
3 سالمت در جهان

 افزایش سن و شیوه زندگی ناسالم و محیط زیست آلوده از مهم ترین دالیل افزایش ابتال به سرطان

 سرطان پستان؛ پیش از درمان باید به فکر پیشگیری بود
تالش ها  طوالنی  مدت های 
برای کاهش تلفات مبتالیان 
به سرطان پستان بر تشخیص 
درمان  و  بیماری  زودهنگام 
دارویی بعد از جراحی، پرتودرمانی یا درمان 
توأم دارو و پرتودرمانی متمرکز بود. استفاده از 
هر یک از این 2 روش یا استفاده توأم آنها باعث 
شد در دهه های گذشته میزان مرگ ومیر مبتالیان 
به سرطان پستان تا حدود زیادی کاهش یابد. 
اکنون میزان زنده ماندن بعد از ابتال، در صورت 
محدود ماندن در بافت پستان به 95 درصد یا 
حتی 99 درصد و در صورت گسترش به غدد 
لنفاوی مجاور پستان به 85 درصد رسیده است.
هرچند امروز تعداد زنان مبتالیی که از این بیماری 
جان به در می برند مرتب در حال افزایش است، 
سرطان پستان برای بسیاری از زنان و عزیزانشان 
هنوز کابوس است. از هر 8 زن، 1 زن مبتال 
به این بیماری می شود و سرطان پستان دومین 
عامل مرگ بر اثر سرطان بین زنان است. همه 
این یافته ها نشان می دهد، باید اقدام دیگری نیز 
برای مهار بیماری در نظر داشت؛ پیشگیری.
مطالعات طوالنی مدت روی ده ها هزار زن مبتال 
به سرطان پستان نشان داده در صورت انجام 
اقدامات پیشگیرانه در سطح وسیع، می توان تا حد 
زیادی امکان ابتال به بیماری را کاهش داد. حتی 
روش هایی که این روزها برای غربالگری احتمال 
وجود سرطان پستان انجام می شود، می تواند به 
زنانی که از اقدامات محافظتی خاص جا مانده اند، 
کمک کند.دکتر لیدیا پیس، پزشک بیمارستان 
زنان برایتون، می گوید: »مطالعات زیادی که روی 

داروهای پیشگیرانه انجام شده، نشان می دهد این 
داروها می توانند در حد متوسط خطر گسترش 
بیماری را کم کنند.« اما اضافه می کند، این داروها 
خطر سرطان هایی را کاهش می دهند که از بقیه 
درمان پذیرتر هستند و امکان مرگ بر اثر ابتال 
به آنها از بقیه انواع کمتر است.برای بسیاری از 
زنان داروهای مهارکننده سرطان گزینه های مهمی 
هستند اما تصمیم برای مصرف آنها کامال شخصی 
است. زنانی هستند که نمی خواهند 5 سال هر 
روز دارو مصرف کنند. برای برخی دیگر فواید 
دارو برای کاهش امکان مرگ بسیار مهم است 

و برخی زنان حاضر به هر کاری برای کاهش 
خطر ابتال به سرطان پستان هستند. درضمن هیچ 
یک از این داروها بدون عوارض جانبی نیستند 
و نمی توان پیش بینی کرد چه زمانی این داروها 
بهتر می شوند. میزان خطر ابتال براساس این 5 
عامل تخمین زده می شود؛ سن، نژاد یا قومیت، 
سابقه خانوادگی ابتالی مادر، خواهر یا دختر به 
سرطان پستان، سابقه نمونه برداری از پستان و 
تراکم بافت پستان.متاسفانه، واقعیت های دنیای 
مدرن اغلب در تقابل با عواملی هستند که قادرند 
خطر سرطان پستان را کاهش دهند و همه عوامل 

خطرآفرین را هم نمی توان تعدیل کرد بنابراین 
زنان مجبورند اقداماتی را که قادر به انجام آن 

هستند، قبول کنند.
که  است  سن  مهارناپذیر  عامل  مهم ترین 
ابتال به بیماری  بزرگ ترین عامل خطر برای 
محسوب می شود. زنان امروز به طور متوسط 30 
سال بیش از زنان یک قرن پیش زندگی می کنند. 
در عصر ما بلوغ زودتر اتفاق می افتد. در آمریکا 
کمتر از 1 مادر از هر 5 مادر تا 6 ماه یا بیشتر به 
نوزاد خود شیر می دهد و برخی زنان در سنی 
باالتر از سن متوسط وارد دوران یائسگی می شوند. 

