
: لطفا خودتان را معرفی کنید.
بروجردی  اصالتا  خانه دار،  ساله،   54 رادمنش،  بهجت  من 

هستم و بیش از 35 سال است در تهران زندگی می کنم.
: با چه عالئمی به پزشک مراجعه کردید و چه 

شد که کارتان به جراحی کشید؟
معموال نسبت به دردهایی که برایم پیش می آید بی تفاوت هستم 
و از کنار آنها می گذرم. بیش از 6 ماه بود شکم و پهلوهایم 
مانند سنگ سفت شده بود و کمی درد داشت. همیشه به 
خود می گفتم چرا شکمی که بافت چربی و گوشتی دارد باید 
اینقدر سفت باشد. در عین حال شکمم به تدریج در حال 
بزرگ شدن بود و فکر می کردم دارم چاق می شوم. تا اینکه 
معده ام به هم ریخت و مرتب ترش می کردم. سابقه بیماری 
معده داشتم و سال 87 اندوسکوپی کرده و تحت درمان قرار 
گرفته بودم، بنابراین همان داروهای معده را دوباره شروع 
کردم اما بی فایده بود و تاثیری در حل مشکل ریفالکس و 
ترش کردنم نداشت. مشکلم به حدی شدید شد که مجبور 

شدم به متخصص گوارش مراجعه کنم. پزشک در معاینه 
اولیه متوجه توده ای در شکمم شد و مرا برای سونوگرافی 
و تست های تشخیصی بیشتر ارجاع داد و در نهایت وجود 
توده ای در شکمم قطعی شد. سی  تی  اسکن نشان می داد منشاء 
تومور از کلیه است بنابراین به متخصص اورولوژی مراجعه 

کردم و در نهایت هم به سرعت بستری و جراحی شدم.
: به جز سفتی شکم عالمت دیگری مثال مشکلی 

در ادرار نداشتید؟
انجام  بررسی هایی که  اتفاقا طی  نداشتم.  نه، هیچ مشکلی 
می دادم هم پزشکان مرتب از من می پرسیدند که آیا سوزش 
یا تکرر ادرار، خون در ادرار یا هیچ مشکل دیگری نداری و 
من واقعا هیچ مشکلی نداشتم و شاید اگر مساله ترش کردنم 

نبود هیچ گاه به پزشک مراجعه نمی کردم.
: در سابقه خانوادگی تان فرد دیگری هم سابقه 

تومور داشته یا دارد؟
مادرم تومور کولون داشت اما اندازه اش خیلی کوچک تر از 

تومور من بود. با اینکه مادرم تحت عمل جراحی قرار گرفت 
و تومورش خارج شد اما بهبود پیدا نکرد و منجر به مرگش 
قبل جراحی  داشت و سال ها  کلیه  تومور  برادرم هم  شد. 
شد اما به دلیل آسیبی که تومور به کلیه اش وارد کرده بود، 
کلیه اش را خارج کردند. از آن زمان تاکنون برادرم با یک 

کلیه زندگی می کند. خواهر و پدرم هم سنگ کلیه دارند.
: چه مدت از داروهای مخصوص ترش کردن 

استفاده  کردید؟
با  که  بود  زیاد شده  قدری  به  ترش کردنم  بود  ماهی  چند 
خوردن دو لقمه غذا معده ام به هم می ریخت و خیلی  ترش 
می کردم. در این مدت داروهایی مثل امپرازول و... می خوردم.
: شما جزو کسانی هستید که سخت به پزشک 

مراجعه می کنند. درست است؟
بله، خیلی کم پیش می آید به پزشک مراجعه کنم. امیدوارم 
دولت هزینه های درمان را پایین بیاورد تا مجبور نباشیم از 

ترس هزینه های درمان از مراجعه به پزشک خودداری کنیم.

رژیم بگیرید 
و خودسرانه قرص نخورید

کدام مواد شیمیایی 
برای کلیه خطر دارند؟

 دکتر آریا جنابی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نگاه فوق تخصص بیماری های کلیه

