
پرتودرمانی با مشکل کمبود تجهیزات مواجه است 
مهدی عقیلی، عضو هیئت مدیره انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران گفت: » سابقه پرتو درمانی درکشور ما بیشتر 
از تمام کشورهای همسایه حتی ترکیه است، اما به علت برخی مسایل مانند تحریم از لحاظ تجهیزات با کمبود 
مواجه هستیم و گرنه در زمینه علمی از دنیا عقب نیستیم. نخستین دوره های ورود علم رادیوتراپی به سال های 
۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ بر می گردد که تجهیزات آن در بیمارستان های امام خمینی ) ره ( و جرجانی ) امام حسین ( 
آورده شد. در آن زمان افرادی با این دستگاه ها کار می کردند که دوره های آموزشی در زمینه نحوه استفاده از آنها 
را گذرانده بودند، البته با توجه به این موضوع که در آن زمان روند درمان بسیار ساده بود. با پیشرفت این رشته 
مراکز پرتودرمانی زیادی در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز ایجاد و بر این اساس لزوم 
احتیاج به کارشناسان پرتو درمانی نیز بیشتر شد که در این راستا دوره های آموزشی تخصصی شکل گرفت.« به 
گفته عقیلی، از دهه ۱۳۶۰ نخستین کاردان های پرتو درمانی فعال شدند و از سال ۱۳۸۶ اولین گروه کارشناسان 
پیوسته در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به تحصیل کردند و اکنون بیش از ۴۰۰ کارشناس پرتو درمانی از 

دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند که ممکن است تعدادی در رشته های مرتبط ادامه تحصیل داده باشند.

سهم رادیوتراپی در هزینه های درمانی سرطان ناچیزاست
احمد عامری، دبیر انجمن کلینیکال آنکولوژی گفت: »طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، نزدیک 
به ۱۱ درصد سرطان ها با شیمی درمانی درمان می شوند، بیش از ۴۰ درصد با جراحی و بیش از 
۴۰ درصد نیز با رادیوتراپی بهبود پیدا می کنند. با وجود سهم ۴۰ درصدی رادیوتراپی در درمان 
بیماری سرطان، هزینه ای که بابت تامین داروهای سرطان در کشور ما می شود ۱۵ تا 2۰ برابر 
بیشتر از هزینه تجهیز رادیوتراپی است.« وی با بیان اینکه قبال تحریم ها به عنوان یکی از موانع 
واردات تجهیزات رادیوتراپی به کشور اعالم می شد، ابراز امیدواری کرد:» در شرایط پساتحریم  
باید راه های توسعه رادیوتراپی به عنوان یکی از نیازهای اساسی درمان بیماران سرطانی در کشور 
گشوده شود.« عامری ظرفیت مراکز دولتی کشور را برای پاسخگویی به نیاز تمام بیماران سرطانی 
را ناکافی خواند و گفت: » مراکز درمانی دولتی باید ظرفیت خود به لحاظ نیروی انسانی و 
تجهیزات را حداقل ۵۰ تا 7۰ درصد افزایش دهند تا بتوانند به نیازهای فعلی به صورت استاندارد 

پاسخ دهند که حتی درصورت فراهم بودن بودجه، این کار فرآیندی طوالنی خواهد داشت.« 

گفتهها

 سمانه جعفری

»سرطان ها سومین عامل مرگ  و میر در ایران هستند.« 
این جمله را رئیس انجمن کلینیکال آنکولوژی گفته 
قلبی،  بیماری های  و  تصادفات  بعداز  یعنی  است. 
عروقی، شیوع و گستردگی سرطان به حدی است 
که توانسته گوی سومین عامل مرگ ومیر را  از دیگر 
عوامل برباید. البته نباید از این حقیقت که تومورها و 
سرطان ها از گذشته تاکنون وجود داشته است، چشم 
پوشید. اما به دلیل همین شیوع و درگیری انسان با 
تومور و درد سرطان، محققان همواره به فکر کشف 
ابتدایی ترین  و  اولین  بودند.  آن  درمان  برای  راهی 
درمانی که برای درمان سرطان وجود داشت، جراحی 
و برداشتن تومور بود که البته می توانست تاحدودی 
روبرو  فراوانی  عوارض  با  اما  دهد،  بهبود  را  بیمار 
بود. چراکه بافت های سالم تر آسیب می زد.  یکی 
از روش های درمان سرطان یا تخفیف موقت آن با 

