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زندگی سالم

عوامل مؤثر در
سرطان تخمدان را بشناسید

ســرطان تخمدان یکی از
کشندهترین سرطانها در
مطب
زنان اســت ،یکی از دالیل
دکتر سمیه ادایی
آن اســت کــه اغلــب در
متخصص زنان
مرحلهآخربیماریکشف
میشوند .عالقه زیادی به
پیــدا کردن یک آزمایش یا ترکیبی از آزمایش ها وجود
دارد که میتواند ســرطان تخمــدان را در مرحله اولیه
درمانپذیری تشــخیص دهد .بــا این حال ،مطالعات
هنوز نشــان ندادهاند که آزمایشهای غربالگری خطر
ابتال به مرگ را در سرطان تخمدان کاهش دهد.
در زنان بدون ســابقه خانوادگی ســرطان تخمدان،
غربالگریسرطانتخمدانتوصیهنمیشود.
زنان با ســابقه خانوادگی ســرطان تخمــدان دارای
«خطر باالی» ابتال به ســرطان تخمدان هســتند .زنان
با ریســک بســیار باال میتواننــد از غربالگری ســرطان
تخمــدان بهرهمنــد شــوند .عوامــل مؤثــر بر ســرطان
تخمدان عبارتند از:
سن باال داشتن یک یا چندتن از بستگان مبتالبه
سرطان تخمدان وجود اختالالت در یک ژن به نام
 BRCA1یا  BRCA2داشــتن ژن هایی که با سرطان
کولورکتالغیرپولیپوزیارثیمرتبطاست(کههمچنین
به نام ســندروم لینچ نامیده میشود) هرگز حامله
نشده باشد داشتن اضافه وزن
برخی عوامل میتوانند خطر ابتال به سرطان تخمدان
را کاهش دهند ،از جمله:
اســتفاده از روشهــای هورمونــی کنتــرل تولیــد
مثل(قرص ،پچ ،حلقه واژنی ،تزریق)
برداشتن رحم و یا تخمدان
آزمایش هایی که ممکن اســت برای زنان در معرض
خطر سرطان تخمدان مفید باشد عبارتند از :آزمایش
خون از نشانگر تومور  ،125 CAسونوگرافی یا ترکیبی از
دو.
  125 CAیک پروتئین اســت کــه در حدود  80درصداز زنان مبتال به ســرطان تخمدان باالتر از حد طبیعی
است که آن را میتوان با یک آزمایش خون اندازهگیری
کــرد 125 CA .معمــوالً برای نظارت بــر زنان مبتال به
سرطان تخمدان نیز استفاده میشود.
با این حال ،ســطوح باالی 125 CAمیتواند با شرایط
مختلفی از جمله موارد زیر مرتبط باشد:
آندومتریوز فیبروئیدهای رحم بیماری کبدی
(ســیروز) عفونــت لگــن ســرطانهای دیگــر ،از
جمله سرطان آندومتر ،پستان ،ریه و پانکراس.
همچنین میــزان  125 CAدر حدود یک درصد از زنان
سالم باالتر از حد نرمال است.بنابراین اگر سطح باالیی
از  125 CAدارید ،شــما میتوانید ســرطان تخمدان یا
یک بیماری شایعتر و کمتر جدی داشته باشید.
ســونوگرافی لگــن ممکن اســت بــرای یافتن ســرطان
تخمدان مفید باشد ،اگر چه تنها راه شناخت مطمئن
در صورت داشتن سرطان تخمدان جراحی است.
ســونوگرافی واژینال هنگامی که بهعنوان یک آزمایش
غربالگری برای ســرطان تخمدان اســتفاده میشــود،
میتواند بین  80تا  100درصد سرطان تخمدان را پیدا
کند .با این حال ،اولتراسوند همیشه نمیتواند تفاوت
بین سرطان تخمدان و سایر شرایط شایع دیگر (کیست
تخمدان و آندومتریوز) را بگوید .یافتههای غیرطبیعی
در لگــن بعــد از انجام ســونوگرافی لگن ممکن اســت
منجر به آزمایش بیشــتر یا جراحی غیر ضروری برای
ارزیابی بیشتر تخمدان شود.
مطالعــات متعــددی در مــورد اســتفاده از  125 CAو
اولتراسوند لگن برای تشخیص سرطان تخمدان مورد
استفاده قرار گرفتهاند .با این حال ،نتایج این مطالعات
تا حدودی ناامیدکننده است وهمانطورکه قبالً گفتیم
غربالگری فقط در افراد پرخطر توصیه میشود.

