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کمربند سنگ کلیه روی کدام کشورها است؟

کمربند سنگ کلیه به منطقه ای جغرافیایی گفته می شود که به دالیل اقلیمی 
مردم در آن بیشتر به این بیماری دچار می شوند. به شکل کلی، هر جا هوای آن 
منطقه به گونه ای باشد که تعریق را در افراد افزایش دهد کمربند شکل خواهد 
گرفت. بخش مرکزی ایران، جنوب ایاالت متحده، غرب و مرکز برزیل و 
جنوب هند از جمله مناطقی از جهان است که بیشترین کمربند کلیه را به 
خود اختصاص داده است. 13 درصد مردان و 7 درصد از زنان در در ایاالت 
متحده آمریکا به سنگ کلیه دچار هستند. این بیماری به صورت میانگین دو 
دقیقه از راندمان کاری این کشور را کم می کند. همچنین آمار به دست آمده 
نشان می دهد سن ابتال به این بیماری در زنان رو به کاهش است و زنان جوان 
خصوصاً ساکنان ایالت تگزاس و نوادا بیشتر به این بیماری مبتال می شوند اما 
با وجودی که سن ابتال در مردان تغییری نداشته است، باز هم افزایش درصد 
شیوع در بین افراد جامعه دیده می شود. چیزی که با پژوهش های دانشمندان 
آمریکایی متوجه آن شدند، افزایش میزان شیوع در بین مهاجرانی بود که از 
مناطق سردسیر آمده بودند. در این پژوهش آمده است که مهاجران اروپایی 
که از مناطق سردسیر به مناطق گرمسیر آمریکا مهاجرت کرده اند، بیشتر در 
معرض خطر ابتال به سرطان پروستات هستند و به همین علت باید بیشتر 
تحت مراقبت باشند. این در حالی است که مهاجرانی که خود از مناطق گرم 
کره زمین مانند هند یا آفریقا آمده اند، در مواجهه با گرمای این مناطق صدمه 

زیادی ندیده اند. 
از سوی دیگر در هند، اغلب سنگ های کلیه یا مثانه به پزشکان یا مراکز 
درمانی گزارش نمی شود. مسئولین سیاست گذاری سالمت و درمان این 
کشور با مشکل آمارگیری مواجه هستند. بسیاری از مردم با دردهای کلیه 
به افراد محلی مراجعه می کنند که مدرک پزشکی ندارند و به شکل سنتی 
تالش دارند تا سنگ کلیه یا مثانه را در بدن افراد دفع کنند. این کار درد زیادی 
برای مردم به همراه دارد و گاه به مرگ بیمار هم منجر می شود. خونریزی، 
عفونت و نبود تسکین دهنده ها و عدم رعایت بهداشت از علل مرگ بیشتر 
این افراد است. در هند نوجوانان و جوانان هم از سنگ کلیه و مثانه رنج 
می برند و سن ابتال به این بیماری در این کشور پایین است. درمانگرهای 
طبیعی و سنتی اغلب از گیاه ها و دمنوش هایی استفاده می کنند که تسکین 
دهنده هستند و اغلب آنها کارکرد درمانی ندارند و تنها برای تسکین بیمار 
هنگام دفع سنگ کمک می کنند. برخی از آنها اعتقاد دارند هر چه بیمار سنگ 

بزرگتری دفع کند، سالمتی بیشتری خواهد داشت. 
مصر کشور بزرگ دیگری  است که مردم آن در یک کمربند پهن گرفتار 
شده اند که همه کشور را فرا گرفته است. اگر تنها بخش هایی از ایران و هند 
آمریکا و مکزیک درگیر این کمربند هستند، در مصر این موضوع مسئله ای 
همگانی و معضلی ملی است. آمار دقیقی از شیوع این بیماری در مصر 
وجود ندارد، ولی به صورت تخمینی از هر صد مرگ نزدیک به سه مورد آن 
به بیماری های ناشی از سنگ مرتبط بوده است. مردان مصری بسیار بیشتر 
از زنان مصری از این بیماری می میرند. این موضوع به این خاطر است که 
مردان این کشور بیشتر به بیماری های کلیوی دچار می شوند. زنان مصری 
هم با مشکل کمبود پزشک و متخصص زن مواجه هستند. متخصصین زنان 
و زایمان تخصص کافی برای رسیدگی به بیماری های آنان را ندارند و کمتر 
پیش می آید زنی که از پس هزینه های درمان و دستگاه های سنگ شکن 
برنیاید از این بیماری جان سالم به در ببرد. مشکل زنان مصری بیش از آنکه 
کلیه شان باشد مثانه آنهاست. عفونت های کف لگن و مثانه در زنان مصری 
رواج بسیار دارد و برخی از آنان سالی شش تا هشت بار به این عفونت ها 
دچار می شوند. اغلب این زنان هم که در روستا زندگی می کنند، زمانی به این 
مشکل توجه دارند که عفونت وارد خون آنها شده و مشکل را دوچندان کرده 
است. دولت مصر سال 2003 تالش کرد با اطالع رسانی عمومی به مردم 
بگوید هر سال به پزشک اورولوژیست مراجعه کنند. طرحی نیز پیشنهاد 
شد که در آن زنان و دختران مصری آزمایش ادرار می دادند اما این طرح طی 
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افزایش آمار ابتال به سرطان های پروستات و مثانه در ایران