استفاده از برخی داروهای خاص است که در اصطالح 
پزشکی به آنها شیمی درمانی گفته می شود. کار اصلی 
بیمار،  از بین بردن سلول های  این داروهای خاص 
بدون صدمه به بافت های مجاور آن است. این نوع 
از درمان اثراتی هم روی سلول ها و بافت های بدن 
دارد. یکی از اثرات این درمان ریزش موهای بدن و 
خشک شدن پوست است. شیمی درمانی یک شیوه 
رایج در معالجه بیماری ها است که سلول ها و بخصوص 
سلول های میکروارگانیسم ها و سلول های سرطانی را 
از  مواد شیمیایی  و  داروهای شیمیای  از  استفاده  با 
بین می برد. معنی شیمی درمانی تنها به داروهایی که 
محدود  می شود  استفاده  سرطانی  غدد  درمان  برای 
دربرمی گیرد.  نیز  را  آنتی بیوتیک ها  بلکه  نمی شود، 
مردم از شنیدن واژه شیمی درمانی وحشت دارند و 
براین باورند که هر فردی که شیمی درمانی می شود، 
و  مبتالست  ناپذیری  درمان  و  سرطانی  بیماری  به 
به زودی زندگی را وداع خواهد گفت، در حالی که 

چنین نیست. بسیاری از بیماران با طی کردن دوره ای 
از آن بهبود پیدا می کنند. 

مهم ترین  از  یکی  رادیوتراپی،  یا  پرتودرمانی  اما 
شاخه های فیزیک پزشکی است. پرتودرمانی به درمان 
بیماری با استفاده از پرتوهای نافذ مانند پرتوهای ایکس 
و آلفا و بتا و گاما که یا از دستگاه تابیده می شوند یا 
از داروهای حاوی مواد نشان دارشده ساطع می شوند، 
می گویند. پرتو درمانی استفاده از پرتوهای یون ساز برای 
ازبین بردن یا کوچک کردن بافت های سرطانی است. 
در این روش در اثر آسیب DNA، سلول های ناحیه 
درمان )بافت هدف( تخریب و ادامه رشد و تقسیم 
غیر ممکن می شود. اگرچه پرتو عالوه بر سلول های 
سرطانی به سلول های سالم نیز آسیب می رساند، اما 
اکثر سلول های سالم بهبودی خود را دوباره به دست 
می آورند. هدف از پرتو درمانی از بین بردن حداکثر 
بافت های  به  آسیب  حداقل  با  سرطانی  سلول های 
سالم است. این درمان جای خود را تاجایی باز کرده 

که ۴۰ درصد درمان های غیرجراحی را دربرداشته و 
سهم شیمی درمانی را به ۱۰ درصد کاهش داده است. 
امروز در کشورهای پیشرفته ۴۰ درصد سرطان ها قابل 
درمان هستند؛ در سال های گذشته به خاطر تحریم ها 
در زمینه تجهیزات و ورود دارو مشکل داشتیم که 
در حال حاضر وضعیت بهتر شده است. محمدرضا 
قوام نصیری آمار ابتال به سرطان را در سال ۸۸، ۸۰ 
هزار نفر و مرگ و میر ناشی از سرطان را ساالنه ۳۵ 

هزار نفر اعالم کرده است.
با علم به اینکه در ایران آقایان بیشتر به سرطان پوست، 
نیز  مبتال می شوند و در کودکان  پروستات  معده و 
سرطان خون بیشتر از سایر سرطان هاست، می توان 
پیشگیری را آغاز کرد. علت سرطان می تواند، سرب 
بنزین ، ریزگرد، آلودگی هوا و امواج موبایل در ارتباط 
باشد. همچنین در جهان شیوع تومورهای مغزی افزایش 
پیدا کرده است. ضمن اینکه قرص های ضدبارداری 

نیز سرطان زاست.   

گزارش روز

40 درصد سرطان ها در کشورهای پیشرفته قابل درمان هستند

رشد سریع پرتودرمانی در مقابله با سرطان

نگاهمتخصص

محمدرضا قوام نصیری، رئیس انجمن کلینیکال آنکولوژی در گفت وگو 
با سپید در مورد درمان های سرطان می گوید. 

