
محققان علوم پزشکی ایران به سرپرستی رضا ملک 
زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت و با همکاری 
تیمی از محققان بین المللی، موفق به  شناسایی روشی 
برای تشخیص زودهنگام سرطان مثانه تا 10 سال قبل 
از بروز عالیم و تشخیص بالینی آن در افراد سالم 
بدون عالمت شدند و نخستین شواهد علمی مبتنی 
بر مطالعه آینده نگر، وسیع و طوالنی مدت در این 

زمینه را به جهان ارائه کردند.
به گزارش سپید به نقل از وبدا به نقل از پژوهشکده 
بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، سرطان مثانه، جزو 10 سرطان شایع در هر 
دو جنس در جهان است که شمار مبتالیان آن در 
سال 2018، به 550 هزار نفر و تعداد مرگ های ناشی 

از آن به 200 هزار مورد رسیده است.
قرارگیری سرطان مثانه در فهرست شایع ترین  ای 
جهان، به همراه تعداد باالی مرگ های ناشی از آن، 
تشخیص زودهنگام این بیماری را بسیار با اهمیت 
کرده است؛ اما به گفته متخصصان، نبود روش های 
غربالگری مناسب و مطمئن، تهاجمی بودن روش های 

تشخیص، شانس باالی عود بیماری )50 تا 70 درصد( 
پس از درمان اولیه، سرطان مثانه را به یکی از چالش 
برانگیز ترین و گران ترین سرطان ها از نظر تشخیص و 
درمان تبدیل کرده است. این شرایط بر اهمیت نشانگرهای 
زیستی )بیومارکر( قوی برای تشخیص آسانتر، سریعتر 
و دقیق تر سرطان مثانه و درنتیجه درمان به موقع آن و 
کاهش بار قابل توجه این بیماری و مرگ و میر ناشی از 
آن افزوده است. این درحالیست که طبق گزارش ها، هیچ 
یک از نشانگرهای ادرار برای کنترل سرطان مثانه که حتی 
به تایید FDA  رسیده و تجاری سازی شده اند، دارای 
»ویژگی« و »حساسیت« مطمئن و کافی در کاربردهای بالینی 
تشخیص سرطان مثانه بویژه در مراحل اولیه تومورزایی  

و نیز غربالگری جمعیت  پرخطر نیستند.«
 Urinary اکنون در مطالعه ای نویدبخش که تحت عنوان
 TERT promoter mutations are detectable
 years prior to clinical diagnosis 10 up to
 of bladder cancer: evidence from the
Golestan Cohort Study    در مجله معتبر بین 
المللی EBioMedicine   منتشر شده است، جمعی از 
محققان علوم پزشکی ایران با همکاری تیمی از محققان 
بین المللی سرطان شناسی، با بررسی نمونه های ادرار تعدادی 
از افراد بدون عالمت که به مدت طوالنی تحت نظر بودند ، 
برای نخستین بار در جهان، موفق به تشخیص زودهنگام 
این بیماری در نمونه های ادرار با  بررسی نوعی جهش 
ژنتیکی پیکری )سوماتیک(، تا 10 سال قبل از تشخیص 
بالینی و شکل گیری اولیه  تومور در افراد سالم بدون 

عالمت شده اند.

شیوع سرطان مثانه در مردان 4 برابر زنان
ملک زاده، سرپرست تیم محققان ایرانی در این پروژه 
تحقیقاتی، سرطان مثانه را یکی از شایع ترین سرطان ها 

