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زندگی سالم

تستهایتشخیصیژنتیکی
در سرطان تخمدان و پستان

داشتن ســابقه شخصی یا
خانوادگی ســرطان پستان
مطب
یا تخمدان میتواند خطر
دکتر سمیه ادایی
ابتــا بــه ایــن ســرطانها
متخصص زنان
را افزایــش دهــد .ســابقه
شخصی بدان معنی است
که شما سرطان دارید .یک سابقه قوی خانوادگی به این
معنی است که:
چند نفر ازاعضای خانواده سرطان سینه یا تخمدان
دارند که اغلب قبل از ســن  50ســالگی تشــخیص داده
شدهاند .
یک عضو خانواده دارای ســرطان سینه و تخمدان یا
هر دو بوده است.
بیــش از یک نســل از خانواده (بهعنــوان مثال مادر و
مادربزرگ) دارای سرطان سینه یا تخمدان هستند.
بــا ایــن حال ،داشــتن حتی یک نســل از ســرطان ســینه
درســن پایین ،ســرطان ســینه مرد یا ســرطان تخمدان
ممکن اســت با ســرطان ارثی پســتان  /تخمدان همراه
باشد.
آزمایش ژنتیکی میتواند به شما بگوید که آیا شما یک
ژن غیر طبیعی به ارث برده اید که خطر ابتال به سرطان
ســینه و تخمــدان را افزایــش دهــد یا نه .تســت ژنتیکی
مثبت به شما کمک میکند که قدمهای بعدی را جهت
یافتــن زودتــر ســرطان و کاهــش خطــرات آن محکمتر
برداریــد .هرچند اکثر زنان مبتال به ســرطان ســینه و  /یا
ســابقه خانوادگی ســرطان پســتان ،یک ژن غیرطبیعی
ندارنــد و همــه زنــان کــه تغییــر ژن را بــه ارث بردهانــد،
ســرطان نمیگیرند .ســرطان بهدلیل جهــش در یک یا
چند ژن گسترش مییابد.
جهشهای ژرمینال ارثی هستند و از پدر و مادر به فرزند
منتقل میشــود .بین  5تا  10درصد سرطانهای پستان
ناشــی از جهشهــای ژرمینال اســت .جهــش در دو ژن
اصلی که بهنام  BRCA1و  BRCA2شــناخته میشــوند،
ازعلل شایع سرطان ارثی پستان /تخمدان هستند.
چه کسی کاندید انجام تست ژنتیک است؟
تشخیص سرطان تخمدان در هر سنی.
سابقه ابتال به سرطان سینه درسن کمتراز  50سالگی یا
کمتر از  60سالگی در انواع خاصی از سرطان سینه
تشخیص سرطان سینه مرد در هر سنی.
چندیــن عضو نزدیــک خانــواده که مبتال به ســرطان
ســینه یــا تخمــدان شــدهاند ،بویــژه اگــر در ســن کمتــر از
 50ســال تشــخیص داده شــود .اعضای خانــواده نزدیک
شامل مادر ،خواهر یا دختر شما میشوند اعضای نزدیک
خانواده میتوانند مردان مبتال به ســرطان سینه را شامل
شوند.اطالع از وضعیت خانواده پدری نیز مهم است.
تاریخچه شخصی یا عضو نزدیک خانواده با بیش از
یک ســرطان ،مانند سرطان سینه شــامل هر دو سینه یا
سرطان سینه و سرطان تخمدان در یک فرد.
سابقه شخصی یا خانوادگی سرطانها در کنار سرطان
ســینه و تخمــدان  -نیز میتواند نشــانگر ســرطان ارثی
باشد .برای مثال ،اطالع از سرطان پانکراس ،پروستات،
روده بزرگ یا سرطان سینه درمرد مهم است.
مدیریــت خطر ابتال به ســرطان  -اگر تســت شــما برای
جهــش  BRCAمثبــت اســت ،راههای متعــددی برای
تشــخیص ســرطان وجود دارد و خطر ابتال به سرطان را
کاهشمیدهد:
تســتهای غربالگــری ســرطان ســینه و تخمــدان را
بیشترکنید
عمل جراحی پیشــگیرانه برای کاهش خطر سرطان
انجامدهید
بــرای کاهــش خطرابتــا بــه ســرطان از درمانهــای
دارویی کمک بگیرید
بهترین اســتراتژی ممکن اســت ترکیبــی از این روشها
باشد.