      
سپید:رایج ترین درمان هایی که برای سرطان کاربرد دارد چیست؟

امروزه، در مورد انواع سرطان ها، درمان های شایع و شناخته شده ای وجود 
دارد که بیشترین کاربرد را دارد. یعنی در اکثر مراکز تیپ یک و دو و 
سه قابل انجام بوده و حتی مراکزی که در ارتباط با تحقیقات و کارهای 
خاص سرطان نیستند، مانند بیمارستان های عمومی که اگر جراح سرطان 
حضور نداشته باشد، جراحی های سرطان جای خود را دارد. بدون اغراق 
9۵ درصد درمان های ابتدایی  سرطان با جراحی است. توجه به درمان 
سرطان ها از طریق رادیوتراپی، بسیار پر اهمیت است. در حوزه درمان 
سرطان چند روش مطرح از جمله جراحی، شیمی درمانی، دارودرمانی 
و رادیوتراپی مطرح است. جراحی را در تمام انواع سرطان مانند سرطان 
مغز نمی توان به کار برد و در مورد سرطان های دیگر نیز دارای هزینه 
سنگین و عوارض زیادی است، شیمی درمانی در بهترین حالت حدود 
۱۰ تا ۱۱ درصد در درمان سرطان موثر است، درمان با داروهای هدفمند 
نیز که فقط سلول های سرطانی را هدف قرار می دهند، بسیار گران است 
و سازمان های بیمه گر آن را تحت پوشش ندارند؛ بنابراین می توان در 
بسیاری از موارد از درمان های رادیوتراپی استفاده کرد. در صورتی که 
تومور در مراحل اولیه باشد، می توان از رادیوتراپی استفاده کرد اما اگر 
تومور پیشرفت کرده و قسمت های بیشتری را درگیر کرده باشد، باید از 
شیمی درمانی استفاده کرد. همچنین برای درمان برخی لنفوم ها و سرطان 
سینه به این صورت که توده سرطانی نه تنها تمام بافت سینه ابتدا باید 
برداشته شود و سپس از رادیوتراپی استفاده کرد، حتی این تکنولوژی آن 
قدر پیشرفت کرده است که می توان در حین عمل جراحی و بالفاصله 

پس از برداشتن تومور نیز آن را به کار برد. 
سپید: تبعات منفی جراحی و شیمی درمانی کدام است؟

در این حاالت در صورتی که در درمان سرطان اشتباهی صورت گیرد، 
امکان جبران آن وجود ندارد؛ اگر جراحی صورت گیرد، دیگر نمی توان 
بیمار را به وضعیت اولیه بازگرداند و اگر شیمی درمانی انجام شود که 
نیاز به انجام آن نبوده است، بخش زیادی از مغز استخوان از بین می رود. 
بنابراین محدودیت روش های درمان سرطان، نقش و اهمیت رادیوتراپی 
را مشخص می کند. اما نقش جراحی در درمان سرطان ها ۵۰ درصد است 
و ۵۰ درصد بقیه را درمان های غیرجراحی مانند هورمون تراپی، رادیوتراپی 
و شیمی درمانی و... به خود اختصاص داده است  اما در مقوله ۵۰ درصد 
روش های غیرجراحی نیز ۴۰ درصد به درمان های رادیوتراپی و ۱۰ درصد 
هم به همان شیمی درمان اختصاص دارد. اینها صددرصد کل درمان های 

سرطان را تشکیل می دهد. 
سپید: تبلیغات جدیدی که در زمینه درمان سرطان شده است، چطور؟ 
که  خارجی  شرکت های  در  آمده  پیش  که  اقتصادی  جدید  بحث  این 
مجوز FDA  را دارند و اذعان دارند که عمر بیمار را چندماه افزایش 
می دهند، مورد تایید ما و هیچ مرکز علمی دنیا نبوده و فقط متاسفانه 

جنبه اقتصادی دارد. 
سپید: میزان شیوع سرطان در کشور چقدر است؟

 ساالنه 9۰ تا 9۵ هزار نفر به سرطان مبتال می شوند که از این تعداد 
۴۵ هزار نفر )معادل ۵۰ درصد( جان خود را ساالنه از دست می دهند 
درحالی که این تعداد باید به حدود 2۰ تا 2۵ هزار نفر در سال کاهش یابد.

سپید: هزینه درمان با رادیوتراپی کمتر است؟
تحت  را  بیمار   ۱۰۰ حدود  ماهانه  می توان  رادیوتراپی  دستگاه  یک  با 
درمان قرار داد و اگر ۴۰ درصد این بیماران بهبود یابند، به پیشرفت قابل 
توجهی در حوزه درمان بیماران سرطانی دست یافته ایم. دانش متخصصان 
ایرانی برای درمان انواع سرطان ها در سطوح باالیی قرار دارد و هم تراز 
کشورهای پیشرفته است و اگر تجهیزات الزم در این زمینه فراهم شود 
می توان در این حوزه نیز همتراز با کشورهای پیشرفته گام برداشت. 

