
و  پُرمهر  رفتار  »انسان ها«،  با  نه تنها 
محبتی نداشته باشند، بلکه در بسیاری 
و  حیوان آزاری  رفتارهای  اوقات،  از 
آن ها  در  توأم،  به صورت  انسان آزاری، 

مشاهده  شود. 
 ب: امروزه »حیات نوع بشر«، به ادامه 
گونه های  )بقاء  طبیعت«  »حیات 
آلودگی  عدم  و گیاهی،  حیوانی  مختلف 
و  زیرزمینی  آب های  آلودگی  عدم  هوا، 

منابع  از  درست  استفاده  روزمینی، 
بنابراین  ...(، گره خورده است.  طبیعی و 
را  به طبیعت«، »خود  تعّلق  »احساس 
همراه با گیاهان و جانوران، جزئی از یک 
کل دیدن«، »احترام به طبیعت و هستی 
»ایجاد  و  خداوند«  آفریده های  به عنوان 
صحیح  رفتارهای  و  باورها  احساسات، 
نسبت به طبیعت«، یاریگر ادامه حیات 
»نوع انسان« بر کره زمین خواهد بود. از 
این رو، پرورش لطافت دیدگاه و رفتار در 
با  نه تنها  را  آن ها  نوجوانان،  و  کودکان 
بلکه  کرد  خواهد  مهربان تر  »طبیعت« 
داد  خواهد  پرورش  انسان های مهربانی 
نیز  دیگر«  »انسان های  با  آینده،  در  که 
مهربانانه رفتار خواهند کرد و به دستیابی 
بشر به زندگی سالم تر بر کره زمین، کمک 

خواهند نمود.
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فاطمه تورنگ
دانشجوی دکترای 

سیاست گذاری 
تغذیه

 الکل
برای سالمتی 
مفید است؟

دهـــان، حنجـــره و مـــری می شـــود. مصـــرف الـــکل به صـــورت مســـتقیم و 
غیرمســـتقیم خطر ســـرطان را افزایش می دهد. خطر مســـتقیم همان تأثیر 
ســـرطان بر دســـتگاه هایی مثل گوارش اســـت که از آن ها عبـــور می کند و نیز 
ارگان هایـــی کـــه در آن ها متابولیزه می شـــود. به عـــاوه، الکل موجـــب افزایش 
رفتارهای پرخطری می شـــود که عاوه بر مشـــکات اجتماعـــی، موجب افزایش 
احتمال حـــوادث به ویژه تصادفات رانندگی می شـــود. مصرف الـــکل با کاهش 
هوشـــیاری فرد، موجب افزایش رفتارهای نادرســـتی می شـــود کـــه مواجهه با 
عوامل ســـرطان زایی مثل ویروس هپاتیت و ویروس زگیل تناســـلی را افزایش 

می دهد. هر دوی این ویروس ها ممکن است موجب سرطان شوند.
 شـــواهد زیـــادی حاکی از اثـــر مصرف الکل بر افزایش خطر ســـرطان پســـتان 

اســـت. الكل احتمـــاالً با افزایش اســـتروژن و دیگر هورمون هـــای در گردش، 
خطر ســـرطان پســـتان را افزایش می دهـــد. به عاوه، اثر مســـتقیم 

الـــکل و متابولیت هـــای آن بـــر بافـــت پســـتان هـــم در ایجاد 
ســـرطان مؤثر اســـت. مصرف زیـــاد الکل موجـــب کمبود 

 Eو ویتامین C موادمغـــذی از جمله فـــوالت، ویتامیـــن
می شـــود، این ویتامین ها در کاهش خطر ســـرطان 

مؤثرنـــد و بنابرایـــن کمبـــود آن هـــا خطـــر ایجاد 
ســـرطان را افزایـــش می دهـــد. به عـــاوه، الکل 

برخی ســـموم سرطان زاســـت. خطرات  حّال 
ناشـــی از مصـــرف نوشـــیدنی های الکلی در 

زنان بیشـــتر اســـت، زیرا جثـــه کوچک تری 
دارنـــد و بنابرایـــن میـــزان توزیـــع الـــکل 
بـــاال مـــی رود،  ازای وزن  بـــه  مصرفـــی 
به عـــاوه متابولیســـم الـــکل در آن ها 

آهسته تر است.
  اگر چـــه مصـــرف زیاد الـــکل، خطر 
بیماری هـــای قلبی–عروقی را افزایش 
می دهـــد، گفته می شـــود که مصرف 
مقادیـــر پایین نوشـــیدنی های الکلی 
همـــراه با کاهش خطـــر بیماری های 
قلبی–عروقـــی اســـت. اما بـــه دلیل 
خطری کـــه در ایجاد ســـایر بیماری ها 
توصیـــه  دارد،  ســـرطان  به ویـــژه 

یـــک  به عنـــوان  آن  از  نمی شـــود کـــه 
نوشـــیدنی پیشـــگیری کننده اســـتفاده 

شـــود. در واقع اســـتفاده از الـــکل برای 
پیشـــگیری مصـــداق همـــان ضرب المثل 

ایرانـــی »از چاله درآمدن و در چـــاه افتادن«  
اســـت. برای کاهش خطـــر بیماری های قلبی 

می تـــوان از ترک ســـیگار، رژیم با چربی اشـــباع و 
ترانس پائیـــن، حفـــظ وزن ســـالم، فعالیت بدنی 

منظـــم و کنتـــرل فشـــار و چربی های خـــون کمک 
گرفت. مصرف الکل مســـئول مرگ  هشـــتادو هشت 

اســـت.  آمریـــکا  هـــزار نفـــر در ســـال در کشـــور 
به عبارت دیگـــر، یک مـــرگ از هر ده مـــرگ در افراد 

فعـــال )20 تـــا 64 ســـاله( در آمریـــکا ناشـــی از 
مصـــرف الـــکل اســـت. در ســـال 2006، ضـــرر 

اقتصادی ناشـــی از مصرف الـــکل در آمریکا، 
224 بیلیون دالر تخمین زده شد. 

مصرف الکل حتـــی به مقدار بســـیار کم، 
خطـــر ســـرطان را افزایـــش می دهـــد و 
مصرف آن در افراد زیر بیســـت و یک سال 
به ویـــژه نوجوانان و کـــودکان باید ممنوع 
باشـــد. روشـــن اســـت که خانم های باردار، 

شـــیرده و آن هایـــی که قصد بـــارداری دارند، 
نباید از نوشـــیدنی های الکلـــی مصرف کنند. 

در همـــه جـــای دنیـــا نوشـــیدنی ها 
بخش مهمـــی از تغذیه انســـان ها را 
تشـــکیل می دهنـــد. نوشـــیدنی های 
مصـــرف شـــده در هـــر منطقـــه با 
فرهنـــگ آن منطقه ارتبـــاط تنگاتنگ 
دارند. اما گـــذر زمـــان و تأثیرپذیری از 
فرهنـــگ ســـایر کشـــورها موجـــب 
تغییـــر در نـــوع نوشـــیدنی های هـــر 
نوشـــیدنی های  می شـــود.  منطقـــه 
متعددی از دیربـــاز در فرهنگ و تمدن 
ما جای داشـــتند که ســـامتی بخش 
بودنـــد، مثـــل انـــواع نوشـــیدنی های 
یـــا  و  دم نوش هـــا  و  چـــای  لبنـــی، 
با عرقیات سنتی  نوشـــیدنی هایی که 
امـــا برخـــی  تهیـــه می شـــدند.  مـــا 
نوشـــیدنی های  به ویژه  نوشـــیدنی ها 
صنعتی که امروزه در کشـــور ما رواج 
را  یافته انـــد، ســـامتی ما  بیشـــتری 
تهدیـــد می کننـــد. در این شـــماره به 
نوشـــیدنی های  مصـــرف  مضـــرات 
الکلـــی می پردازیم و در شـــماره بعد 
به خصوص  صنعتی  نوشـــیدنی های 
را مورد  افـــزوده  انواع حـــاوی شـــکر 

بحث قرار می دهیم. 
بـــا وجود اینکه اثـــرات زیان بار مصرف 
روز  بـــه  روز  الکلـــی  نوشـــیدنی های 
امـــا  بیشـــتر مشـــخص می شـــود، 
مصـــرف  امـــروزه  متأســـفانه 
نوشـــیدنی های الکلی در بیشتر نقاط 
دنیا و از جمله ایـــران در حال افزایش 
اســـت. ارتبـــاط مصـــرف الـــکل بـــا 
ســـرطان دهان، حلق، حنجره، مری و 
کبد ثابت شـــده اســـت. مصرف الکل 
اگـــر بـــا مصـــرف تنباکو و یا ســـیگار 
موجـــب  شـــود،  همـــراه  کشـــیدن 
افزایـــش چنـــد برابر خطر ســـرطان 

مصرف الکل اگر با 
مصرف تنباکو و یا 

سیگار کشیدن همراه 
شود، موجب افزایش 

چند برابر خطر سرطان 
دهان، حنجره و مری 

می شود
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هیـــچ 
ن  میزا
یمنـــی  ا
ی  ا بـــر
ف  مصـــر
این  در  الـــکل 
وجـــود  دوران 
مصـــرف  و  نـــدارد 
حتـــی یـــک جرعـــه از 
خطر  الکلـــی  نوشـــیدنی 
الکل  مصـــرف  اســـت.  آفرین 
بارداری  ابتدایی  به ویژه در ماه هـــای 
خطـــر تولـــد نـــوزاد بـــا نقص هـــای 
عصبی و رفتـــاری را افزایش می دهد. 
همچنیـــن، مصـــرف الـــکل بایـــد در 
را  مصـــرف  نمی تواننـــد  افرادی کـــه 
کنتـــرل کنند، افراد با ســـابقه فامیلی 
اعتیـــاد بـــه الـــکل، زنـــان در معرض 
افرادی که  و  خطر ســـرطان پســـتان 
داروهـــای مداخلـــه کننـــده بـــا الکل 
مصـــرف می کنند، باید به شـــدت منع 
شـــود. در مورد ایجاد خطر ســـرطان 