از چنــد وقت پیش صحبت از ســفر رفتن بود و اینکه اگر بشــود یک آخر هفته
برنامــه کوتاهــی بگذاریم .اما از آنجایی که مدرســه فاطمه ابتدای ســال تأکید
کــرده بود که لطفاً برای ســفرهای تفریحی اجــازه مرخصی نگیرید ،در نهایت
دیدیــم آخر هفته ســفر رفتن صــرف ندارد و باید منتظــر تعطیالت مفصلتر
بمانیم .روز سهشنبه اما فاطمه که از مدرسه برگشت ،دیدم دلخور و ناراحت
اســت .اول خیلــی صحبتی نمیکــرد اما بعد آرام آرام شــروع کــرد به گله که
چــرا من و بابا نمیخواهیم بــه فاطمه و مریم خوش بگذرد؟! در نهایت بعد
از حــدود نیم ســاعت گلههــای مبهم و کلــی ،موضوع اصلی لو رفــت! یکی از
همسرویســیهای فاطمــه بهعنــوان راز بــه او گفتــه بــود چهارشــنبه مدرســه
نمیآید چون میخواهند مســافرت بروند و وقتی فاطمه گفته بود که مدرسه
اجازه نمیدهد ،گفته بود قرار است مادرش الکی به مدرسه بگوید که او بیمار
اســت! فاطمه به دوســتش گفته بود اما این دروغ است و او گفته بود «مامانم
گفتــه چون خوش گذشــتن به من خیلی مهم اســت ،گفتن ایــن میزان دروغ
اشــکالی ندارد!» داســتان را که فاطمه میگفت من هر لحظهاش داشتم فکر
میکــردم کــه حاال چه بگویــم؟ بگویم که دروغ گفتن در هر حالی غلط اســت
که مادر همسرویســیاش انتخاب اشــتباهی کرده ...در نهایــت در لحظه آخر
تصمیــم گرفتم به جای صحبت در مورد رفتار مادر دوســتش در مورد خودم
و انتخابم حرف بزنم .اینکه من دروغ را در هر شــرایطی دوست ندارم و آن را
بد میدانم .آن شــب با فاطمه خیلی حرف زدم ،آرامتر شــد ،فکر کنم چیزی
که دلش را آرام کرد این بود که حس کرد مادری که به مدرسه دروغ نگوید به
او نیــز دروغ نخواهد گفت .البته بماند که صحبتهای ما در مورد راســتگویی
یک نتیجه جانبی هم داشــت؛ اینکه برای اثبــات صداقتم در این ادعا که من
هــم دوســت دارم بــه دخترانم خوش بگــذرد ،قرار شــد آنها را آخــر هفته به
بــاغ وحش ببــرم! این هفته با مریم کمــی خیاطی کردم .داســتان این بود که
میخواســتم دامنی بــرای خودم بدوزم و مریم که وســایل خیاطــی را دید ،او
هم هوس کرد! نتیجه استفاده از کمی خرده پارچه برای دوختن لباسی ساده
مادرانه
برای یکی از عروســکهای مریم بود .اول مریم نقاشــی ســادهای از لباسی که
نرگس عزیزی
میخواســت بدوزد ،کشــید و بعد مــن برایش بریدم( .البته کــه در این بخش
اصــرار مریــم بــرای اســتفاده از قیچی بــزرگ و تیز خیاطی بســیار زیــاد و کمی
کالفهکننــده بــود ،موضوعی که برای دفعــات بعد باید برایش راهحلی پیدا کنم) .اما در مرحله دوخت ،بیشــتر کار را مریم
خودش انجام داد .قطعاً کوکهایی که زد تمیز و مرتب نبود اما تمرکزی که روی کار داشــت ،اســتثنایی بود .در ســکوت و با
دقت هر چه تمام تالش خودش را کرد و چه قدر که تماشای او در آن لحظات شیرین بود!