هزینه رادیوتراپی هم از شیمی درمانی و اعمال جراحی کمتر است. 
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هر چند که سرطان بیماری عصر جدید است اما  از هزاران سال پیش سرطان دغدغه 

فرشیداربابی 
متخصص کلینیکال 

آنکولوژی  

بشر بوده است برای مثال  در مومیایی ها و اسکلت هایی که از گذشتگان پیدا شده، 
اثر سرطان های بافت نرم و استخوان دیده می شود. سرطان همیشه یکی از بیماریهای 
تهدید کننده سالمتی بوده است. لذا هر اختراع و کشفی که در قسمتی از صنعت 
ایجاد شده، برای این بیماری به کار برده شده است. بیش از ۱۰۰ سال پیش روگتلن 
به طور تصادفی متوجه وجود اشعه ایکس شد و کمتر از دو سال طول کشید که از 
اشعه ایکس در درمان سرطان پوست استفاده کردند و نتایج خوبی حاصل شد. به 
مرور، این تجربه به دست آمد که هر چقدر انرژی اشعه ایکس بیشتر شود، می توان 
بدون آسیب پوستی، تومورهای عمقی تر را درمان کرد. بنابراین دستگاه هایی ساخته 
شد که اشعه ایکسی داشته که انرژی باالتری داشته باشد.  بارها از اشعه گاما در درمان 
سرطان نام برده می شود. اشعه ایکس و اشعه گاما تفاوتی با یکدیگر ندارند. فقط وقتی این اشعه از ماده رادیواکتیو 
به دست آید، گاما نام داشته و زمانی که از دستگاه هایی که با انرژی برق اشعه تولید می کنند، اشعه ایکس نامیده 
می شود.  سال ها پیش درمان بیماران با دستگاه کبالت انجام می شد در استفاده از این دستگاه به پوست انرژی زیادی 
انتقال داده می شد و عوارض باالیی داشت. اما ساخت شتاب دهنده این مشکل را حل کرد. با افزایش انرژی موفق 
شدیم که بدون اینکه به بافتهای سطحی آسیب برسانیم، تومورهای عمقی را به خوبی درمانی کنیم. در ابتدا رادیوتراپی 
براساس آناتومی سطحی بدن انجام می شد. سی تی اسکن دنیای جدیدی را گشود که ارگان های داخل بدن را به خوبی 
نشان می داد. نرم افزارهای کامپیوتری نیز به کمک درمان سرطان آمد و رادیوتراپی را سهولت بخشید. این نرم افزارها 
درمان رادیوتراپی را شبیه سازی می کنند تا انجام بهترین درمانها با کمترین عارضه ها ممکن شود. خوشبختانه بخش 
های رادیوتراپی و انکولوژی کشور به این نرم افزارها مجهز شده اند و همکاران کلینیکال انکولوژیست در ایران به 
خوبی از آنها استفاده می کنند.  با استفاده از تصاویر سی تی اسکن و این نرم افزارها تومور به خوبی مشخص شده 
و حاشیه های بافت سالم و نا سالم تعیین می شود. مثال در تومور مغز می توان درمان را به گونه ای طراحی کرد که 
چشم ها، گوش داخلی، اعصاب بینایی و ساقه مغز به خوبی محافظت شود و تنها اشعه ایکس به تومور تابانده شود. 
این درمان ها به طراحی درمانهای سه بعدی مشهور هستند که عمال در تمامی بخشهای رادیوتراپی و انکولوژی کشور 
استفاده می شوند. روشهای دیگر بهبود رادیوتراپی به IMRT مشهور است که خوشبختانه در حال راه اندازی در 
کشور است و امیدواریم که با حمایت دولت در دانشگاهها و بخشهای خصوصی نهادینه شود. رادیوتراپی محدود 
به درمان با اشعه ایکس نیست. ذراتی با بار الکتریکی هم در درمان سرطان به کار برده می شود. پروتون و کربن از 

پرکاربردترین این ذرات هستند. 

طی سال های اخیر تجهیزات رادیوتراپی در کشور، بهتر شده است. خوشبختانه 

علیرضانیکوفر 
متخصص کلینیکال 

آنکولوژی
    

دستگاه کبالت سورس رادیواکتیو را دیگر استفاده نمی کنیم. بیشتر دستگاه ها و 
تجهیزات ما شتاب دهنده هستند. یعنی درحال حاضر در کشور از شتاب دهنده های 
خطی استفاده می شود. دانش و علم رادیوتراپی به تجهیزات و نرم افزار وابسته 
است. اگر بخواهیم، رادیوتراپی خوبی ارائه دهیم، باید امکانات الزم فراهم شود. 
بالغ بر 2۰۰ متخصص در کشور داریم که رادیوتراپی انجام می دهند. این متخصصان 
توان علمی خوبی دارند اما باید تجهیزات خوبی دراختیار آنها قرار بگیرد تا بتوانند 