ایــن هفتــه مریــض شــدم .دوره بیمــاری کوتاه بــود اما در عوض حســابی
شــدید .آن قــدر که یک روز کامل زمینگیر شــدم .میدیدم کــه دخترها با
نگرانــی من را نگاه میکنند و دل تو دل شــان نیســت .مریــم که دیده بود
من حالم خوب نیســت ،انگار که دلش برای من سوخته باشد ،میرفت و
میآمد و من را که بیحال کنار شــوفاژ دراز کشیده بودم نگاه میکرد .آخر
ســر گفتم مریم چیزی الزم داری؟ ســریع گفت نه! انگار نگران بود که من
مجبور شــوم از جایم تکان بخورم .بعد با صدای آرامی که ســعی میکرد
مهربانی اضافهتری هم داشــته باشد ،گفت« :مامان حاال که حالت خوب
نیســت ،میدونــی اگــه چــی کار کنــی ،بهتــره؟» بعد خــودش ادامــه داد:
«مامــان اگــه به چیزهــای خوب فکــر کنی ،راحتتــر بهت میگــذره .مثالً
مثل ..اون موقعی
میتونی به وقتهایی فکر کنی که بهت خوش گذشته ِ
که باهم نقاشــی کشــیدیم! یا اصالً به این فکر کن که چه دخترهای خوبی
داری! ایــن طــوری حالت بهتر میشــه!» از توصیه مریم خنــدهام گرفت.
خــودم پیــش از این ،وقتهایی که حالش خوب نبــود این را به او یاد داده
بــودم؛ اینکــه به خاطرات خوب قبلیاش فکر کنــد تا در زمان تحمل درد،
حــال بهتری پیــدا کند .حاال او در نقش مراقب داشــت همــان نکات را به
من یــادآوری میکرد ،البته با یک خوشــمزگی اضافهتــر! مثالهای مریم
همه به حضور خود او یا فاطمه یا فعالیتهای مشــترک ما اشاره داشت.
کنــار شــوفاژ دراز کشــیده بــودم و هر چند حالــم خوش نبود امــا حال دلم
بــا حرفهای مریم خیلی خوب شــد .تــه دلم از اینکه مریــم فهمیده بود
صــرف وقت با او و فاطمــه برای من تبدیل به خاطراتی خوش میشــود،
خیالم را راحت کرده بود.
ایــن هفتــه تولد معلم فاطمــه بود و خبر ایــن موضوع از جایــی درز کرده
و بــه گــوش مادرها رســید .در گروه مادرها حرفش زده شــد و قرار شــد هر
بچــهای کارتــی برای معلمش درســت کند یا نامهای بنویســد و در نهایت
هــم یکی دو تــا از مادران کیکی تهیه کنند تا برای معلم تولد گرفته شــود.
مادرانه
روز قبــل از روز برنامــه ،نشســتم بــا فاطمه و اول از او خواســتم تــا کمی از
نرگس عزیزی
معلمــش صحبت کند؛ اینکه چه چیزهایــی از معلمش یاد گرفته و اصالً
چــرا معلمــش را دوســت دارد .بعــد با هم شــروع بــه همفکــری کردیم تا
مــواردی را که فاطمه می خواهد بــه معلمش بگوید به زبانی تبدیل کنیم که فاطمه بتواند خودش تمام کلمات آن
را بنویســد .در نهایت فاطمه روی کاغذ متن را نوشــت ،بعد هم کارتی برای معلمش آماده کرد و نوشته را داخل آن
چسباند .نتیجه از دید من که شیرین بود ،فکر کنم معلمش هم از دیدن آن لذت برده باشد.