در جهان برشمرد که میزان شیوع آن در مردان 4 برابر 
زنان است. محقق بین المللی سرطان گفت: »سرطان مثانه 
در مردان ایران نیز بسیار شایع است به طوری که پس 
از سرطان های معده، پوست، پروستات و روده بزرگ ، 
رتبه پنجم را در بین سرطان های شایع مردان ایرانی دارد.« 
معاون تحقیقات وزیر بهداشت، با اشاره به این که کارسینوم 
ادراری، رایج ترین )حدود 90 درصد( شکل بروز سرطان 
مثانه است، افزود: »سرطان مثانه، دومین سرطان شایع اما 
کشنده  ترین سرطان دستگاه ادراری است که اغلب در 
سنین 60 سال به باال بروز می کند و به علت تشخیص 
دیرهنگام مرگ های زیادی را به خود اختصاص می دهد.«
ملک زاده، پیشگیری و غربالگری سرطان مثانه را بهترین 
راه کاهش ابتال و مرگ ناشی از این نوع سرطان بویژه در 
بین جمعیت پرخطر دانست و به تشریح اهداف مطالعه 
انجام شده پرداخت و گفت: »تحقیقات جهانی در زمینه 
درمان سرطان های مختلف که به سرعت در حال پیشرفت 
هستند، عمدتا بر پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان ها 
متمرکز بوده و شناسایی ژن های عامل ایجاد سرطان یا 
کشف جهش های ژنی موثر در بروز تومورهای بدخیم، 
محوری ترین اهداف این تحقیقات را تشکیل می دهند.« به 
گفته وی، مطالعه حاضر نیز با بررسی شایع ترین تغییرات 
ژنتیکی در سرطان مثانه تالش کرده تا افق جدیدی برای 
تشخیص زودهنگام این بیماری پیش روی تحقیقات 

پزشکی ایجاد کند.
محقق بین المللی سرطان، از »جهش های پروموتر معکوس 
تلومراز)TERT(  به عنوان شایع ترین تغییرات ژنتیکی 
در سرطان مثانه نام برد و گفت: »این جهش های ژنتیکی، 
معموال در مراحل اولیه بروز سرطان مثانه رخ می دهند و 
به عنوان یک نشانه اولیه در تومورزایی به شمار می روند.«
رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در این باره افزود: »مطالعه ما بر 
روی 50 هزار فرد  40 تا 75 سال شرکت کننده در مطالعه 

کوهورت گلستان )بزرگترین مطالعه کوهورت خاورمیانه 
و شمال افریقا که در شمال شرق ایران به اجرا درآمد( ، 
انجام شد. پس از جمع آوری و ذخیره سازی نمونه های 
ادرار و خون و پردازش دی ان ای شرکت کنندگان در 
مطالعه، آنها  را به مدت 10 سال، پیگیری کردیم و در این 
پیگیری طوالنی مدت،  40 شرکت کننده مبتال به سرطان 
اولیه مثانه شناسایی شدند که از این تعداد نمونه های ادراری 
برای 30 شرکت کننده در دسترس و قابل استفاده بود.« 
رهبر مطالعه کوهورت گلستان افزود: »در این بررسی ، 
ما شاهد »جهش پروموتر معکوس تلومراز« در 14 فرد 
شرکت کننده مبتال به سرطان مثانه بودیم ؛ جهش های 
ژنتیکی که 10 سال قبل از آغاز پیگیری های ما نیز قابل 

شناسایی بوده اند.«
مهدی شیخ، نویسنده اول مقاله نیز در تشریح مهمترین 
دستاورد مطالعه انجام شده و نتایج روش »ارزیابی جهش 
پروموتر معکوس تلومراز برای تشخیص زودهنگام سرطان 
مثانه«  گفت: » بررسی ما نشان داد: این روش، از »ویژگی«  
)100 درصدی( و »حساسیت« )  46 درصدی( برای 
تشخیص سرطان ادراری تا 10 سال قبل از بروز بالینی 
تومور اولیه در افراد سالم فاقد عالمت برخوردار است. 
به گفته وی، ویژگی 100 درصدی این روش به معنای 
نبود هرگونه نتیجه مثبت کاذب در آزمایشات نمونه ها 
است که این مساله از مهم ترین شاخص ها در یافتن یک 
بیومارکر تشخیصی است چرا که از ایجاد اضطراب و 
مشکالت روحی افراد و هزینه های ناشی از ارایه نتایج مثبت 
کاذب جلوگیری می کند.« این محقق افزود: »حساسیت 46 
درصدی نیز به معنای آن است که با این روش می توان 46 
درصد افرادی که در طی 10 سال آینده به سرطان مثانه 
مبتال می شوند را شناسایی کرد که این میزان حساسیت 