کار خود را بدون نقص انجام دهند که شتاب دهنده ها بخشی از آن است. 
همراه با پیشرفت تکنولوژی اتفاقات مهمی افتاده است، مثال همانطور که تصویربرداری  
در سی تی اسکن و ام آر آی راه افتاد، به همان ترتیب در رادیوتراپی و آنژیوگرافی 
آنها  از  نتوانستیم  به دلیل گران بودن و تحریم هایی که وجود داشت،  تحوالت مهمی رخ داد که متاسفانه 
استفاده کنیم. دستگاه های جدید با دادن دوز کمتر به بافت سالم و آسیب زدن به آن، امکان باالبردن دوز برای 
بافت های سرطانی را ایجاد می کند. در نهایت تسلط بر تومور بیشتر می شود و طول عمر بیشتری را برای 
بیمار به همراه خواهد داشت. رادیوتراپی به تکنولوژی وابسته است. فرض کنید متخصص رادیولوژیست، 
باید  رادیوتراپی هم همین است.  بکند. در مورد  نمی تواند  باشد، عمال کاری  نداشته  دستگاه سی تی اسکن 
به امکانات روز دنیا دسترسی پیدا کنیم تا درمان موثری برای بیمار تدارک ببینیم. الزم به ذکر است که در 
سال های اخیر همکاران ما علیرغم محدودیت ها خوب عمل کردند. بخش ها مجهز شده و شتاب دهنده و 
درمان های سه بعدی در اکثر مراکز استانی کشور راه اندازی شده است اما درمان های پیشرفته را در کشور 
نداریم. نیاز است تا تحریم ها برداشته شود و وزارتخانه روی آن سرمایه  گذاری کند و مجوزها داده شود، 

تا امکان آن فراهم شود. 
شاید در سال های گذشته فقط چهار تا پنج مرکز رادیوتراپی داشته اند. درحال حاضر در اغلب مراکز استان ها 
وجود دارد. از بندرعباس تا لرستان، الهیجان و... امکانات بهتری ارائه می شود. اما باید جمعیت را درنظر 
گرفت. مثال در برخی شهرستان ها رادیوتراپی وجود ندارد و بیماران برای دریافت خدمت درمانی به مرکز 
استان می روند. این مشکلی است که شاید در تمام دنیا وجود داشته باشد. لذا باید امکانات اقامتی فراهم شود. 
اگر شهری جمعیت زیادی ندارد، از لحاظ اقتصادی هم به صرفه نیست تا مثال برای ۳۰ هزارنفر جمعیت، ۵ 
میلیون دالر هزینه شود و امکانات رادیوتراپی ایجاد شود. اگر مرکز اقامتی برای بیمار در مرکز استان وجود 

داشته باشد، هزینه کمتری دارد. 

              رادیوتراپی به تجهیزات وابسته است   روش های رادیوتراپی از اشعه ایکس تا بار الکتریکی

تعداد رادیوتراپیست ها از مراکز بیشتر است
حسن نصرتی، مسئول کمیته کارشناسان انجمن رادیوتراپي ایران گفت: »در حال حاضر در برخی 
از استان هاي کشور مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبي مراکز 
رادیوتراپی وجود ندارد و بیماران مجبور هستند به استان هاي هم جوار یا تهران سفر کنند، بنابراین 
نیاز است که ابتداد تعداد مراکز درمانی گسترش و سپس جذب دانشجو بر اساس نیاز این مراکز 
انجام گیرد.« نصرتی با بیان اینکه پرتودرمانی یکي از درمان هاي اصلي در درمان سرطان است و 
بیش از نیمي از مبتالیان به بدخیمي تحت رادیوتراپي قرار مي گیرند، افزود: »بنا برنوع بدخیمي و 
مرحله پیشرفت آن پزشک متخصص رادیوتراپي آنکولوژي نوع درمان و تعداد جلسات را برای 
بیماران تعیین مي کند. رادیوتراپي یک روش موثر برای درمان بسیاری از تومورها است، این روش 
درماني ممکن است، موجب عوارض جانبی برای بیمار شود. افراد مختلف واکنش متفاوتی نسبت 
به پرتو درمانی دارند و بعضی از بیماران شاید هیچ گونه عوارض جانبی نداشته باشند. عوامل زیادی 

بر نوع و شدت عوارض درمان تأثیرگذار است.« 

رئیس انجمن کلینیکال آنکولوژی  در گفت وگو با سپید  

شیمی درمانی حداکثر 11 درصد 
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