پســـتان، کل الـــکل مصرفی مهم اســـت و نوع شـــراب مصرفـــی تأثیری 
نـــدارد، بنابراین مصرف همـــه انواع آن باید ترک شـــود. الزم بـــه یادآوری 
نیســـت که مصرف الکل قبـــل و در حین رانندگی و کار با دســـتگاه هایی 

که نیاز به دقت دارند، در همه دنیا ممنوع است. 
 مصرف حتی یـــک جرعه نوشـــیدنی الکلی می تواند خطر ســـرطان را 
افزایـــش دهـــد و منع مصـــرف آن در تمـــام افراد توصیه می شـــود. 
مصرف انـــواع نوشـــیدنی های الکلی از جملـــه آبجو، شـــراب یا لیکور 
موجب افزایش خطر ســـرطان می شـــود. متأســـفانه در کشـــور ما 
انـــواع تقطیـــری الـــکل مثـــل عـــرق کشمش)عرق ســـگی( یا ســـایر 
مشـــروبات دست ســـاز مصرف می شـــوند که غلظت باالتری از الکل و 
بنابراین خطر بیشـــتری بـــه همراه دارنـــد. به ویژه که خیلـــی از آن ها در 
شـــرایط نامناســـب آماده شـــده و حاوی مواد مضر متعـــددی عاوه بر 
الکل هســـتند. همچنین تهیـــه نادرســـت آن، گاه منجر به متانـــول باالیی 

می شود که الکلی به شدت سمی است و خطر مرگ را به همراه دارد. 
مصـــرف هم زمان الـــکل و کافئیـــن ممکن اســـت موجب افزایـــش دریافت و 
خطـــر باالتر شـــود. بنابراین از مصرف شـــکات، نوشـــیدنی های کافئینه و انواع 
قهـــوه همراه با نوشـــیدنی های الکلی به شـــدت خـــودداری کنید. توجه داشـــته 
باشـــید که هر گـــرم الکل هفـــت کیلوکالری انـــرژی دارد، اما از هـــر ماده مغذی 
تهـــی اســـت. همچنیـــن، نوشـــیدنی های الکلـــی اغلب حاوی شـــکر یا ســـایر 
شـــیرین کننده هایی هســـتند که عـــاوه بر مضرات مســـتقیم برای ســـامتی، 
موجـــب افزایش کالری دریافتی می شـــوند. بنابراین باید کالـــری آن به خصوص 
در افرادی کـــه باید وزن خـــود را کاهش دهند، در نظر گرفته شـــود. اگر به صورت 
مـــداوم نوشـــیدنی الکلی مصـــرف می کنید حتماً بـــا تیم درمان خـــود در میان 
بگذارید تـــا راهکارهایی برای کاهـــش خطرات الکل، شـــامل تجویز مکمل برخی 
مـــواد مغذی  و یا روش های کاهش کالری دریافتی از ســـایر مـــواد غذایی را برای 
شـــما در نظـــر بگیرند، هر چند که هیچ یـــک از این روش ها موجـــب از بین رفتن 
تمـــام اثرات مضـــر نوشـــیدنی های الکلی نمی شـــوند. اگر به ســـامتی خود و 

اطرافیانتان اهمیت می دهید تفریحات سالم تری انتخاب کنید.

الکل می تواند موجب هفت نوع سرطان شود

در کشور ما انواع تقطیری الکل 
مثل عرق کشمش)عرق سگی( یا 

سایر مشروبات دست ساز مصرف 
می شوند که دارای غلظت باالتری از 

الکل بوده و خیلی از آن ها در 
شرایط نامناسب آماده شده و 

حاوی مواد مضر متعددی عالوه بر 
الکل هستند  و تهیه نادرست آن، 

گاه منجر به متانول باالیی می شود 
که الکلی به شدت سمی است و 

خطر مرگ را به همراه دارد

 دهان و بخش فوقانی
حنجره

پستان
در بانوان

روده
کبد

دایره های بزرگتر نشـــانگر این اســـت که  تعداد بیشتری 
از ســـرطان های آن بخش از بدن، مرتبط با الکل اســـت.

مری

حنجره
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 بهبود سیستم ایمنی باسف
1 + 1۴ ماده غذایی

بهاره ساسانفر
دانشجوی دکترای علوم تغذیه

مرکبـــات. اکثـــر افـــراد پـــس از اینکـــه دچـــار 
ســـرماخوردگی شـــدند به مصـــرف ویتامین ث 
روی می آورند. بیان شده اســـت کـــه ویتامین ث 
ســـبب افزایش تولید گلبول های ســـفید خون 
می شـــود. نمونه هـــای ایـــن گـــروه شـــامل گریپ فروت، 

پرتغال، نارنگی، لیموترش سبز و زرد است. 

بـــادام. ویتامیـــن E از اجـــزاء کلیـــدی بـــرای 
سیســـتم ایمنـــی اســـت و یـــک ویتامیـــن 
محلـــول در چربی اســـت در نتیجه برای جذب 
نیـــاز به وجـــود چربـــی دارد. نیم لیـــوان بادام 
کـــه حاوی 46 عدد بادام کامل با پوســـت اســـت حدوداً 

صد درصد  نیاز روزانه به ویتامین E را تأمین می کند. 

اســـفناج. این ســـبزی پرطرفدار تنها به دلیل 
داشـــتن ویتامین ث موجب بهبود سیســـتم 
ایمنی نمی شـــود بلکه حـــاوی مقادیر باالیی 
بتاکاروتن اســـت که قدرت سیســـتم ایمنی را 
در مقابله بـــا عفونـــت افزایش می دهد. اســـفناج هم 
ماننـــد بروکلی در صورتـــی مواد مغذی خود را بیشـــتر 
حفـــظ می کند که تـــا حد امـــکان کمتر پخته شـــود. از 
طرفی کمـــی پخت بـــرای آن الزم اســـت چون ســـبب 
افزایـــش ویتامین A می شـــود و به ســـایر موادمغذی 
اجازه می دهد از اســـیداگزالیک آزادشـــوند و در دسترس 

بدن قرار گیرند. 

زنجبیـــل. این مـــاده غذایـــی در بســـیاری از 
بیماری ها اســـتفاده می شـــود. زنجبیل سبب 
کاهـــش التهـــاب می شـــود کـــه می تواند به 
کاهش گلـــودرد و ســـایر بیماری های التهابی 
کمـــک کنـــد. همچنین ســـبب کاهش تهوع می شـــود. 
زنجبیل حـــاوی gingeral از خانواده capsaicin اســـت. 

زنجبیل دارای خواص کاهندگی کلسترول است. 

فلفـــل دلمـــه ای. هـــر 30 گـــرم 
مرکبات  برابر  دو  فلفل دلمـــه ای 
ویتامین ث دارد. همچنین منبع 
اســـت.  بتاکاروتـــن  از  غنـــی 
ویتامیـــن ث عـــالوه بـــر اینکـــه 
ایمنی  سیســـتم  ارتقای  ســـبب 
می شـــود بـــه حفـــظ ســـالمت 
پوســـت و چشـــم نیـــز کمـــک 

می کند. 

سیر. ســـیر در اکثر دستور پخت 
در  دارد.  وجـــود  غذایـــی  مـــواد 
تمدن های اولیه اثربخشـــی آن بر 
ســـیر  ثابت شده اســـت.  عفونت 
ســـبب کاهـــش فشـــارخون نیز 
افزایـــش   خاصیـــت  می شـــود. 
ایمنی  دهندگی قدرت سیســـتم 
ســـیر مربـــوط به غلظـــت باالی 
ترکیبـــات حاوی ســـولفور نظیر 

آلیسین است. 

پاپایـــا. ایـــن میـــوه نیـــز حـــاوی 
مقادیـــر خیلی بـــاالی ویتامین ث 
است. شـــما می توانید 224 درصد 
از ویتامین ث توصیه شـــده روزانه 
خـــود را از طریق خـــوردن یک عدد 
میوه پاپایـــا تأمین کنید. همچنین 
آنزیم گوارشـــی  این میوه حـــاوی 
اســـت که papain نامیده می شود 
خـــواص ضدالتهابـــی  دارای  کـــه 
اســـت. پاپایا دارای مقادیر کافی از 
پتاســـیم، ویتامین های ب و فوالت 
برای ســـالمتی  اســـت که همگی 

مفید هستند.
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درحالی که شیوع بعضی بیماری ها در اکثر نقاط جهان افزایش پیدا کرده است و 
ممکن است دسترسی به مکمل های تقویت کننده سیستم ایمنی مشکل باشد 
ترکیبات  از  باالیی  مقادیر  حاوی  غذایی  مواد  بعضی  که  بدانیم  است  بهتر 
تقویت کننده سیستم ایمنی هستند که حتی مقادیر آن ها در یک سهم غذایی 
تعریف شده بیشتر از مقدار موجود در یک قرص است، ضمن این که جذب مواد 
یک  و  اینجا 1۴ محصول گیاهی  باالتر است، در  از محصوالت طبیعی  مغذی 

محصول گوشتی بهبود دهنده سیستم ایمنی معرفی شده است: 
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دارای  ســـبزی  ایـــن  بروکلـــی. 
مینرال هـــای  و  ویتامین هـــا 
 A، ویتامین  اســـت. حاوی  زیادی 
آنتی اکســـیدان ها  به همراه   C، E
و فیبر اســـت. برای حفظ بیشتر 
تـــا جای  مـــواد مغـــذی آن باید 

ممکن کمتر پخته شود. 