غربالگری ملی پروستات  برای مردان  ایران فعاًل ضروری نیست

برای دفع سنگ، کمتر جراحی باز داریم
محمد سدهی، عضو هیئت مدیره 
انجمن اورولوژی و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران در گفت وگوی 
خود با خبرنگار سپید در رابطه با انواع 
مختلف بیماری های شایع کلیوی در 
ایران گفت: »شایع ترین بیماری کلیوی، مثانه و لوله حالب 
سنگ است. از آنجایی که سنگ کلیه و مثانه در ایران زیاد 
گزارش می شود و ابتالی مردم به این بیماری زیاد است، 
درمان آن هم به مرور به روز رسانی شده است. اکنون مراکز 
تخصصی زیادی در کشور وجود دارند که با دستگاه های 
مختلف سنگ شکن، بدون جراحی باز سنگ بیمار را دفع 
می کنند. به همین خاطر کمتر پیش می آید بیماری برای 
دفع سنگ کلیه یا مثانه بخواهد جراحی باز داشته باشد 
و اکثر جراحی ها به صورت آندوسکوپیک و بسته انجام 

می شود.«
وی در ادامه به بیماری های شایع دیگر اشاره کرد و گفت: 
»بیماری های مادرزادی کلیوی متعددی هم داریم. برای 
مثال تنگی مجاری ادراری شایع است که رفع آن هم به 
صورت جراحی باز و هم به صورت جراحی بسته انجام 

می شود یا برگشت ادراری که در کودکان بیشتر دیده 
می شود و قابل درمان است همچنین گاهی پیش می آید 
در کودکان پسر اختالالت مرجع ادرار وجود داشته باشد 
و لوله مجاری ادراری کوتاه باشد. اختالالت آناتومیک 
هم در آنها دیده می شود. برای مثال بیضه ها در جای خود 
نیستند و برای درمان آن باید به پزشک مراجعه شود. تمام 
این بیماری های مادرزادی در کشور قابل درمان هستند و 
با وجودی که برخی از آنها از برخی دیگر شیوع بیشتری 
محسوب  نادر  بیماری های  جزو  هیچ کدام  اما  دارند، 

نمی شوند و در میزان شیوع آن همسطح دنیا هستیم.«

شیوع باالی سرطان مثانه و پروستات
سدهی همچنین در رابطه با بیماری های سرطانی این بخش 
از بدن توضیح داد: »تومورها هم در کلیه و مثانه و حلب دیده 
می شوند. برخی از تومورها خوش خیم هستند و نیازی 
به جراحی ندارند و برخی دیگر بدخیم اند و باید حتما با 
جراحی بیرون آورده شوند. در مردان ایرانی اخیراً سرطان 
پروستات شیوع بیشتری پیدا کرده است و همین موضوع 
 PSA باعث شده درمان آن هم به روز شود. معیاری به نام
وجود دارد که نوعی مارکر در سرطان پروستات مردان 
است و باعث تشخیص آن در بیماری می شود. اگر بیمار در 
سنی باشد که بتوان وی را جراحی کرد، حتما عمل برداشت 

پروستات انجام می شود.«
متخصص اورولوژی در مورد سرطان مثانه توضیح داد: 
»سرطان مثانه هم اخیراً شیوع بیشتری پیدا کرده است. یکی 
از علل ابتالی مردم به آن مصرف زیاد سیگار و تریاک است 
و گاهی برای درمان بیمار پزشک مجبور است کل مثانه را 
طی یک عمل جراحی از بدن بردارد که مشکلی برای بیمار 