برای این مدت زمان طوالنی، بسیار مناسب است.«
شیخ در تشریح این نتایج همچنین گفت: »این مطالعه 
نشان داد که هر چه مدت زمان بین جمع آوری و بررسی 

نمونه ادرار تا زمان بروز عالیم و تشخیص بالینی 
سرطان کمتر باشد، میزان آلل های جهش یافته این 
ژن در ادرار و در نتیجه قابل تشخیص بودن آن 

)حساسیت تشخیصی( بیشتر می شوند.«
وی یادآور شد: »چندین مطالعه مورد - شاهدی 
که توسط تعدادی از افراد تیم تحقیقاتی مطالعه 
حاضر برای ارزیابی »امکان استفاده از جهش پروموتر 
معکوس تلومراز در تشخیص سرطان های دستگاه 
ادراری« انجام شده بود، به خوبی نشان دادند که 
حساسیت این روش، هنگام تشخیص بالینی سرطان 

مثانه بین 87 تا 98 در صد بوده است.«
وی اعالم کرد: »با اتکا به نتایج به دست آمده از 
این مطالعه، در حال برنامه ریزی برای تحقق گام های 
بعدی جهت بررسی ارزش این بیومارکر در تشخیص 
زودهنگام سرطان های مثانه در جمعیت های بزرگتر 
در نقاط مختلف دنیا از جمله جمعیت های آسیایی، 

اروپایی و آمریکایی هستیم.«
»فلورانس لِکالوزکِلم «، سرپرست تیم محققان بین 
المللی در این پروژه تحقیقاتی نیز درباره اهمیت 
این مطالعه گفت: »مطالعات قبلی ما قابل تشخیص بودن 
جهش ژنتیکی پروموتر معکوس تلومراز در » دی ان ای 
سلول های ادراری« و همچنین »دی ان ای بدون سلول 
در ادرار« را نشان داده بودند، اما این جهش های ژنتیکی 
برای تشخیص زودهنگام سرطان مثانه، در هیچ مطالعه ای، 

ظرفیت سنجی نشده بودند.«
به گفته وی، آنچه یافته های مطالعه حاضر را دارای اهمیت 
کرده ، نه تنها بررسی میزان تاثیر این جهش ها در تشخیص 
زودهنگام سرطان مثانه ، بلکه »ارائه قوی ترین شواهد به 
دست آمده تا کنون درباره ظرفیت چنین روشی در بستر 
یک مطالعه وسیع، آینده نگر، مبتنی بر جمعیت و طوالنی 
مدت )بیش از 10 سال( برای نخستین بار در جهان« 
است که این ویژگی، قابل استفاده بودن و ارزش باالی 
پیش بینی نشانگرهای زیستی غیرتهاجمی در تشخیص 
سرطان مثانه افراد سالم بدون عالمت  را نشان می دهد.

محقق آژانس بین المللی تحقیقات سرطان این بررسی را 
یک مطالعه مقدماتی و گام مهمی برای مطالعات بعدی 
دانست که با اتکا به نمونه های بیشتری از موارد ابتال به 
سرطان مثانه می توانند به نتایج فعلی این تحقیق درباره 
امکان تشخیص بسیار زودهنگام سرطان مثانه با بررسی 
جهش های ژنتیکی شایع آن، قطعیت بیشتری دهند و حتی 
نقش جهش های ژنتیکی را در بروز تومورهای بدخیم 
انواع سرطان، روشن تر کنند.« لِکالوزکِلم خاطرنشان کرد: 
»روش ارزیابی شده آنها، بسیار بهتر و مقرون به صرفه تر از 
روش های تهاجمی همچون سیتولوژی ادرار و نشانگرهای 
زیستی موجود، برای تشخیص سرطان مثانه در مراحل 
اولیه  بویژه در افراد پرخطر است.« وی تاکید کرد: »نتایج 
این مطالعه همچنین می تواند به غربالگری بهتر جمعیت 
پرخطر سرطان مثانه، توسعه بیومارکرها برای تشخیص 
بسیار سریعتر این بیماری و نیز کنترل و پیشگیری از عود 