دانه هـــای آفتابگـــردان. این دانه ها 
منبع مواد مغذی شـــامل فسفر، 
منیزیـــم و ویتامین B6 هســـتند. 
پـــس از روغـــن جوانه گنـــدم این 
حاوی  باورنکردنی  به طـــور  دانه ها 
باالترین مقادیـــر   ویتامین E )یک 
هســـتند.  قـــوی(  آنتی اکســـیدان 
ویتامیـــن E در تنظیـــم و حفـــظ 
اهمیت  ایمنی  عملکرد سیســـتم 
دارد. ســـایر مواد غذایـــی با مقادیر 
باالی ویتامین E شـــامل آووکادو و 
تیـــره  ســـبز  بـــرگ  ســـبزیجات 

هستند. 

کیـــوی  پاپایـــا،  ماننـــد  کیـــوی. 
به طـــور طبیعی منبع بســـیاری 
از مـــواد مغذی ضروری شـــامل 
فـــوالت، پتاســـیم، ویتامین K و 
ویتامیـــن ث اســـت. ویتامین ث 
گلبول های ســـفید خـــون را برای 
تقویـــت  عفونـــت  بـــا  مقابلـــه 
می کنـــد و ســـایر مـــواد مغذی 
کیوی بقیه عملکرد بدن شـــما را 

به خوبی حفظ می کند.
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عالئـــم  بهبـــود  بـــه  ماکیـــان  ماکیـــان. ســـوپ 
ســـرماخوردگی کمک می کند و همچنین در وهله 
اول از ابتال شـــما بـــه بیماری محافظـــت می کند، 
 B6 ماکیـــان نظیـــر مـــرغ و بوقلمون سرشـــار از

 هســـتند. حـــدود 90 گرم گوشـــت مـــرغ یا بوقلمـــون حاوی
 50-40 درصـــد از نیـــاز روزانه شـــما بـــه ویتامین B6 اســـت. 
ویتامین B6 دارای یک نقش مهم در بســـیاری از واکنش های 
شـــیمیایی اســـت که در بـــدن رخ می دهـــد. همچنین وجود 
این ویتامین برای تشـــکیل گلبول قرمز خون ســـالم و جدید، 
حیاتی اســـت. آب مرغ تهیه شده از جوشـــیدن استخوان های 
مرغ حـــاوی ژالتین، کندروئیتین و ســـایر مـــواد مغذی مفید 

برای سالمت روده و سیستم ایمنی است. 

11

زردچوبـــه.  به عنـــوان افزودنی در بســـیاری از 
دســـتورهای غذایـــی وجـــود دارد. ایـــن ادویه 
زردرنـــگ و تلخ کـــه به عنوان یـــک ضدالتهاب 
در درمان اســـتئوآرتریت و آرتریـــت روماتویید 

اســـتفاده می شـــود. کورکومین موجود در آن ســـبب رنگ 
زرد آن اســـت و به کاهش صدمات عضالنی ایجادشـــده در 

اثر ورزش کمک می کند. 

12
چای ســـبز. هم چای ســـبز و هم چای ســـیاه 
نـــوع  )یـــک  فالونوییدهـــا  حـــاوی  دو  هـــر 
آنتی اکســـیدان( می باشـــند. چای سبز حاوی 
)یـــک  اپیگالوکاتچیـــن  باالیـــی  مقـــدار 

آنتی اکســـیدان قوی( اســـت. فرآیند تخمیر ســـازی که برای 
تهیه چای ســـیاه انجام می شـــود ســـبب از بین رفتن مقدار 
زیـــادی از اپیگالوکاتچیـــن می شـــود. درصورتی کـــه فرآینـــد 
آماده ســـازی چای ســـبز فقط خشک کردن اســـت و تخمیر 
روی آن انجام نمی شـــود. چای ســـبز همچنیـــن منبع خوب 
اســـیدآمینه L-theanine اســـت. ایـــن اســـیدآمینه به تولید 

ترکیبات ضدمیکروبی در T- سل ها کمک می کند. 

13

حبوبات. یکـــی دیگر از مـــواد مغذی مـــورد نیاز 
برای بهبود سیســـتم ایمنی روی )Zn( است. روی 
بـــرای ســـنتز و عملکـــرد پروتئین هـــای تنظیم 
ایمنـــی و برای حفـــظ عملکرد نرمال سیســـتم 

ایمنـــی الزم اســـت، کمبـــود روی ســـبب کاهـــش مقاومت به 
 Zn عفونی می شـــود. صـــدف دریایی به عنـــوان غنی تریـــن منبع
شناخته شده اســـت. ولی گوشـــت نیز در رده بعـــدی برای تأمین 
روی معرفی شده اســـت. حبوبـــات نیز عالوه بـــر روی دارای فیبر 
هســـتند. تخمیر فیبـــر در روده ســـبب تولید اســـیدهای چرب 

کوتاه زنجیر می شود که سیستم ایمنی بدن را ارتقا می دهند. 

ماســـت. ماســـت هایی را مصـــرف کنیـــد که 
حـــاوی میکروارگانیســـم های مفیـــد زنـــده و 
فعال هســـتند مانند ماســـت پروبیوتیک. این 
نوع ماســـت ها سیســـتم ایمنی شـــما را برای 

مقابله با بیمـــاری تحریک می کنند. بعضـــی محصوالت لبنی 
با ویتامین D غنی می شـــوند، ســـعی کنید منابعی را انتخاب 
کنیـــد که با ایـــن ویتامین غنی شـــده اند چـــون ویتامین D به 
تنظیم سیســـتم ایمنی کمـــک می کند و به ارتقای سیســـتم 

ایمنی شما در مقابل بیماری ها کمک می کند.
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هرگز در باورم 
نمی گنجید چون 

گمان می کردم 
همواره بیمار، کسی 
دیگر است و من رو 

به روی او بر بالینش 
حاضر هستم و 

پاسخگوی نیازهای 
او...

هرگــز در بــاورم نمی گنجیــد کــه روزی خــودم روی همیــن تخت هــای 
بیمارســتانی باشــم کــه کارورزی هــای دوران دانشــجویی ام را در آن گذرانده 
بــودم؛ روی همیــن تخت هایــی کــه بــا ملحفه هــای ســفید پوشــانده شــده 
از پشــت پنجره هــای نیمه بازشــان  اتاق هایــی کــه نســیم  بودنــد؛ در 
ــر  ــه مناظ ــاران را ک ــره ی بیم ــگاه خی ــا ن ــی آورد ت ــص م ــه رق ــا را ب پرده ه
ــد. هرگــز  بیــرون از پنجــره را می شــکافت و پیــش می رفــت، نوازشــی کن
بــاورم نمی شــد... کارورزی هــای مــن در بخش هــای مختلــف همیــن 
دانشــجویی،  دوران  بــود.  ســپری  شــده  خمینــی  امــام  بیمارســتان 
ــیاه و  ــای س ــتان، کالغ ه ــه بیمارس ــال محوط ــار کهن س ــای چن درخت ه
روپوش هــای ســفید... و نیمکت هــای ســردی کــه در زمســتان بــا دوســتان 
ــن  ــت زدن روی زمی ــا غل ــه ب ــی ک ــه گربه های ــم و ب ــای می خوردی ــتیم و چ روی آن می نشس
خــود را بــرای مــا لــوس می کردنــد، کلوچــه تعــارف می کردیــم. هرگــز در بــاورم نمی گنجیــد 
چــون گمــان می کــردم همــواره بیمــار، کســی دیگــر اســت و مــن رو بــه روی او بــر بالینــش 

حاضر هستم و پاسخگوی نیازهای او... 
ــوق  ــودم از ش ــار ب ــردم سرش ــه می ک ــد تجرب ــدم، بای ــد می دی ــم، بای ــه را می آموخت ــر چ ه
آموختــن و آموزانــدن. منظــورم از آموزانــدن همــان آمــوزش بــه بیمــار اســت کــه بســیار 
دوســت می داشــتم... وقتــی متوجــه بیمــاری ام شــدم انــگار همــه عالــم ســیاه شــد. 
تاریکی هــای جهــان در نگاهــم ریختــه شــد. چطــور ممکــن بــود بــدون هیــچ ســابقه 
خانوادگــی...! امــا زمــان زیــادی بــرای فرورفتــن در بهــت نبــود. مــن بایــد به ســرعت درمــان را 
تخت هــا  ایــن  روی  بایــد  رادیوتراپــی.  و  شــیمی درمانی  جراحــی،  می کــردم.  شــروع 
می خوابیــدم و داروهایــی را می گرفتــم کــه عوارضشــان را پیش ترهــا فقــط خوانــده بــودم... 
حــاال قــرار بــود آن عارضه هــا را ســلول بــه ســلول لمــس کنــم و هضم کنــم که بی اشــتهایی 

یعنی چه؟ لمس کنم درد مفاصل و استخوان ها را و بچشم طعم تلخ تهوع را...
بایــد روی همیــن تخت هــا می خوابیــدم و درحالی کــه دارو قطــره بــه قطــره وارد رگ هایــم 
می شــد بــه درخــت تبریــزی بلنــد کــه در پشــت پنجــره ی بخــش قــد برافراختــه بــود، خیــره 

می شدم و می گفتم:
سالم من به تو ای تک درخت تبریزی / که جرعه های محبت به کام من ریزی

درود من به تو هان! ای شکوه پابرجا / که استوار درخت بهار و پاییزی
و درخت تبریزی که با برگ های درخشانش برایم دست تکان می داد... 
باید مثل او پابرجا می ماندم؛ سینه سپر می کردم و استوار می بودم.