تمام این عوامل باعث می شود، پستان سال های 
بیشتری در معرض هورمون های گسترش دهنده 
سرطان قرار گیرد.امروز نسبت به یک قرن پیش 
مصرف الکل در زنان آمریکا بیشتر و ثابت شده 
افزایش خطر سرطان پستان با میزان و تعداد 
دفعات مصرف الکل نسبت مستقیم دارد. قرار 
گرفتن در معرض آالینده های محیط زیست نیز 
می تواند تعادل طبیعی هورمون ها را به هم بزند 
و پستان را در معرض خطر ابتال به سرطان قرار 
دهد. در هر صورت، مصرف قهوه و قرص های 
ضدبارداری نمی توانند روی کاهش خطر ابتال 
تاثیری بگذارند.ترکیب تاثیراتی که گفتیم، همراه 
چاقی و اضافه  وزن در زنان بالغ و دختران جوان 
خطر ابتال را باز هم بیشتر می کند. چربی تولید 
استروژن کرده و آالینده های محیط را هم در خود 
انبار می کند؛ به این ترتیب راه ابتال بازتر می شود. 
برای کاهش خطر، زنان باید وزن خود را کم کنند 
و در نظر داشته باشند کاهش وزن فواید بسیاری 
دارد که فقط یکی از آنها کاهش خطر ابتال به 
سرطان پستان است.فعالیت جسمانی خطر ابتال به 
سرطان را کاهش می دهد. هرچند امروزه امکان 
انجام فعالیت های بدنی تفریحی برای زنان بیش 

از گذشته است، در اغلب آنها فعالیت جسمانی 
محدود به انجام وظایف رو به افزایش مدرسه 
یا محل کار یا خانه شده است.هنوز هم یکی از 
بهترین راه های مهار بیماری های قلبی که اولین 
قاتل زنان است و همچنین سرطان پستان، انجام 
فعالیت های جسمانی است. اغلب مطالعات نشان 
می دهند، انجام فعالیت های متوسط تا شدید 
بدنی حدود 30 تا 60 دقیقه در روز می تواند 
خطر بروز سرطان پستان را 20 تا 80 درصد 
کاهش دهد. ورزش حتی در زنانی که تا پیش از 
سن یائسگی ورزش نکرده اند هم مفید است.در 
زنانی که سرطان پستان در آنها درمان شده، 3 تا 
5 ساعت پیاده روی در هفته با سرعت متوسط 
می تواند حطر عود بیماری را 40 تا 50 درصد 
کاهش دهد.آنچه زنان می  خورند هم بر میزان 
ابتالیشان موثر است. انجمن سرطان آمریکا 
پیشنهاد کرده برای کاهش خطر ابتال به سرطان، 
افراد تا می توانند از گوشت قرمز به خصوص 
و  سوسیس  مانند  فراوری شده  گوشت های 
کالباس کمتر استفاده کنند، سبزیجات و میوه 
بیشتر بخورند و غالت کامل و فراورده های سویا 
مانند توفو را در رژیم غذایی خود بگنجانند تا 
نه تنها خطر ابتال به سرطان پستان کم شود، بلکه 
از افزایش بیماری های قلبی، دیابت، سکته های 
مغزی و انواع دیگر سرطان هم در امان بمانند.
با تمام آنچه گفتیم، زنان را نباید به دلیل ابتال 
به سرطان مقصر دانست چون با وجود همه 
عوامل کم کننده سرطان، باز هم ممکن است 

بیماری سراغشان بیاید.
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مرجان 

یشایایی

انجمن سرطان آمریکا کاهش وزن، انجام 
تمرین های ورزشی مداوم، بررسی های 

دوره ای و رژیم غذایی غنی از سبزیجات 
و میوه ها و غالت کامل را از عوامل 

بازدارنده سرطان معرفی کرده است

آمریکا

شماره هفتصدوسی ویک   نه آذرنودوهشت

70 درصد دختران افغانستان از ترس نازایی در جریان عادت ماهانه حمام نمی کنند
براساس یافته های یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، که در اعالمیه 8 آبان ماه این نهاد منتشر شده،۷0درصد 
دختران مدارس افغانستان به دلیل ترس از نازایی در دوره عادت ماهانه حمام نمی کنند و 29 درصد دیگر از دختران 
در این جریان به مدرسه نمی روند.طبق گزارش یونیسف، حدود 80 درصد از دختران اجازه ندارند در دوران عادت 
ماهانه در مراسم اجتماعی شرکت کنند و 50 درصد هم تا زمان اولین دوره عادت ماهانه در این مورد آگاهی نداشته اند.
این نهاد بهداشت دوره عادت ماهانه دختران در افغانستان را یک مساله فراموش شده خوانده و از دولت این کشور 
خواسته فوری این موضوع را مورد توجه قرار دهد.وزارت معارف )آموزش و پرورش( افغانستان اعالم کرده، با وجود 
تالش ها برای آگاهی دهی در مورد بهداشت دوران عادت ماهانه دختران در مکاتب/مدارس، هنوز هم 50 درصد از 
دختران در این مورد آگاهی ندارند.میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف/آموزش وپرورش افغانستان در نشست 