آن در بیماران مبتال کمک کند.«

تعداد جان باختگان کرونا 
به ۱۸۶۸ نفر رسید

رئیس بیمارستان ووهان قربانی کرونا شد

مقامات چین با اعالم خبر فوت 1868 نفر بر اثر ابتال به کروناویروس 
جدید اظهار داشتند: »رئیس بیمارستان ووهان به دلیل ابتال به 

بیماری کووید-19 جان خود را از دست داده است.«
به گزارش سپید، چین در جدیدترین گزارش از تعداد تلفات 
و مبتالیان به کروناویروس جدید که روز سه شنبه به روز شده 
اعالم کرد: »1886 مورد جدید ابتال به کروناویروس و مرگ 98 
بیمار تایید شده است. همچنین این ویروس در بسیاری از افراد با 
عالئم خفیف همراه است که این امر می تواند امیدوارکننده باشد.«
تاکنون 1868 نفر بر اثر ابتال به کروناویروس جان خود را از دست 
داده و تعداد 72 هزار و 436 نفر نیز به این ویروس آلوده شده اند.
مطالعه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های چین نشان می دهد 
که عالئم بیش از 80 درصد از مواردِ بررسی شده خفیف بوده و 
تعداد مبتالیان جدید نسبت به اوایل این ماه کاهش داشته است.
هرچند دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در اظهاراتی گفته است 
که در حال حاضر نمی توان تداوم روند کاهشی تعداد مبتالیان 

به کروناویروس را پیش بینی کرد.
همچنین به رغم اعمال قوانین و مقررات برای استفاده از ماسک 
و دیگر تجهیزات مراقبتی، کادر درمانی از جمله قربانیان شیوع 
کروناویروس بوده اند. بنابر اعالم کمیسیون سالمت چین، رئیس 
بیمارستان شهر ووهان نیز بر اثر ابتال به  COVID-19 جان 

خود را از دست داده است.

نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران اذغان کرد

توانمندی باالی ایران در کنترل 
و مهار بیماری های واگیر

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: »باید از دکتر نمکی 
وزیر و مجموعه وزارت بهداشت در رسیدگی به وضعیت تعدادی 
از شهروندان ایرانی بازگشته از چین در قرنطینه تشکر کنم. باید 
از دانشجویان ایرانی بازگشته از ووهان که نه تنها از سالمتی شان 
مراقبت کردند بلکه با بردباری کمک کردند تا از سالمت جامعه 

ایران مطمئن شویم هم تشکر کنم .«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا کریستف هملمن در حاشیه بازدید 
وزیر بهداشت از پایان قرنطینه تعدادی از دانشجویان و هموطنان 
ایرانی مقیم ووهان در یکی از هتل های اطراف تهران بزرگ، اظهار 
داشت: »در این مدت از مجموعه هایی که در ایران برای کنترل 
بیماری های واگیر فعالیت دارند مانند انستیتو پاستور، بازدید کردم 
و چندین بیمارستان در ایران کامال برای مواجهه با شرایط مبتالیان 
به کروناویروس در نظر گرفته شده است و از این بیمارستان ها که 
از امکانات بسیار خوبی برخوردار بودند، هم بازدید کردم.« وی 
افزود: »جمهوری اسالمی ایران از توانمندی باالیی در کنترل و 
مهار بیماری های واگیر برخوردار است و سازمان جهانی بهداشت 
آمادگی دارد که همکاری های خود با جمهوری اسالمی ایران را 
تقویت کند و اطمینان داریم که همه می توانیم در جهتی مثبت و 