ــی  ــرد. وقت ــان می ک ــم آس ــتواری را برای ــن اس ــت، ای ــار تخ ــم در کن ــر مهربان ــای همس لبخنده
ــویش ها  ــا و تش ــکافتم و از تاریکی ه ــختی ها را می ش ــی س ــن تمام ــی زد م ــد م ــرم لبخن همس
به ســوی روشــنایی ها راه می گشــودم. همســرم مــن را بــه ایــن بــاور کــه نــه، فراتــر از بــاور بــه ایــن 

تجربه رساند که امید و عشق بهترین و مؤثرترین داروست آن هم بدون هیچ عارضه ای!
و من در تمام طول درمان )عشق درمانی( می شدم.

و حال من خوب است تو باور کن!
حال من خوبست خوب تر از همیشه./ پرستار بخش اورژانس 

عشق درمانی؛ 
موثرترین دارو، 

بی هیچ عارضه ای
لعیا مقدم  
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تموم شد
حاال رفتم 
باشگاه 
 ثبت نام
کردم
افسانه

در حال حاضر یکمین 
سال تولد دوباره من 
هست. خیلی هم با 

روحیه و خوشحالم که 
خدا کمکم کرد و به 

روال زندگی قبلم 
برگشتم و این امید رو 
به کسانی که تازه پا در 

این راه پرمخاطره 
گذاشتن بدم که این 

ایام می گذره

مــن 48 ســاله... یکــی از خواهــرام حــدود 14 ســال 
پیــش و مــادرم حــدود  پنــج ســال پیــش ایــن 
مشــکل براشــون پیــش اومــد و جراحــی و درمــان 
شــدن منــم به واســطه ی این کــه دوتــا از بســتگان 
درجــه اول دچــار ایــن بیمــاری شــده بــودن، تحــت 
نظــر بــودم. ســال 94 متوجــه چیــزی کنار ســینه ام 
و  ماموگرافــی  از  بعــد  و  دکتــر  رفتــم  شــدم. 
ــت.  ــی نیس ــز مهم ــن چی ــر گفت ــونوگرافی دکت س
بعــد ســال 95 یــک روز صبــح موقــع نمــاز بــا درد از 
از  بعــد  رفتــم  دکتــر  بــه  شــدم.  بیــدار  خــواب 
ماموگرافــی و ســونو مجــدد دکتــر گفتــن بایــد فردا 
بســتری و جراحــی بشــی. واقعــاً شــوکه شــده 
ــز مهمــی  ــود چی ــه ب ــودم چــون ســال قبــل گفت ب
ــم  نیســت. خالصــه جراحــی شــدم و تومــور بدخی
بــود و هشــت دوره شــیمی درمانی  و 30 جلســه 
برخــالف  اول  جلســه  دادم.  انجــام  پرتودرمانــی 
ــل از  ــی قب ــدم ول ــت نش ــی اذی ــورم خییییییل تص
شــیمی درمانی دوم موهــام شــروع بــه ریختــن 
کــرد، خیلــی بــرام زجــرآور بــود. موهــای بلنــد و 
مشــکی ام دسته دســته می ریخــت. و تــا زمانــی کــه 
عجیبــی  ســردردهای  ریخــت،  کامــل  موهــام 
می گرفتــم کــه دلــم می خواســت زودتــر بریــزه تــا 
بــا  همزمــان  باشــم.  نداشــته  ســردرد  الاقــل 
شــیمی درمانی دوم پریــود هــم شــدم و خیلــی 
حالــم بــد شــد، فقــط همــش از خــدا می خواســتم 
کــه کمکــم کنــه توانمــو از دســت نــدم و بتونــم بــا 
ایــن بیمــاری مبــارزه کنــم. بعــد از ســختی های 
زیــاد، خــدا رو شــکر ایــن ایــام گذشــت و بــه یــک مــاه 
ــام کــردم و ورزش را  نرســیده رفتــم باشــگاه ثبت ن
شــروع کــردم. در حــال حاضــر یکمیــن ســال تولــد 
دوبــاره مــن هســت. خیلــی هــم بــا روحیــه و 
خوشــحالم کــه خــدا کمکــم کــرد و بــه روال زندگــی 
قبلــم برگشــتم و ایــن امیــد رو بــه کســانی کــه تــازه 
ــن  ــه ای ــدم ک ــتن ب ــره گذاش ــن راه پرمخاط ــا در ای پ

ایــام می گــذره. ســعی کنیــد همیشــه بــا 
به ســالمتی  فقــط  شــاد،  روحیــه  

ــون  ــدای مهرب ــد و از خ ــر کنی فک
می خــوام کــه خــودش همــه 
بیمــاران رو شــفا بــده. بــه امید 

چنین روزی.
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مثانه عضوی تو خالی است که در لگن قرار دارد. ادرار تولید شده توسط کلیه ها 
تا زمان دفع ادرار در مثانه نگهداری می شود. سرطان مثانه، رشد غیرطبیعی و 

تقسیم کنترل نشده سلول های مثانه است. 

دکتر سینا ناظمی
دکتر آذین نحوی جو

دکتر عرفان امینی

 ســرطان مثانــه در ایــران )شــیوع، 
بروز و علل شیوع(

ســرطان مثانــه پنجمیــن ســرطان 
ایــران در هــر دو جنــس  شــایع در 
ــد  ــورد جدی ــش هزار و 41م ــت )ش اس

در سال(. 
و پنـج هـــزار  بـــا  مثـــانه   ســـرطان 

ــن  ــال، چهارمی ــد در س ــورد جدی 28 م
سرطان شایع در مردان است.

به عنــوان  ســرطان  ایــن  زنــان  در   
شــایع ترین ســرطان زنــان نیســت. 
ــرطان  ــیزدهمین س ــرطان س ــن س ای
و  هــزار  بــا  ایرانــی  زنــان  در  شــایع 
ســال در  ابتــا  مــورد   ســیزده 

 است. 
در مجمــوع بــه ازای هــر 100 هــزار نفــر 

در ســال  ، 8/2 بیمــار جدیــد مبتــا 
مــرگ   1/7 و  مثانــه  ســرطان  بــه 

گزارش شده است.
به طورکلــی ســرطان مثانــه در افــراد 
بــا ســنین بــاال شــایع تر اســت و در 
مــردان بیشــتر از زنــان بــروز می کنــد 
)کــه بــه خاطــر مصــرف باالتــر ســیگار 
بــا  بیشــتر  مواجهــه  و  مــردان  در 

مو اد شیمیایی است(.

  انواع سرطان مثانه
ــر اســاس ســلول های  ــه چنــد صــورت اســت، ب ــه ب تقســیم بندی ســرطان مثان

درگیر و بر اساس تهاجم سلولی. 
انواع سرطان مثانه بر اساس سلول های درگیر

کــه  ترنزیشــنال)انتقالی(  یــا کارســینوم ســلول های  یوروتلیــال  1( کارســینوم 
شــایع ترین شــکل ســرطان مثانــه )80 تــا90٪( اســت و از ســلول های ادراری در الیــه 
ــی و  ــد غیرطبیع ــه رش ــرطان مثان ــد )در س ــاق می افت ــه اتف ــواره مثان ــی دی درون
تقســیم کنتــرل نشــده در ســلول های پوشــاننده الیــه درونــی دیــواره مثانــه اتفــاق 
ــوان  ــت عن ــتند تح ــا ادرار)urine( هس ــاس ب ــه در تم ــلول ها ک ــن س ــد. ای می افت
ــه در اکثــر مــوارد از ایــن ســلول ها  یوروتلیــوم نامیــده می شــوند و ســرطان مثان

منشأ می گیرد و تحت عنوان کارسینوم یوروتلیال شناخته می شود(.
2( کارســینوم ســلول سنگفرشــی کــه در ســلول های نــازک و مســطحی کــه 

مثانه را می پوشانند، اتفاق می افتد.
ــده  ــلول های تولیدکنن ــت و در س ــادر اس ــی ن ــه نوع ــه ک ــینوما مثان 3( آدنوکارس

مخاط در مثانه اتفاق می افتد.
انواع سرطان مثانه بر اساس تهاجم سلولی

1(ســرطان مثانــه غیــر مهاجــم: در ایــن نــوع ســرطان، فقــط الیــه داخلــی دیــواره 
مثانه درگیر است و به هیچ جای دیگری تهاجم پیدا نمی کند.

2( ســرطان مثانــه مهاجــم: ایــن نــوع ســرطان بــه الیه هــای عمقی تــر نیــز 
منتشرشده است و نوع بدخیم تری است. 