پیش نمی آید و موفقیت آمیز است.«
اما چند درصد این بیماری ها به از دست دادن کلیه ها و پیوند 
ان منجر می شود؟ سدهی در این مورد توضیح داد: »خیلی 
کم پیش می آید که بیماری های نام برده شده باعث از کار 
افتادگی کلیه شود. سابقه پیوند کلیه هم در ایران باال است 
و دکتر سنادی زاده برای نخستین بار این عمل را با موفقیت 
به انجام رسانده است. تالش ما این است که کلیه را از اقوام 
زنده فامیل دریافت کنیم اما زمانی که این هیچ فردی راضی 
نیست یا مورد موافق پیدا نمی شود، افراد زیادی هستند که 
تمایل به فروش کلیه خود دارند. من به هیچ عنوان اعتقادی 

به این کار ندارم ولی خوب در کشور انجام می شود.«

حجم آب مصرفی مهم تر از نوع آن است
اما چه عواملی باعث ابتالی فرد به بیماری های کلیوی 
می شود؟ جراح بیمارستان آراد پاسخ داد: »به لحاظ شرایط 
اقلیمی، حضور افراد در آب وهوای گرم و خشک، تعریق 
زیاد و مصرف کم مایعات باعث افزایش خطر ابتال به 
بیماری های کلیوی و به وجود آمدن سنگ در بدن می شود. 
و  الستیک سازی  کارخانه های  در  که  کسانی  همچنین 
رنگ سازی کار می کنند بیشتر در معرض خطر آسیب کلیه 
و یا تومور مثانه هستند. خصوصًا اگر در کنار آن از سیگار و 

تریاک استفاده می کنند.«
وی در مورد تأثیر سیاست گذاری های کالن در مورد کیفیت 
آب شرب مصرفی کشور روی سالمت کلیه و مثانه ها گفت: 
»تاکنون اثبات نشده است که کیفیت آب روی کلیه های 
می تواند تأثیر مثبت یا منفی بگذارد. آب سبک و سنگین 
هیچ تفاوتی با هم ندارند. زمانی که ما آب مصرف می کنیم، 
این خون  وارد روده ها شده و جذب خون می شوند. 
است که کلیه ها تصفیه می کنند و آنچه را که غیرضروری 
تشخیص می دهند، دفع می کنند. به همین علت است که 
نوع آب مصرفی ما مهم نیست، بلکه حجم آن اهمیت دارد. 
کاری به لحاظ سیاست گذاری های کالن نیست که با انجام 
آن بتوان درصد ابتالی بیماری های کلیوی را به حداقل 
رساند. تنها می توان عوامل محیطی را با اطالع رسانی به 
افراد کم کرد. برای مثال کاهش مصرف سیگار، مصرف 
زیاد آب یا مسائلی شبیه به این می تواند تأثیرگذار باشد. 
از سویی، غربالگری سرطان پروستات نیز می تواند تأثیر 
مثبتی داشته باشد. برای مثال به برادر یا پسر هر مردی که به 
سرطان پروستات تشخیص داده می شود توصیه می کنیم 
وی نیز آزمایش پروستات بدهد. چرا که احتمال ابتال در 

این افراد بیشتر است.«
وی در مورد غربالگری ملی پروستات در کشور گفت: »این 
کار فعاًل عملی نیست. چرا که تعداد افراد مبتال به قدری 
نیست که این کار ضرورت داشته باشد و اگر هم باشد، ما 
در حال حاضر امکان عملی شدن آن را نداریم. از سویی 
عالوه بر اینها گفته می شود گاهی بهتر است یک بیماری 
اصاًل تشخیص داده نشود. برای مثال بسیاری از مردانی که 
سن باال دارند، پروستات هم دارند ولی بدون درمان هم 

می توانند به زندگی ادامه دهند. در حالی که پس از تشخیص 
درمان آن برای فرد بسیار سخت است و به همین علت شاید 