مفید به ایران و جامعه جهانی کمک کنیم.«
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران خاطرنشان کرد: »یکی 
از نمونه های بارز موفقیت جمهوری اسالمی ایران در رسیدگی به 
مناطق سیل زده ابتدای سال جاری در این کشور بود که با روش 
بسیار منسجم و قدرتمندانه، حوزه بهداشت و درمان در این مناطق 
مدیریت شد و شاید اگر چنین سیالبی در برخی کشورهای دیگر 
رخ می داد، نمی توانستند همانند ایران با قدرت از شیوع و اپیدمی 
بیماری های واگیر جلوگیری کنند.« هملمن تاکید کرد: »در بازدید و 
پایان قرنطینه دانشجویان ایرانی شاهد بودیم که همه چهره ها خندان 
بود وهیچ چهره ناراحتی ندیدیم و این افراد در طول دوره قرنطینه از 
امکانات مناسبی برخوردار و با خانواده های خود در ارتباط و تماس 
بودند.« نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران خاطرنشان کرد: 
»از انستیتو پاستور و تعدادی از بیمارستان های تهران و کرمان که 
برای پذیرش مبتالیان احتمالی کروناویروس جدید از سوی وزارت 
بهداشت ایران در نظر گرفته شده بود، بازدید کردم و این مراکز از 
امکانات بسیار خوبی برخوردار بودند و ظرفیت بسیار باالی ایران 
در مقابله و کنترل بیماری های واگیر دار را به خوبی مشاهده کردیم.«
هملمن افزود: »همه اینها را دیدم و تنها چیزی که در ایران ندیدم، 
بیمار مبتال به کرونا ویروس جدید بود. شاید در کشورهای همسایه 
شاهد ابتالی چندین نفر به کروناویروس جدید بوده ایم اما به طور 
کلی در سطح جهانی، وضعیت این بیماری در حال کنترل است 

و روند کاهشی دارد.«
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دستاورد بی سابقه محققان علوم پزشکی ایران

تشخیص سرطان مثانه10 سال قبل از بروز عالئم

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت ضمن اشاره به نحوه 
نظارت بر فعالیت بیمارستان ها و مراکز درمانی در تعطیالت نوروز، در عین 
حال تاکید کرد که ارائه خدمات درمانی، به  ویژه خدمات اورژانسی در نوروز 

متوقف نخواهد شد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علیرضا عسگری با اشاره به برنامه نظارتی 
وزارت بهداشت در بیمارستان ها برای تعطیالت نوروزی، گفت: »یکی از 
محوری ترین برنامه های ما در تعطیالت نوروزی نظارت بر فعالیت بیمارستان ها 
و مراکز درمانی است.« مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت 
ادامه داد: »تالش ما بر این است که خدمات درمانی، به ویژه خدمات درمانی 
اورژانسی، در تعطیالت نوروزی متوقف نشود، این اقدام در سطوح مختلف 
انجام می شود و بیمارستان ها و آنکال های ما در رشته های مختلف، فعالیت های 
خود را حفظ می کنند. در عین حال گاهی اوقات تقسیم کار هم درباره برخی 
مراکزمان انجام می شود، اما مساله مهم و مورد تاکید وزارت بهداشت این است 
که مردم در ایام نوروز بالتکلیف نباشند و خدمات درمانی علی الخصوص 
خدمات درمانی ضروری و اورژانسی به صورت مطلوب ارائه شود.« وی 
افزود: »البته در این زمینه از سال های گذشته تجاربی داریم، بنابراین نقاط 
ضعف احتمالی را شناسایی کردیم و آن ها را تقویت کرده ایم. از همه مهم تر 
بسیجی در سطح هیات رییسه های دانشگاه های علوم پزشکی و معاونین 
درمان راه اندازی خواهیم کرد که در واقع یک بسیج خدمت رسانی برای 
ایام نوروز است که نه  تنها هیات های رییسه، بلکه معاونین درمان و تیم های 
نظارتی هم بر شکل خدمات رسانی در همه بیمارستان ها اعم از دولتی و غیر 
دولتی نظارت می کنند تا حداقل مشکالت را در حوزه درمانی در تعطیالت 

نوروز داشته باشیم.«
عسگری گفت: »در سطوح هیات رییسه های دانشگاه های علوم پزشکی هم 
کشیک های روزانه ای تعریف می شود که آنها نه  تنها در دانشگاه مستقرند، بلکه 
در بررسی مشکالت درمانی، انعکاس و پرداختن به آن ها و حل مسائل کمک 