میزان ابتال و مرگ و میر ساالنه 
سرطان مثانه در ایران

ابتال در سال شش هزار نفر

مرگ ومیر در سال هزار و دویست نفر

100 نفر
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 عوامل خطر  سرطان مثانه 
عوامــل خطــر یعنــی عواملــی کــه 
شــانس ابتــا بــه یــک بیمــاری را در 
بــدان  ایــن  امــا  می بــرد.  بــاال  فــرد 
معنــی نیســت کــه در صــورت داشــتن 
برخــی عوامــل خطــر، حتمــاً مبتــا بــه 
آن بیمــاری می شــویم و یــا در صــورت 
ــه  ــا ب ــکان ابت ــرد ام ــا، ف ــودن آن ه نب
ایــن بیمــاری را نــدارد. برخــی از عوامــل 
خطــر قابل اجتنــاب نیســتند و برخــی 
و  قابل اجتنــاب  خطــر  عوامــل  از 

پیشگیری است.
عوامل خطر قابل اجتناب

ــن  ــات: از مهم تری ــتعمال دخانی   اس
عوامــل خطــر اســتعمال دخانیــات 
افــراد  اســت.  قلیــان(  و  )ســیگار 
ســیگاری ســه برابــر شــانس ابتــا بــه 
از  نیمــی  و  دارنــد  مثانــه  ســرطان 
ســرطان های مثانــه در زنــان و مــردان 

به علت استعمال دخانیات است. 
  اســتفاده از مــواد مخــدر: تریــاک 
شناخته شــده  عوامــل  از  یکــی 

سرطان مثانه است. 
  مواجهــه شــغلی با مواد شــیمیایی :  
مــواد مورداســتفاده در رنگــرزی پارچــه 
صنایــع  نســاجی،  صنایــع  و 
پتروشــیمی و صنعــت الستیک ســازی 
ابتــا  شــانس  بــردن  بــاال  باعــث 

هستند.
عوامل خطر غیرقابل اجتناب

  سن: سن باالی 55 سال 
  جنــس: ایــن ســرطان در مــردان 

شایع تر است.
  قومیــت و نــژاد:  سفیدپوســتان دو 
برابــر سیاه پوســتان در معــرض ابتــا 
و  آســیایی  آمریکایی هــای  هســتند. 
در  کمتــر  امریــکا  سرخپوســتان 

معرض ابتا هستند.
ــه و  ــه ســرطان مثان ــال ب   ســابقه ابت

یا سایر سرطان ها.
  نقــص مــادرزادی مثانه: اکســتروفی 
مثانه)مثانــه بــاز( و برخــی ویژگی هــای 
از  مثانــه  غیرطبیعــی  مــادرزادی 

عوامل خطر هستند.  
در  خانوادگــی:  ســابقه  و  ژنتیــک   
بســیاری از افــراد بــا ســابقه خانوادگی 
ســرطان مثانــه، احتمــال ابتــا بــه 
ایــن بیمــاری بیشــتر اســت. برخــی 
تغییــرات ژنتیکــی نیــز در افــراد مبتــا 

به سرطان مثانه دیده شده است.
بــا  شــیمی درمانی  و  رادیوتراپــی    

سیکلوفسفامید  به علت سایر سرطان ها.
ــه و ســنگ  ــه: عفونــت مزمــن و التهــاب مثان   عفونــت و التهــاب مزمــن مثان

کلیه می تواند از عوامل خطر باشد.
ــد  ــت، بیمــاری اســکلروز سیســتمیک و پیون ــر دیاب ــی نظی   ســابقه بیماری های

کلیه.

 غربالگری
ــال  ــت. در ح ــم اس ــروز عائ ــل از ب ــار قب ــن بیم ــی یافت ــه معن ــری ب غربالگ
حاضــر هیــچ غربالگــری بــرای ســرطان مثانــه در دنیــا و ایــران وجــود نــدارد. 
تاش هــای زیــادی در دنیــا در حــال پیگیــری اســت کــه یــک تســت مناســب 
بــرای غربالگــری و تشــخیص زودهنــگام ســرطان مثانــه بــه دســت بیایــد. 
امــا می تــوان بــا انجــام آزمایش هایــی گروه هــای پرخطــر را غربالگــری 
کــرد شــامل  کســانی کــه ســابقه ســرطان مثانــه داشــته اند، دارای نقــص 
ــل  ــا عوام ــاد ب ــه زی ــه مواجه ــرادی ک ــا اف ــتند، ی ــه هس ــادرزادی در مثان م
ــرای  ــد. ب ــغلی دارن ــات ش ــات و مواجه ــل دخانی ــه مث ــرطان مثان ــر س خط
ایــن افــراد می تــوان آزمایش هایــی را بــرای تشــخیص زودتــر ســرطان 

انجام داد
  آزمایش ادرار به منظور یافتن هماچوری)خون در ادرار(

  ســیتولوژی ادرار: برای یافتن سلول های سرطانی در ادرار
  انجام آزمایش ژنتیکی برای یافتن تومور مارکر 

 پیشگیری اولیه
جلوگیــری از ســرطان مثانــه امکان پذیــر نیســت، امــا می تــوان  احتمــال 

ابتــا را با توصیه های زیر کاهش داد.

سرطان مثانه پنجمین سرطان شایع در ایران در هر دو جنس است 
که با پنج هزار و ۲8 مورد جدید در سال، چهارمین سرطان شایع در 
مردان و سیزدهمین سرطان شایع در زنان ایرانی با هزار و سیزده 

مورد ابتال در سال است

عدم استعمال دخانیات

جلوگیری از مواجهه با مواد شیمیایی 
صنعتی

جلوگیری از مواجهه با آرسنیک

مصرف غذاهای سالم

دریافت مایعات به اندازه کافی
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 آزمایش های تشخیصی سرطان مثانه
آزمایش هــای تشــخیصی ســرطان مثانــه 

شامل موارد زیر است:

 آزمایــش ادرار و کشــت ادرار کــه وجــود 
خــون، باکتری هــا و یــا هرگونــه ســلول های 
ســرطان یــا ســلول های پیــش ســرطانی را 

بررسی می کند.

 سیتولوژی ادرار

 تومور مارکر

 سیستوســکوپی و بیوپســی: 
سیستوســکوپی اصلی تریــن 
بــرای  مورداســتفاده  روش 
تشــخیص ســرطان مثانه 
ــه  ــا بررســی داخــل مثان ب

است.

ــت بافــت    در صــورت رؤی
نمونــــه  غیــــر طبیعی، 
)بیوپســی( گرفتــه  بافتــی 
تــــــا  مـــــی شــــــــود 
زیــر  در  پاتولوژیســت 
پ  ســکو و میکر
نمونــه را بررســی 
و تأییــد یــا تأییــد 
ــرطان  ــدن س نش

را انجام دهد. 

اســکن های  ــری از   ــوند: تصاوی اولتراس
انــدام را تولیــد می کننــد کــه می تواننــد 
وجــود ســرطان و انــدازه حــدودی تومــور را 
بــه مــا نشــان دهنــد. البتــه تشــخیص 
تومورهــای کوچــک بــا ســونوگرافی دشــوار 

است.

تصاویــر  ام آر آی:  و  سی تی اســکن   
ســه بعدی هم زمــان از چندیــن انــدام از 
جملــه مثانــه ایجــاد می کنــد کــه می توانــد 

در تشخیص تومور کمک کننده باشد.

 :)IVP(وریــدی داخــل  پیلوگــرام   
ــام  ــس از تم ــعه ایک ــا اش ــرداری ب تصویرب
دســتگاه ادراری کــه بــا تزریــق مــاده حاجــب 

از طریق ورید انجام می شود.

 پیلوگــرام رتروگــراد: یــک کاتتــر از طریــق 
ــاده  ــود  و م ــه می ش ــاب راه وارد مثان پیش
و  مثانــه  وارد  طریــق  ایــن  از  حاجــب 
عکس بــرداری می شــود. ایــن روش تنهــا 
در صورتــی بــرای فــرد انجــام می شــود کــه 

نتوان IVP انجام داد. 

 عکــس از قفســه ســینه: برای تشــخیص 
وجود متاستاز به ریه

تشــخیص  بــرای  اســتخوان:  اســکن   
بــه  تومــور  انتشــار  و  متاســتاز  وجــود 

استخوان ها

 عالئم سرطان مثانه
ــه، وجــود خــون در ادرار اســت کــه معمــوالً  شــایع ترین عامــت ســرطان مثان

به طور ناگهانی رخ می دهد و عموماً دردناک نیست.
 تکــرر ادرار   مشــکات در تخلیــه کامــل مثانــه  احســاس ســوزش هنــگام 
ادرار  احســاس ادرار ناگهانــی    احســاس داشــتن ادرار در شــب و بلنــد شــدن 

فرد چندین بار در شب برای تخلیه ادرار
عائم زیر به دنبال پیشرفت بیماری ایجاد می شود: 

  کاهــش اشــتها و کاهــش وزن  درد شــکم یــا کمــردرد  احســاس ضعــف و 
خستگی  درد استخوان

 
 درمان سرطان مثانه

تعییــن مرحلــه )staging(: رایج تریــن سیســتم مرحله بنــدی استفاده شــده 
بــرای ســرطان مثانــه، سیســتم TNM اســت کــه مرحلــه ســرطان را از مرحلــه 
اول تــا مرحلــه چهــارم توصیــف می کنــد. معمــوالً از سی تی اســکن، ام آر آی، 
اســکن اســتخوان )رادیوایزوتــوپ( و پت اســکن )PET Scan( بــرای تعییــن میــزان 
گســتردگی ســرطان )مرحلــه آن(  اســتفاده می شــود.  تعییــن مرحلــه ســرطان 

به پزشکان کمک می کند تا بهترین درمان را برای بیمار انتخاب کنند.