غربالگری ملی پروستات ضروری نباشد.«

نخستین پیوند کلیه در ایران چگونه بود؟
محمد سنادی زاده، از پیشکسوتان جراح اورولوژی در 
گفت وگویش با »سپید« از نخستین 
عمل جراحی خود گفت: »نخستین 
پیوند کلیه در ایران 47 سال پیش از 
یک مرد 40 ساله به زنی 35 ساله که 
مادر سه فرزند بود در شیراز توسط من 
صورت گرفت. مرد از اقوام زن بود و از وی باید به عنوان 
نخستین فردی که حاضر شد کلیه خود را اهدا کند، تقدیر 
کرد البته ما در آن زمان هیچ کدام از امکاناتی را که اکنون 
در اختیار پزشکان وجود دارد را نداشتیم. این پیوندها به 
خوبی هم کار می کردند و دوام طوالنی مدت داشتند. 
یکی از پیوندهایی که من از جسد روی فردی انجام دادم، 
 تا 17 سال کار انجام داد و در نهایت هم فرد به علتی غیر از 
از کارافتادگی کلیه فوت کرد. من غیر از قوم و خویش 
افراد یا پیوند از اجساد هیچ گاه از کلیه یک فرد غریبه به 
بیمار پیوند نزده ام. این کار را اخالقی نمی دانم و تجاری 
شدن این فرآیند من را اذیت می کند. این اجساد حتمًا 
الزم نیست که جزو بیماران مرگ مغزی باشند و تا 20 
دقیقه از زمانی که جواز مرگ یک فرد صادر شده هم 
می توان از کلیه وی استفاده و آن را به دیگری پیوند زد. 
در حال حاضر اما پیوند کلیه به شدت رواج پیدا کرده و 
شاید بیش از 30 هزار عمل پیوند در کشور انجام می شود. 
هرچند عوارض در افرادی که یکی از کلیه های خود را 
اهدا می کنند کم است، اما من با اینکه کلیه که بخشی از 
بدن انسان است، به فردی غریبه پیوند زده شود را درست 
نمی دانم و تنها بهتر است از اجساد یا قوم و خویش فرد 
بیمار مانند بستگان درجه یک یا دو گرفت. از سوی دیگر 
به لحاظ پزشکی هم شاید فردی نتواند با یک کلیه غریبه 
ارتباط برقرار کند. اکثر بیماران من کلیه خود را از مادر 
خود دریافت می کنند. اما زمانی که فردی کلیه خود را 
از دست داد و مجبور به استفاده از دستگاه دیالیز شد و 
وابسته به آن شد بهتر است هر چه سریع تر کلیه یکی از 

اقوامش را به آن پیوند زد.«

  پری ناز قاسمی

بیماری های کلیوی و مجاری ادراری در ایران سابقه 
طوالنی دارد. درمان آنها هم ریشه در تاریخ دارد و 
نخستین پیوند کلیه هم به چند دهه گذشته در ایران 
بازمی گردد. گفته می شود شرایط اقلیمی، عادات 
غذایی و سبک زندگی باعث شده است تا ایران و 
برخی نقاط کشور بیش از گذشته در معرض خطر ابتال 
به بیماری های کلیوی، مثانه و مجاری ادرار باشد. به 
همین علت، آگاهی از آنچه انسان را به این بیماری ها 
مبتال می کند و بررسی وضعیت درمان این بیماری ها 
در کشور در اهمیت قرار می گیرد. در این گزارش 
تالش شده است به مسائل مربوط به بیماری های 

کلیوی و وضعیت بیماران در کشور رسیدگی شود.

علیرضا خردمند
فرزانه شریفی اقدسعضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز

متخصص اورولوژی زنان

مردان با سرطان پروستات می میرند، نه از آن

در ایران سرطان پروستات، شیوع نسبی دارد. نمی توان گفت این شیوع به 
اندازه اروپا وآمریکا باالست اما در مقایسه با کشورهای شرقی مانند ژاپن 
بیماران مبتال به سرطان پروستات بیشتری داریم. خصوصًا از زمانی که 
درمان های تخصصی تر این سرطان در کشور وارد شده، درمان داخلی این 
بیماری هم بیشتر صورت گرفته است. یکی از موارد جالبی که وجود دارد 
این است که می توان این سرطان را در زمانی که رشد چندانی نکرده و هنوز 
بیمار عالمت دار نشده است با روش های ساده تشخیص داد. در چند سال 
گذشته در روز سالمت مردان کلینیک های سالمت آزمایشات و معاینات 
الزم را برای تعیین سرطان پروستات در مردان به رایگان انجام می دهند. 
افرادی که سرطان آنان در این مرحله کشف و درمان می شود حیات شان 

مانند حیات افرادی است که هیچ وقت به این سرطان مبتال نبوده اند. 
دلیل خیلی روشنی برای علت ابتال به سرطان پروستات وجود ندارد اما 
به نظر می رسد ژنتیک هم در این نوع از سرطان مانند باقی انواع آن نقشی 
داشته باشد. به همین دلیل ما به افرادی که در خانواده درجه یک آنان فردی 