دروغ گفتن به مدرسه!

چیــزی از دســت رفته بود .چیــزی فروریخته بــود .اصــاً نمیفهمید معنی
هیچیــک از چیزهایــی را کــه دیده و خوانده بــود .چطور ممکن بــود؟ آنها از
صمیم قلب همدیگر را دوســت میداشــتند .عاشق هم بودند .مگر ممکن
روای 
تها
ی
ی
بود؟
کروانپ
دهانش خشک و تلخ شده بود .نمیتوانست به جرعهای آب یا تکهای میوه
زشک
فکر کند .خواب که هیچ! ولو صفحه موبایل شــهرداد ســاعت  ۲:۳۲را نشان
بدهــد .نشســته بود و خبرها را چک میکرد بیآن کــه از جملهها و تصویرها
چیزی بفهمد .یک لحظه آگاهیاش را به زمان و مکان از دست داد« :گوشی
شــهرداد دســت من چه میکند؟ من چرا بیدار نشســتهام نصف شــبی؟» و
خیلی زود ،متأسفانه البته ،یادش آمد :شهرداد اشتباهاً عینک را روی صفحه
گوشــیاش گذاشــته بود و قفل گوشــی بــاز مانده بــود .آمده بود بــا مهربانی
گوشی و عینک را بردارد که متوجه آن چتها ،تصویرها ،استیکرهای بوسه و
دختران عشوهگر ،ایموجیهای قلبهای رنگارنگ و صدها پیام پر از اظهار
عشق و عالقه شده بود .همه از طرف یک فرد خاص :یک زن!
چطور امکان داشت؟ مگر شهرداد غیر از توجه و مراقبت شبانهروزی چیزی
از او دیــده بــود؟ خانه همیشــه مرتب ،بهترین غذاها با دســتورهای جدید و
متنــوع ،لباسهــای اتوشــده .به یاد مــیآورد که حتی نامنظم شــدن تنفس
شهرداد توی خواب بیدارش کرده بود ،تا چک کند که همه چیز مرتب است
یا نه .آیا در عشــق و عالقه چیزی کم و کســر گذاشته بود؟ هر ناظر بیطرفی
میتوانست شهادت دهد که او خود را وقف همسرش کرده بود.
ســراپا خشــم بود ،توأم با بهت و ناباوری .چطور ممکن بود؟ چی شده بود؟
ســؤالهای پیدرپــی ،بدون هیچ جوابی! آن همه خشــم نمیگذاشــت فکر
کنــد و ببینــد که چطــور وقتی مدام در حــال رفت و روب و ضبــط و ربط امور
خانه و زندگی و رســیدگی به شــهرداد بوده ،از خودشان ،خودش و شهرداد،
غافل شــده و گذاشته که کار به اینجاها برســد .البد ندیده بود کمرنگ شدن
عالقهشان را به هم ،ندیده بود که شاید مدل دیگری از ابراز دوست داشتن،
غیر از آن همه کار خانه و زندگی و آشــپزی ،میتوانســت وجود داشته باشد.
سکانسهای دیده نشده
هیچکدام را ندیده بودند.
فرنوش صفویفر
او ندیده بود ،حتی لحظهای شک نکرده بود ،که دلش پیش دیگری است .و
روانپزشک
خودش چی؟ آیا هنوز میتوانست بگوید که عاشق بوده و نه سرویسدهنده؟
اما مگر هدف همه اینها و علت همه اینها ،عشق او به شهرداد نبود؟ چطور نتوانسته بود قلب او را پیشش نگه دارد؟ و این
همه وقت ،این طور بیخبر بماند که حاال در میانه شب ،راه و هدف گم کرده ،حیران و هاج و واج منتظر بنشیند تا صبح.
و صبح قرار بود چه چیزی از همسرش بشنود؟ شاید صبح که میشد حتی به خودش و عشق خودش هم شک میکرد.

چیزی از دست رفته بود
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