 مراحل سرطان مثانه
1- مرحلــه صفر)درجــا(: در ایــن مرحلــه ســلول های غیرطبیعــی در بافــت داخلی 
مثانــه یافــت می شــوند. ایــن ســلول های غیرطبیعــی ممکــن اســت تبدیــل بــه 
ســلول ســرطانی شــده و بــه بافــت نزدیــک خــود منتشــر شــوند. ایــن مرحلــه،  

مرحله غیرتهاجمی است.
2- مرحلــه یــک: در ایــن مرحلــه ســلول های ســرطانی تشکیل شــده اند و بــه بافــت 

همبند مثانه که متصل به الیه داخلی مثانه است، منتشر شده است. 
3- مرحله دو: سرطان به الیه عضانی مثانه منتشر شده است. 

4- مرحلــه ســه: در ایــن مرحلــه ســرطان بــه الیــه پوششــی مثانه رســیده اســت 
و ممکــن اســت بــه اعضــاء تولیدمثــل ماننــد پروســتات و وزیکــول ســمینال در 
ــاوی  ــای لنف ــه گره ه ــا ب ــود. ام ــر ش ــا منتش ــا واژن در خانم ه ــم ی ــان، رح آقای
ــی  ــریان اصل ــک ش ــه نزدی ــاوی ک ــره لنف ــک گ ــه ی ــا ب ــت و ی ــده اس منتشرنش
)ایلیــاک( نیســت منتشــر شــده اســت. در همیــن مرحلــه ســه ممکــن اســت 
ــک گــره لنفــاوی دور از شــریان اصلــی را  ــد و بیــش از ی ســرطان پیشــرفت کن

آلوده کند و یا یک گره لنفاوی از اطراف شریان ایلیاک را گرفتار کند. 
ــواره شــکم، لگــن و گره هــای  ــه دی 5- مرحلــه چهــار: در ایــن مرحلــه ســرطان ب
لنفــاوی باالتــر از شــریان ایلیــام تهاجــم پیــدا می کنــد و در مرحلــه پیشــرفته تر 

به سایر اعضا، مانند ریه، کبد و استخوان متاستاز می دهد. 

 انواع درمان
ایمونوتراپــی درمــان می شــوند.  یــا  و  بــا جراحــی  ســرطان های مثانــه ســطحی 
همچنیــن گاهــی اوقــات شــیمی درمانی نیــز بــرای درمــان انجــام می شــود. به طورکلی، 
و   مثانــه ای  درون  جراحــی، شــیمی درمانی  بــا  زودرس   early مثانــه  ســرطان های 
ــی  ــه تهاجم ــرطان های مثان ــوند. س ــان می ش ــن ب.ث.ژ( درم ــا واکس ــی )ب ایمونوتراپ
معمــوالً بــا شــیمی درمانی، جراحــی و رادیوتراپــی درمــان می شــوند. همچنیــن در 

بعضی موارد ممکن است شیمی درمانی هم زمان با رادیوتراپی نیز انجام شود.

عوامل خطر یعنی عواملی که شانس ابتال به یک 
بیماری را در فرد باال می برد، اما به این معنی نیست 
که در صورت داشتن برخی عوامل خطر، حتماً مبتال 

به آن بیماری می شویم و یا در صورت نبودن آن ها، 
فرد امکان ابتال به این بیماری را ندارد
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 عمل جراحی
ــرال  ــس یورت ــول، تران ــی معم ــل جراح عم
رزکشــن یــا برداشــتن تــوده ســرطانی از 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــرای ادراری ک ــق مج طری
می شــــود.  انجــــام  سیستــــوسکوپ 
همچنیــن در بعضــی مــوارد ممکن اســت 
نیــاز بــه برداشــتن کامــل مثانــه باشــد. 
ــا  ــه تومــور ی راه هــای دیگــر ســوزاندن پای
لیــزر پرانــرژی جهت آســیب رســاندن یا از 

بین بردن سلول های سرطانی است.

 ایمونوتراپی
بــا  غیرتهاجمــی  مثانــه  ســرطان های 
ــن  ــوند. در ای ــان می ش ــی درم ایمونوتراپ
نــوع درمــان واکســن BCG )کــه واکســن 
اســت(  ســل  بیمــاری  از  پیشــگیری 
ایمنــی  سیســتم  تحریــک  به منظــور 
بــدن، باعــث توقــف یا بــه تأخیــر انداختن 

سرطان مثانه استفاده شود.

 شیمی درمانی
در ایــن روش از داروهــای شــیمی درمانی 
بــرای از بیــن بــردن یــا آســیب رســاندن به 
ســلول های ســرطانی اســتفاده می شــود. 
ســرطان های  درمــان  در  همچنیــن 
غیــرتــهاجمــــی مــثانــــه، داروهــــای 
بــه داخــل  شــیمی درمانی مســتقیماً 

مثانه القاء می شوند.

 رادیوتراپی
در ایــن روش از اشــعه بــا انــرژی بــاال جهــت تخریــب ســلول های ســرطانی 

استفاده می شود.

 مراقبت تسکینی
در برخــی از مــوارد ســرطان مثانــه، تیــم پزشــکی ممکــن اســت در مــورد مراقبــت تســکینی 
بــا بیمــار صحبــت کنــد. مراقبــت تســکینی با هــدف بهبــود کیفیت زندگــی و کاهــش عائم 
بیمــاری انجــام می شــود. عــاوه بــر کاهــش ســرعت گســترش ســرطان، درمــان تســکینی 
باعــث تســکین درد و کمــک بــه مدیریــت ســایر عائــم می شــود. درمــان تســکینی ممکــن 

است شامل رادیوتراپی، شیمی درمانی و یا سایر دارودرمانی ها باشد.

 پیش آگهی سرطان مثانه
ــه  ــتگی ب ــرا بس ــت زی ــر نیس ــاری امکان پذی ــک از دوره بیم ــق پزش ــی دقی پیش بین
شــرایط هــر فــرد دارد. بــا ایــن حــال، پزشــک ممکــن اســت بــر اســاس نــوع ســرطان 
بیمــار، نتایــج آزمایش هــا، میــزان رشــد تومــور و همچنیــن ســن، وضعیــت عمومــی 
و تاریخچــه پزشــکی، پیش آگهــی بیمــاری و نتیجــه احتمالــی آن را بــه بیمــار گــزارش 
دهــد. همچنیــن درصورتی کــه ســرطان مثانــه قبــل از گســترش بــه خــارج از مثانــه 
شناســایی شــود، می توانــد به طــور مؤثرتــری درمــان شــود.  یکــی از مشــکات مهــم 
ــود  ــار ع ــار دچ ــن ب ــوالً چندی ــاران معم ــت. بیم ــراوان آن اس ــود ف ــاری ع ــن بیم ای
می شــوند و پزشــک از فــرد می خواهــد تــا پیگیــری بعــد از درمــان را به طــور مرتــب 
ــی  ــی ممکــن اســت آزمایش های ــم احتمال ــر اســاس پیگیــری و عائ انجــام دهــد. ب
نیــز انجــام شــود. تأخیــر در پیگیری هــا می توانــد منجــر بــه پیشــرفت بیمــاری شــود 

و پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد. 

یکی از مشکالت مهم سرطان مثانه، عود فراوان آن است، 
بیماران معموالً چندین بار دچار عود می شوند و پزشک از 

فرد می خواهد تا پیگیری بعد از درمان را به طور مرتب 
انجام دهد

سرطان مثانه
عالئم و خطرات را بشناسید!

 عفونتی که به آنتی بیوتیک
پاسخ ندهد درد پشت یا کمر

)به صورت یک طرفه(                                       

تکرر ادرار                                                                                

بی اختیاری ادرار                                                                          

درد شکمیکاهش وزن                                                      

خستگی

درد در هنگام
ادرار کردن

خون در ادرار
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 بیماران باید احساس کنند
در مسیر درمان، تنها نیستند

خانـواده  و  بـه سـرطان  بیمـاران مبتـا 
بـرای  بیمـاری،  بـدو تشـخیص  از  آن هـا، 
کاهـش درد و رنج جسـمی و روانی بیمار 
هـدف  بـا  درمـان  از  ناشـی  عـوارض  و 
بـه  نیـاز  زندگـی  کیفیـت  افزایـش 
بـه  کـه  دارنـد  حمایتـی  مراقبت هـای 
منجـر  آ ن هـا  رضایت منـدی  افزایـش 
مراقبت هـای  بـر  عـاوه  می شـود. 
تسـکینی )Palliative care( کـه در تلفیق 
کامـل بـا رونـد درمـان اسـت و از طریـق 
هماهنگـی بین درمانگر و تیـم مراقبتی، 
در  رشـته ای  چنـد  خدمـات  ارائـه  بـه 
جسـمی  عـوارض  کنتـرل  و  مدیریـت 
و عـوارض  تهـوع  از جملـه درد،  بیمـاری 
مشـکات  رفـع  همچنیـن  و  دارویـی 
عاطفـی، روحی-روانـی، معنـوی و زندگـی 
روزمـره بیمار و خانواده بیمـار می پردازد، 
نقش ارائـه خدمات حمایتـی و مددکاری 
)Social work( را هـم بـه بیمار و خانواده 

او نباید از یاد برد.
 در واقـع بـا ارائـه خدمـات مـددکاری بـه 
بیمـار و خانواده او می توان با تسـهیات 
ایجاد شـده و خدمات حمایتی ارائه شـده 
مانـع از ورود آسـیب های جدی اجتماعی 
و اقتصـادی بـه بیمـار و خانـواده او شـد. 
در  کـه  کننـد  احسـاس  بایـد  بیمـاران 
مسـیر درمـان تنهـا نیسـتند و مراکـزی 
ایـن  در  را  آن هـا  بتواننـد  کـه  هسـتند 
مسـیر راهنمایـی کننـد. وقتـی بیمـاران 
مبتـا به سـرطان این گونـه حمایت ها را 
کمـک  آن هـا  بـه  می کننـد،  دریافـت 
می شـود تـا حـس بهتری داشـته باشـند 
و امیدوارتـر بـه ادامه مسـیر درمان خود 
بپردازنـد.  همـکاری مـددکاران اجتماعـی 
مراکـز  و  بیمارسـتان ها  در  مسـتقر 

درمانـی در کنـار تیـم درمـان و مداخلـه اجتماعـی آن هـا و ارائـه مشـاوره های الزم بـه 
بیمار و خانواده آن ها در طول مسیر درمان بسیار تأثیرگذار است. 