دلخوشیهای من
در وقت بیماری

صدای زنگهای ممتد و مامان مامان گفتنهای مرضیه از پشت در به گوش میرسید.
چه خبر شده؟ آمدم!در را که باز کرد ،صورت گلانداخته مرضیه جلوتر از بدنش َجست داخل خانه .و به دنبالش هیاهو
روای 
تها
ی
بود که خانه را پر کرد:
ی
کرو
 وای مامان خیلی باحال بود! از سر کوچه انداخته بودم دنبال یک گربه زردنبو! باورت نمیشود!انپزش
ک
چنان ترسیده بود که! هی برمیگشت پشت سرش را نگاه میکرد ببیند هنوز دنبالش هستم یا نه!
 واهلل گربه هم تو را شناخته که چه ....استغفراهلل! چه جانوری هستم ها؟ راست بگو! میخواستی همین را بگویی؟ بگو خجالت نکش! بس کن دیگر! ســرم رفت! برو لباســت را عوض کن میوه بیاورم .نگفتی چی شده امروز این قدرزود آمدی!
 ناراحتی زود آمدم؟ نه ،راستش را بگو!مادر که متوجه شد دوباره بهانهای برای دست گرفتن داده ،هیچ نگفت و خودش را مشغول لوبیا
سبز خرد کردن نشان داد تا خودش بموقع سر حرف بیاید.
 استادمان رفته مرخصی اضطراجی. مرخصی چی چی؟! اضطراجی! یعنی استعالجی اضطراری!و بازهم قهقهه و خنده.
 کالس نداشتی مینشستی درسی چیزی میخواندی خب! لوبیای خام نخور دلدرد میگیری!به همه چیز ناخنک باید بزنی تو؟!
 اصالً من ماندهام لوبیا پاک کردن توی این دوره و زمانه اینترنت و اپلیکیشنها چه حکمتی دارد!لوبیاپاککردنهممگرحکمتمیخواهد!نکندمنظورتایناستکهازاینلوبیاپاککردههایآمادهبگیرم؟ خب وقتی که گذاشتی برای پاک کردنشان را هم باید توی قیمت حساب کنی! اصالً یک سؤال!رفت یک چاقو و سینی اضافه آورد کنار بساط مادر و ادامه داد:
 اصالً اگر شما این لوبیاها را برای پاک کردن نداشتی ،همین االن چه میکردی؟ چه سؤالی! خب میرفتم اسفناجها را میشستم!ای قربان دستهای مهربان شما بروم من!چاقو دستت هست ها! (گرچه ته دلش غنج میزد که آن طور بغلش میکرد) آخ حواسم نبود .ولی منظورم این هست که اگر االن چوب جادو داشتی که همه کارهای خانه راتوی یک لحظه انجام میداد ،وقتت آزاد میشد از همه این کارها ،چه میکردی؟
سکانسهای دیده نشده
تق و تق خرد کردن لوبیا قطع شد .مادر به فکر فرو رفت:
ً
ً
فرنوش صفویفر
 واقعا نمیدانم ....مثال...شاید....میرفتم شاهعبدالعظیم سر خاک مادرم.روانپزشک
مامان! یعنی توی زندهها کاری نداری بکنی؟ بگذار بنده خدا آن دنیا از دستت راحت باشد!مادر اشکهایش را پاک کرد و گفت :نه راست میگویی! واقعاً غیر از این کاری به ذهنم نمیرسد.
 مرضیه همان طور که بازوی مادرش را در آغوش گرفته بود زیر لب زمزمه کرد :من اگر وقت اضافه پیدا میکردم ،خرامان خرامان به چشمه میرفتم.چی؟ فراموش کن ،یک جمله از شازده کوچولو بود .منظورم این بود که مهم نیست پاک کردن لوبیا چقدر ضروری و مفید باشد .مهم این است که مادوتایی داریم لوبیا پاک میکنیم و میگوییم و میخندیم .مگر نه؟!
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