به این سرطان مبتال شده است، حتمًا آزمایشات کلینیکی خود را 10 سال 
زودتر انجام دهند. سن معمول انجام این آزمایشات در هر فرد متفاوت 
است اما عمومًا در 50 سالگی افراد باید برای انجام آزمایش به کلینیک ها 
مراجعه کنند. اما ژنتیک به تنهایی عامل مؤثری نیست، چرا که دیده شده 
مهاجرینی که از منطقه ای به منطقه دیگر مهاجرت کرده اند، میزان ابتالی 
آنان به سرطان تغییر می کند بنابراین به نظر می رسد عوامل شهرنشینی و 
محیطی می تواند ابتالی افراد به این سرطان را افزایش دهد. وجود گوشت 
قرمز فراوان در برنامه غذایی افراد نیز امکان ابتال به سرطان پروستات را 
افزایش می دهد همچنین اعتیاد، مصرف مواد مخدر، سیگار و مشروبات 
الکلی نیز در معرض ابتال است. هرچند ما باید در نظر داشته باشیم، بدون 
این عوامل هم مردی که به سن ابتالی افراد به سرطان پروستات قرار دارد، 
باید معاینه شود. چرا که امکان دارد بدون این عوامل هم به سرطان مبتال 
شده باشد اما مهم این است که ما بتوانیم سرطان پروستات را در افراد جوان 
کشف کنیم بنابراین در افراد جوان تشخیص به موقع آن بیشتر مطرح است 

تا درمان آن. 
البته باید گفت که سرطان پروستات جزو سرطان های بد نیست. گفته 
می شود مردان با سرطان پروستات می میرند و نه از این سرطان یعنی بسیاری 
از افرادی که سرطان پروستات داشته و فوت کرده اند، علت مرگ آنها 

سرطان پروستات نبوده است بلکه علت مرگ آنها مسائل دیگر است.

مردم از اورولوژیست های زن خبر ندارند

تعداد متخصصین زنان پایین نیست. در حال حاضر در کشور حدود 
صد متخصص اورولوژی زن داریم که تقریبًا 10 درصد از جمعیت 
پزشکان این حوزه را تشکیل می دهد اما مشکل ما کمبود جمعیت 
زنان متخصص نیست. مشکل این است که متأسفانه از یک طرف، 
متخصصین زنان و زایمان تا حدی وارد تخصص ما می شوند و از طرف 
دیگر به خاطر اینکه تعداد متخصصین اورولوژی در کشور زیاد است و 
بیشتر آنان را آقایان تشکیل می دهند در بسیاری از زمینه ها بدون اینکه 
دوره ای در اورولوژی زنان دیده باشند یا بیمار را به ما ارجاع کنند، به 
علت درآمد بیشتر و بازار کار خود دست به درمان وی می زنند و حتی 

بیمار را جراحی می کنند. 
فشار  تحت  طرف  دو  از  زنان  اورولوژی  متخصصین  بنابراین 
هستند. به شخصه این مشکل در حال حاضر کم شده است. پزشکی 
که سالهاست در این زمینه فعالیت می کند، بین بیماران بیشتر شناخته 
شده است اما متخصصین جوان و زنی که در 15-10 سال اخیر 

فارغ التحصیل شده اند یا عضو هیئت علمی نیستند، با مشکل روبه رو 
هستند. این موضوع بسیاری از متخصصین زن جوان را از اینکه وارد 
این حوزه شده اند پشیمان می کند. در حالت طبیعی در بیمارستان 
بیماران به آنها مراجعه می کنند اما اینکه در مطب هم بیماران برای 
ویزیت پیش آنان بروند بسیار کم است. زمانی که من فارغ التحصیل 
شدم شاید متخصصین زن اورولوژی هفت یا هشت نفر بیشتر نبود. در 
همان زمان هم بیماران زن به پزشکان مرد ارجاع داده می شدند. خیلی 
زمان گذشت تا بیماران متوجه شدند، متخصصین اورلووژی زن هم در 
کشور داریم. با این همه هم خود بیماران در نتیجه جستجو به ما مراجعه 
کردند و از سوی همکاران مرد  یا سیستم و درمانگاه ها و وزارتخانه به ما 
ارجاع داده نشدند. حتی تا همین چند وقت پیش بیماری در شهر تهران 
به من مراجعه کرد و گفت چهار سال است که به دنبال یک متخصص 
زن هستم و هیچ کدام از پزشکان مردی که به آنها مراجعه کرده بودم 
به من اطالع ندادند که پزشک زن هم داریم و زمانی که خواستار این 
شدم که یک زن من را معاینه کند، گفته بودند پزشک زنی در این حوزه 
وجود ندارد. از سوی دیگر هم بسیاری از زنان مانند همین بیمار به 
اینترنت دسترسی آنچنانی ندارند و نمی دانند چطور می توان پزشکی 
را پیدا کرد. در حالی که امکان اینکه متخصصین مرد خبر نداشته باشند 

متخصص زن هم در حوزه خودشان وجود دارد بسیار پایین است.