در بین این گروه ها می توان از موسسه خیریه بهنام دهش پور نام برد
ایـن موسسـه، سـازمان مردم نهـاد، غیردولتی و غیرانتفاعی اسـت که در نیمه دوم سـال 
1374 بـا ایـده و پیگیری هـای بهنـام دهـش پـور آغـاز بـه کار کـرد. بهنام، در سـوم اسـفند 
همـان سـال و در 21 سـالگی در اثـر ابتـا بـه بیماری سـرطان آسـمانی شـد و مسـیر او با 

حمایت داوطلبان و حامیان و با دریافت مجوز قانونی، از سال 1379 تاکنون ادامه دارد.
بـرای  تـاش  در  عاقه منـد،  داوطلبـان  گروه هـای  بزرگ تریـن  از  یکـی  بـا  دهش پـور 

سـاختن جامعـه ای بـدون تـرس از بیمـاری سـرطان اسـت تـا به هـر طریـق ممکن در 
عرضه خدمات پیشگیری، حمایتی و درمانی نقش به سزایی ایفا کند. 

موسسـه، خدماتـی همچـون تأمیـن هزینـه دارو و درمـان و ارائـه خدمـات جانبـی و 
حمایتـی نزدیـک بـه 16 هـزار بیمـار مبتـا بـه سـرطان و خانـواده آن هـا در طـول دوره 
درمـان بیمـار، تجهیـز مراکز دانشـگاهی و دولتی فعـال در حوزه سـرطان، برنامه های 
و  آموزشـی  اجـرای کمپین هـای  و  بیمـاری سـرطان، طراحـی  زودهنـگام  تشـخیص 
پیشـگیری از سـرطان، اجـرای پروژه هـای تحقیقاتی، اطاع رسـانی و تاش بـرای از بین 
بـردن باورهـای غلط جامعه در خصوص بیماری سـرطان، حمایت و راهنمایی خیرین 
و سـایر مؤسسـات مردم نهـاد و کمـک بـه توانمنـد سـاختن مؤسسـات همسـو در 
شهرسـتان ها، جـذب مشـارکت اجتماعـی و توسـعه فرهنـگ داوطلبانـه را در کارنامه 

خود ثبت کرده است. 
واحدهـای مـددکاری دهـش پـور در تهـران آمـاده پذیـرش بیمـاران مبتـا بـه سـرطان 
واجـد شـرایط مطابـق بـا قوانیـن و دسـتورالعمل های تدوین شـده بـرای ایـن واحـد 
هسـتند. بـا توجـه به شـرایط فعلی کـه تعداد بیمـاران در جامعـه رو بـه افزایش بوده 
و عـاوه بـر آن نیازهـای جانبـی و  غیـر درمانی بیمـار و یا خانواده او، مشـکات زیادی را 
برایشـان همـراه دارد و از آنجائـی کـه بخـش قابل توجهـی از بیمـاران بـا مشـکات 

درنگی در موسسه خیریه بهنام دهش پور

خیریه بهنام دهش پور با یکی از 
بزرگ ترین گروه های داوطلبان 

عالقه مند، در تالش برای ساختن 
جامعه ای بدون ترس از بیماری 

سرطان است تا به هر طریق 
ممکن در عرضه خدمات 

پیشگیری، حمایتی و درمانی 
نقش به سزایی ایفا کند
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اقتصـادی و اجتماعـی روبـه رو هسـتند، 
پـر  نقـش  اجتماعـی،  مـددکاری  جایـگاه 
رنگـی بـه خـود می گیـرد و حائـز اهمیـت 
می شـود. ایـن واحد با انجام بررسـی های 
تخصصـی و تشـکیل پرونـده، میـزان و 
نـوع حمایت هـای الزم بـه بیمـاران مبتا 
معیارهـای  اسـاس  بـر  را  سـرطان  بـه 
درمانـی،  وضعیـت  نظـر  از  کارشناسـی 
طـی  در  آن هـا  اقتصـادی  و  معیشـتی 

دوره درمان مورد بررسی قرار می دهد.
او  بـا  مددجـو،  ورود  ابتـدای  در  مـددکار 
مصاحبـه ای انجـام می دهد و شـرایط او 
را مـورد بررسـی قرار می دهد. نیازسـنجی 
الزم را بـه شـکلی جامع انجـام می دهد و 
تعییـن می کنـد تـا از این طریـق نیازهای 
دارو و درمـان، جانبـی و حمایتـی بیمـار 

تأمین شود.
مـددکاران دهـش پـور بـا ارائه مشـاوره و 
از  بخشـی  در  تخصصـی،  بررسـی های 
هزینه دارو و درمان و ارائه خدمات جانبی 
و  پرونـده  دارای  بیمـار  بـه  حمایتـی  و 
محدودیـت سـن،  بـدون  آن هـا  خانـواده 
ملیـت، مذهـب، جنسـیت، نـوع و مرحله 
بیماری سرطان، مسـاعدت می کنند. این 
مسـاعدت شـامل پرداخـت کمک هزینـه 
و  نقـدی  پرداخـت کمـک  درمـان،  و  دارو 
غیرنقدی به بیمـاران )هزینه های جانبی(، 
اهـدای دارو بـه بیمـاران از طریـق معرفی 
معرفـی  اهدائـی،  داروهـای  واحـد  بـه 
تحـت  بیمـاران  شـرایط  واجـد  فرزنـدان 
تحصیلـی  هزینـه  واحـد  بـه  پوشـش 
اسـکان  وضعیـت  پیگیـری  موسسـه، 
امـکان  در صـورت  و  او  و همـراه  بیمـار 
معرفـی بـه واحد همراه سـرای موسسـه 
)نقاهتـگاه( بـرای بیمـاران در حـال انجـام 
شـهدای  بیمارسـتان  در  رادیوتراپـی 
بـه  مـوارد  سـایر  معرفـی  و   تجریـش 
همراه سـراهای مراکـز همـکار و معرفـی 
کودکان بـه واحد کتابخانه کودکان جهت 

دریافت خدمات این واحدها است.
واحد مددکاری این موسسـه سـعی دارد تا 
بیمـار را در مسـیر درمـان خـود آگاه کـرده 

)آشـنایی بـا منشـور حقوق بیمـار( و راهنمایی های الزم حمایت یابی و دریافت مسـاعدت 
از ظرفیت هـای موجـود شـامل بیمه هـای مختلف و بیمـه تکمیلی و امـکان مراجعه به 
سـایر مؤسسـات خیریـه و نهادهـای دولتـی و غیردولتـی کمک رسـان و مددکاری هـای 
بیمارسـتان ها بـه بیمـاران ارائه شـود. به همیـن دلیل ایـن واحد جهت ایجاد تسـهیل در 
رونـد پیگیـری امـور مربـوط بـه بیمـار بـا نهادهـای مختلفـی از جملـه سـایر مؤسسـات 
خیریـه، نهادهـای دولتـی و غیردولتـی، مددکاری هـای بیمارسـتان ها، داروخانه هـا و سـایر 
مراکز درمانی در ارتباط هسـتند. این واحد از سـال 1393 در بخش انکولوژی بیمارسـتان 
امـام حسـین )ع( نیـز پاسـخگوی مراجعه کننـدگان اسـت. از مردادمـاه 98 بـا توجـه بـه 
افزایـش مراجعه کننـدگان، کمبـود فضـا و به جهـت خدمت رسـانی مطلوب تـر و حفـظ 
بهنـام  خیریـه  موسسـه  مـددکاری  واحـد  مراجعه کننـدگان،  انسـانی  کرامـت  و  شـأن 
دهش پـور از بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارسـتان شـهدای تجریش به فضایی بزرگ تر 

انتقال یافته و در ساختمان جدید پذیرای مددجویان و مراجعه کنندگان است.
 مـدارک اصلـی بـرای تشـکیل پرونـده، برگـه پاتولـوژی و نامـه پروتکل درمانـی مبنی بر 
نوع بیماری و درمان فعلی و موردنیاز بیمار از پزشـک معالج متخصص، شناسـنامه، 
کارت ملـی و دفترچـه بیمـه بیمـار اسـت. رونـد تشـکیل پرونـده و مـدارک موردنیـاز به 
تفصیل و با شـرح جزئیات در بروشـور مددکاری و وب سـایت موسسـه موجود اسـت 

و در صورت هرگونه سؤال می توان با واحدهای مددکاری موسسه تماس گرفت.

  دفتر تجریش: 
باالتر از میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، پالک 13، طبقه اول، واحد مددکاری 

موسسه خیریه بهنام دهش پور
شماره تماس: 91009900-021 داخلی  105-119-118-108-127-117

دفتر مددکاری تجریش از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:15 الی 12 آماده 
پذیرش بیماران است.