می کنند، حتما و حتما در تعطیالت نوروز مراکز دولتی دایر هستند و حتی 
مراکز خصوصی هم طبق قانون نسبت به پذیرش بیماران اورژانس، مکلف 
هستند که حتما این اقدام را انجام می دهند؛ چراکه بخش خصوصی ما همواره 
همراه بوده و با مراکز درمانی ما همکاری الزم را دارند تا خدمات رسانی به 
مردم در ایام نوروز، به ویژه خدمات اورژانسی نه تنها متوقف نشود، بلکه به 

صورت قوی تر ادامه داشته باشد.«
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت تاکید کرد: »البته مردم 
توجه کنند که سامانه 190 نیز در ایام نوروز فعال است و حتما مردم مطمئن 
باشند که جایی وجود دارد که مشکالت درمانی مردم را در نوروز بشنود و 
مورد رسیدگی قرار دهد. بنابراین اگر مردم در حین دریافت خدمات درمانی با 
مشکالتی مواجه شدند، حتما در هر زمان از شبانه روز به سامانه 190 منعکس 
کنند تا پیگیری الزم انجام شود.«وی درباره وضعیت انجام اعمال جراحی 
در تعطیالت نوروزی نیز اظهار کرد: »اعمال جراحی اورژانس در تعطیالت 
نوروز انجام می شوند. اعمال جراحی الکتیو یا غیرضرور هم به فراخور 
برنامه ریزی که حوزه های درمانی انجام می دهند، پیش خواهند رفت. در ایام 
نوروز، بعد از چند روزی که تعطیل رسمی است، بیمارستان ها می توانند اعمال 
جراحی الکتیوشان را داشته باشند و منعی ندارد و اتفاقا این اتفاق می افتد. 
در چند روز تعطیالت رسمی نوروز نیز اتاق های عمل ما برای انجام اعمال 
جراحی اورژانسی به صورت 100 درصد فعال هستند و به هیچ وجه قطع 
خدمت نداریم.« عسگری ادامه داد: »در عین حال اعمال جراحی الکتیو هم 
با برنامه ریزی  حوزه های درمانی انجام خواهند شد، اما در این زمینه یکی از 
نکات مورد تاکید ما این است که پزشک جراح ما در پیگیری شرایط بیماران 
بعد از جراحی هم حضور فعال داشته و دوران بعد از عمل جراحی هم برای 

پیگیری بیمار، حضور داشته باشد.«
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت در خصوص وضعیت 
بیمارانی که باید شیمی درمانی انجام دهند و یا در اواسط دوره درمانی شان 

هستند گفت: »باید توجه کرد که بیماری که خدمت شیمی درمانی دریافت 
می کند، نمی تواند به دلیل تعطیالت نوروزی دوره درمانی اش را متوقف کند، 
بلکه خدمات درمانی آن باید به موقع ارائه شود. بیماران مبتال به سرطانی 
که باید شیمی درمانی شوند و یا سایر بیمارانی که یک دوره درمانی را طی 
می کنند، اگر در دریافت خدمات مورد نیازشان در تعطیالت نوروزی دچار 
مشکل شدند، حتما با سامانه 190 تماس بگیرند. در عین حال خوشبختانه 
بسیاری از خدمات شیمی درمانی در مراکز بیمارستانی وازارت بهداشت ارائه 
می شود و این موضوع باعث شد که دغدغه ما در این حوزه کمتر باشد. 
در عین حال اگر مردم از نحوه ارائه خدمات درمانی در نوروز گالیه ای 
داشتند، حتما با سامانه 190 تماس بگیرند و موضوع را منعکس کنند.« وی 
در پایان درباره وضعیت ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو 
و تجهیزات پزشکی در ایام نوروز، گفت: »اتفاقا ممنوعیت این موضوع در 
بیمارستان ها در تعطیالت نوروز با دقت و شدت بیشتری مورد نظارت قرار 
می گیرد. یکی از موضوعات مهم نظارتی در ایام نوروز همین موضوع است 

و به دقت مورد نظارت قرار می گیرد.«

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت تشریح کرد؛

نحوه نظارت بر فعالیت بیمارستان ها در تعطیالت نوروز