خبری گفت: »دختران به دلیل پایین بودن سطح آگاهی در زمان عادت ماهانه با مشکالتی مانند برخورد نامناسب 
در محیط آموزشی روبرو می شوند که می تواند تبعات خطرناکی داشته باشد.«وزارت معارف افغانستان با همکاری 
)یونیسف( سال گذشته برای نخستین بار راهنمای بهداشت فردی دختران در دوران  عادت ماهانه را منتشر کرد.به 
گفته مسووالن این وزارتخانه، با این وجود هنوز هم 50 درصد دانش آموزان دختر در مورد  عادت ماهانه آگاهی 
کافی ندارند. همچنین هنوز هم در بسیاری از مدرسه ها امکانات بهداشتی و محالت ویژه برای دختران وجود ندارد 
یا محدود است.وزارت صحت عامه/بهداشت افغانستان اعالم کرده، شماری از دختران در دوران عادت ماهانه به دلیل 
پایین بودن سطح آگاهی  به بهداشت فردی شان توجه نمی کنند.دیوه صمد، معاون وزارت صحت عامه افغانستان گفت: 
»بی توجهی به بهداشت عادت ماهانه در مواردی حتی می تواند باعث افسردگی و عقیم شدن برخی دختران شود.«   
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نتایج مطالعه ای بزرگ در آمریکا نشان می دهد فعالیت منظم جسمی 
به مدت 45 دقیقه برای 5-3 بار در هفته می تواند به بهبود سالمت 
روان کمک کند. در این مطالعه یک میلیون و 200 هزار نفر میزان 
فعالیت جسمی و وضع روانی خود را برای یک دوره یک ماهه 
گزارش دادند. »روزهای بد« کسانی که ورزش کردند، در مقایسه 

با کسانی که ورزش نمی کردند به اندازه 1/5 روز در ماه کمتر بود.
نتایج این مطالعه نشان داد هرچند ورزش های جمعی، دوچرخه سواری 
و ایروبیک بیشترین تاثیر مثبت را داشته اما انواع تحرک جسمی از 
جمله کار خانگی و رسیدگی به بچه ها، صرف نظر از سن یا جنسیت 

باعث بهبود وضعیت روانی شده است.
این مطالعه که نتایج آن در نشریه »روان شناسی لنست« چاپ شده 
و در نوع خود بزرگ ترین تحقیق تا امروز است، تنها نگاه آماری به 
نتایج فعالیت جسمی افراد داشته و نمی تواند ثابت کند چگونه فعالیت 

جسمی علت مستقیم بهبود حال روانی بوده است.
تحقیقات قبلی درباره تاثیر ورزش بر سالمت روان به نتایج ضدونقیضی 
منجر شده بود. بعضی مطالعات حاکی از آن بود که بی تحرکی می تواند 

به وضع بد روانی منجر شود و همچنین از عوارض آن باشد.
عالوه بر تاثیر ورزش بر روان افراد، مطالعات نشان داده ورزش خطر 
بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت را کم می کند و از این راه باعث 

بهبود سطح کیفیت زندگی می شود.به گفته بزرگساالن شرکت کننده 
در این مطالعه، آنها به طور متوسط هر ماه 4-3 روز را در حال بد 
روانی سپری کردند. برای کسانی که از نظر فیزیکی فعال بودند، این 
رقم 2روز در ماه بود. میان کسانی که از قبل دچار افسردگی بودند، 
ورزش ظاهرا تاثیر بیشتری داشت. این گروه ماهی ۷ روز را در 
حال بد روانی سپری کردند، در حالی که این رقم برای کسانی که 
ورزش نمی کردند ماهانه 11 روز بود. بر اساس این مطالعه، دفعات 
و طول زمان فعالیت جسمی هم عوامل مهمی بودند و حالت ایده آل 
فعالیت30 تا60دقیقه یک روز درمیان بود اما این مطالعه نتیجه گیری 

کرد که موضوعی به نام »ورزش زیادی« هم وجود دارد.
دکتر آدام چکرود، نویسنده این مقاله و استادیار روان شناسی در 
دانشگاه ییل گفت: »قبال مردم بر این باور بودند که هرچه بیشتر 
ورزش کنید، سالمت روانی شما بهتر است اما نتایج مطالعه ما 

می گوید که چنین نیست.«
اگر بیش از 23بار در ماه ورزش کنید یا برای بیش از 90 دقیقه 
ورزش کنید، ممکن است به وضعیت بدتر روانی برسید. تاثیر مثبت 
ورزش های تیمی نشان می دهد فعالیت های ورزشی جمعی می تواند 

از انزوا بکاهد و برای استقامت روانی و کاهش افسردگی مفید باشد.
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ورزش منظم به بهبود سالمت روانی کمک می کند

افغانستان