  دفتر بیمارستان امام حسین )ع(:
واحد  آنکولوژی،  بخش  )ع(،  حسین  امام  بیمارستان  مدنی،  شهید  خیابان 

مددکاری موسسه خیریه بهنام دهش پور
شماره تماس: 021-73432601

این دفتر تنها پذیرای بیماران در حال درمان در این مرکز و مرکز درمانی مهدیه 
شوش است و از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:15 الی 13 آماده پذیرش 

بیماران هست.

دفاتر مددکاری موسسه خیریه بهنام دهش پور:

مـددکاری  خيريه دهش پور سعي دارد تـا بیمـار را در مسـیر 
درمـان خـود آگاه کـرده )آشـنایی بـا منشـور حقوق بیمـار( و 

راهنمایی های الزم حمایت یابی و دریافت مسـاعدت از 
ظرفیت هـای موجـود شـامل بیمه هـای مختلف و بیمـه تکمیلی 

و امـکان مراجعه به سـایر مؤسسـات خیریـه و نهادهـای دولتـی 
و غیردولتـی كمك رسان و مددكاری های بيمارستان ها بـه بیمـاران 

ارائه شـود.
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چند دهه درگیری پیاپی از زمان انقاب و جنگ و کشمکش های سیاسی و اجتماعی 
و حتی فرهنگی، آن چنان تأثیر ژرفی بر فکر و فرهنگ ما گذاشته است که هنگام 
برنامه ریزی و سیاستگذاری و حتی در تحلیل ها و مقاالت علمی نیز از اصطاحات و 
استعاره های جنگی استفاده می کنیم. پس از علنی و عمومی شدن شیوع ویروس 
کرونا در ایران،  از سیاستمدار، پزشکان، پرستاران،  روانپزشکان و حتی جامعه شناسان 
شکست  و  جنگیدن  ضرورت  از  اجتماعی  شبکه های  کاربران  و  روزنامه نگاران  و 
» کرونا « سخن گفتند و نوشتند. پرسش این است که آیا بیماری سرطان همچون 

جنگ نقطه ی آغاز و پایانی دارد و غالب و مغلوبی؟
هر چند فرد مبتا به سرطان وارد مرحله ی تازه ای از زندگی می شود که ایستادگی و 
تاش برای مهار و در نهایت ریشه کردن آن نبرد مرگ و زندگی و بیمار همچون یک 
قهرمان باید با سلول های مهاجم سرطانی بجنگد، اما این بیماری در درازمدت و در 
سطح عمومی همواره افراد جدیدی را درگیر خواهد کرد و نقطه ی پایانی نمی شود 
برای آن متصور شد؛ و در برنامه ریزی ها باید راهبردها و راهکارهایی برای شناخت، 
پیشگیری و مهار آن تدوین و تعیین کرد. مقاله کوتاه و روشنگر خانم دکتر مرجان 

فوالدوند، می تواند در زمینه سرطان هم به کار ما بیاید.

...
»جنگ علیه کرونا«، »ما کرونا را شکست می دهیم « و...

این استعاره ها سلحشورانه، هیجان آور، گاه زیبا و در كاركرد اجتماعيشان اغلب 
موذی و همیشه خطرناک هستند. چرا؟ استعاره در ذات خودش، قدرت عجیبی 
دارد... استعاره توان بدیهی سازی دارد. استعاره در ذات خودش روایت و داستانی دارد 
که در برخورد اول چنان درست و بدیهی به نظر می رسد که به دشواری می شود به 
آن شک کرد. زبان ما پر از استعاره هایی است که فهم ما از دنیا و در نتیجه سرنوشت 
را شکل داده اند. استعاره ی »سربازان سفیدپوش« خطرناک است!چرا؟ چون  ما 
روایتی جنگی از بحران بیماری ارائه می دهد. در این روایت بیماری »دشمن« است. 
با آن جنگید. جنگ نیاز به سرباز دارد. سربازی که باختن سر )طبق نامش(  باید 
سرنوشت از پیش تعیین شده ی اوست. وظیفه اش فداکاری است. در جنگ در 
مقابل دشمن باید جان فدا کرد. این بدیهی است)کدام جنگ را بی شهید و قربانی 

دیده اید؟(. باز بدیهی است در جنگ آن که فدا می شود، سرباز است.
 این روایت نه تنها با استعاره ها برای ما بدیهی سازی می شود، بلکه فرهنگ فداکاری 
و شهادت ]سرطان[ را دشمنی می بیند که سربازان باید به جنگش بروند و با از جان 

گذشتگی شکستش دهند ...
 حاال اگر روایت را تغییر دهیم و سرطان را ]یک بیماری[ بدانیم ]نه یک دشمن[ داستان 
از اساس عوض می شود. بحران را باید مدیریت کرد. قرار نیست کسی در بحران از خود 
یعنی  مدیریت،  ندارد.  فداکاری  به  نیازی  مدیریت شده  موقعیت  )زیرا  کند  گذشتگی 
روایت  این  در  سلحشوری(  و  شهادت  و  گزاف  هزینه های  بدون  و  عاقانه  رفتاری 

]سرطان[ یک موقعیت خطر است و بار 
مسئولیت بر دوش مدیران و نه سربازان. 
در این روایت مردم پشت جبهه، منفعل 
دشمن  شر  از  نجات  منتظر  و 
ننشسته اند، وظایفی دارند که باید طبق 
اگر  و  کنند  عمل  آن  به  بحران  قوانین 
یا  دید  آسیب  بحران  سبب  به  کسی 
به  کشته ای  نه  داد،  دست  از  را  جانش 
دست دشمن )اتفاقی ناگزیر در جنگ( که 
گاه قربانی مدیریت ناکارآمدی است که 
برای او به عنوان انسانی مسئوليت پذیر، 
امکان مراقبت از خود را فراهم نکرده و او 
اشتباهی  است.  داده  قرار  خطر  در  را 
نابخشودنی که مدیران باید پاسخگویش 

باشند نه بیماری )دشمن(.

و  باید میان کارکرد فردی  این همه  با 
در  شد،  قائل  تفاوت  استعاره   جمعی 
کارکرد فردی استعاره ی جنگ با بیماری 
می تواند روحیه بخش باشد و آدمی را 
آن  برابر  در  مبارزه  و  مقاومت  برای 
به  سرطان  شکست  کند.  برانگیخته 
حس  بیمار  به  دشمن  عنوان 
پس  و شجاعت می دهد.  سلحشوری 
با  استعاره  یک  متفاوت  کارکردهای 
توجه به زمینه را نباید از نظر دور داشت. 
مراقب  دقت  با  باید  روی  هر  به 
استعاره ها باشیم. آن ها ذهن، روایت و 
تغییر  را  ما  سرنوشت  نتیجه  در 
به  باید  ریزی  برنامه  می دهند. پس در 
مهار  و  درمان  و  پیشگیری  شناخت، 

سرطان بیندیشیم و نه شکست.
بیماری  بحراِن  کنترل  و  مدیریت 
گسترش یابنده ی سرطان، مهم است 

و نه شکست آن، یک بار برای همیشه*
*دکتر مرجان فوالدوند با اندکی دخل و 

تصرف)شهرام اقبال زاده(

دکتر مرجان فوالدوند

 مدیریت و مهار سرطان
یا جنگ با سرطان

سوتیتر:

در برنامه ریزی 
باید به شناخت، 

 پیشگیری 
و درمان و مهار 

سرطان 
 بیندیشیم

و نه شکست
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فراتر از یک سبد گل
تبریک و تسلیت خود را با کار خیر گره بزنید

یا  و  تبریک  عرض  برای  می توانید  شما 
گل  تاج  یا  سبد  ارسال  جای  به  تسلیت 
چند سـاعت  از  بیـش  گـران قیـمـت- که 
نمی پاید- با پـرداخت هزیـنه آن به خیریه 
شمس، همدلی و همدردی خود را با ارسال  
نمادهای این خیریه به دوستان و آشنایان 
ابراز کنید. بدین ترتیب ضمن بیان تبریک و یا 
تسلیت، در ثواب شرکت در فعالیت خیریه 
نیز سهیم شده اید. خیریه شمس آمادگی 
به  نام شما  به  را  نمادهای مناسب  دارد 
مناسبت های مختلف برای اشخاص مورد 
نظرتان ارسال کند. کلیه درآمدهای حاصل 
خیریه  تسلیت  یا  و  تبریک  نمادهای  از 
شمس، صرف حمایت و تأمین هزینه های 
( ۰۲۱)بیــــماران مبتـــال به ســرطان  می شــود.

۶۶۵۷۸۵۲۲ 

            بانک مّلت                 
۴۳۶۲۵۳۷۳/۵۰  شمـــــاره حسـاب       

۶۱۰۴  شمــــاره کارت ۳۳۷۸ ۹۰۴۵ ۳۱۶۸    

ــــاه               «کمک های دارویی»  بــــــانک رفــ
۲۴۷۰۱۶۲۷۵  شـــــمــــــــــــاره حســـــــــــــاب
۶۳۷۰ ۵۸۹۴  شمـــــــاره کــــارت ۰۰۰۴ ۳۶۶۸

      مؤسسـه غیردولتی شنــاخت و مهار سرطان

اندوخته ای از جنس مهربانی
«خیریه شــمس» از ســال ۱۳۹۱ با هـــدف پیشگیری از 

ســرطان و کمک بــه بیمــاران مبتال به ســـرطان و 
خانواده های آن ها تشکیل شده و تا کنون نقــــش 

مؤثری در تامین دارو، درمـان و حمایت روانـی از 
خانواده های آن ها ایفا کرده است.

امــا هنوز کارهای زیادی می توان انجام داد که به 
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