پرسشی از متخصص طب کار

توموری با اندازه و ابعاد تومور خانم رادمنش که هیچ عالمتی ندارد، 
نشان می دهد بافت آن داخل مجاری ادراری گسترش پیدا نکرده بلکه 
فقط به فضای خارج از کلیه فشار آورده و با بزرگ شدن تدریجی اش، 
بیشتر عالئم موضعی و فشاری ایجاد کرده است. خانم رادمنش اشاره 
کرده اند درد پهلو داشته اما آن را جدی نگرفته اند، در حالی که همیشه 
باید به دردهای شکمی و درد پهلوها اهمیت داد زیرا این دردها می توانند 
شروع یک بیماری باشند. گاهی ممکن است بیماری هیچ عالمت دیگری 
جز یک درد خفیف در ناحیه پهلوها نداشته باشد و اهمیت ندادن به این 
دردها به بیماری فرصت پیشرفت خواهد داد. تومورهای کلیوی ارتباط 
بسیار نزدیکی با ارث دارند. در واقع، برخی بیماری های ارثی باعث 
می شود احتمال ایجاد تومورهای کلیه افزایش پیدا کند. به عنوان مثال 
برخی از موتاسیون ها یا جهش های ژنی در برخی بیماری ها می توانند 
تومور کلیه ایجاد کنند. بعضی اوقات زمینه ارثی وجود ندارد و عوامل 
محیطی در ایجاد تومور کلیه نقش دارند؛ مثال تماس با برخی سموم، 
آلودگی های محیطی و مواد شیمیایی موجود در محل کار، مصرف 
دخانیات و... می توانند افراد را مستعد ابتال به تومور کلیه کنند، بنابراین 
افرادی که شغلشان تماس با مواد شیمیایی و آلودگی های مختلف است 
بیشتر در معرض خطر قرار دارند. این افراد باید معاینه ها و بررسی های 
دوره ای را انجام بدهند و در صورت وجود مشکل، شغلشان را تغییر 
دهند. تومور و کیست کلیه با هم تفاوت دارند. کیست کلیه بیماری شایعی 
نسبت به تومور کلیه است. با افزایش سن و در سنین باالتر از 50-60 
سال ممکن است یکی دو کیست در کلیه دیده شود. کیست ها معموال 
خطری ایجاد نمی کنند و نیازی به جراحی ندارند اما تومورها معموال 
موادی از خود آزاد می کنند که فرد را بی اشتها و الغر و به راحتی به 
سایر ارگان های بدن دست اندازی می کنند و پخش می شوند. اگر دیواره 
کیست ها نامنظم باشد، عالیم سیستمیک ایجاد کنند یا تعدادشان خیلی 
زیاد باشد باید به بیماری های دیگری مانند کلیه پلی کیستیک فکر کرد. 
کلیه پلی کیستیک معموال از سنین پایین  شروع می شود و با افزایش سن به 
تعداد کیست ها افزوده خواهد شد. همزمان با کیست های کلیه ممکن است 
بیمار در قسمت های دیگر بدن مانند کبد، تخمدان، پانکراس و... هم دچار 
کیست های متعددی شود. کلیه پلی کیستیک هم معموال زمینه ارثی دارد.

به این خانم و همه کسانی که به هر دلیلی دارای یک کلیه هستند، 
توصیه می کنم کلیه خود را از هر گونه خطر و آسیبی حفظ کنند. 
یکی از مواردی که می تواند به کلیه آسیب بزند فشارخون باالست، 
بنابراین فشارخون باید با رژیم غذایی درست و در صورت نیاز 
 مصرف داروها کنترل شود. همچنین این افراد باید از نظر میزان 
دفع پروتئین بررسی شوند. اگر بیماری پروتئین دفع کند باید حتما 
مورد بررسی قرار بگیرد و علت ایجاد آن برطرف شود. افرادی که 
یک کلیه دارند باید از افزایش چربی های خون خود جلوگیری کنند. 
اگر وزنشان باالست حتما باید رژیم بگیرند و وزنشان را کم کنند. 
وزن باال، استفاده خودسرانه از داروها به خصوص انواع مسکن ها و 

رژیم غذایی چرب و پرنمک می تواند به کلیه آسیب بزند.

مواد شیمیایی انواع و اقسام مختلفی دارند، بنابراین اینکه بگوییم تماس 
با مواد شیمیایی باعث آسیب به کلیه می شود، جمله مبهمی است. باید 
ببینیم چه ماده ای چه اثری بر کلیه می گذارد. مواد شیمیایی شامل فلزات 
سنگین، حالل ها، آفت کش ها و... هستند. از نظر شغلی شواهد کمی برای 
عواملی که باعث ایجاد تومور کلیه می شوند، در دسترس است. یکی 
از مواردی که در حال حاضر احتمال داده می شود در بروز این مشکل 
دخالت داشته باشد، آلودگی با سرب است. احتمال دارد بخارات سرب 
یا غبارهای آن بتوانند باعث ایجاد تومور کلیه و سرطان کلیه شوند، 
اما این احتمال هنوز به قطعیت نرسیده است. در خصوص سایر مواد 
شیمیایی که بتوانند تومور بدخیم و سرطانی در کلیه ایجاد کنند، شواهد 
مشخصی در دسترس نیست، اما بسیاری از مواد شیمیایی می توانند 
به شکل های دیگری به کلیه آسیب برسانند. به عبارت دیگر، انواع و 
اقسام فلزات سنگین شامل کادمیوم، جیوه، سرب و... می توانند باعث 
آسیب های حاد و مزمن کلیه شوند و در نهایت نارسایی کلیه و نیاز به 
دیالیز را همراه داشته باشند. از گروه دیگر مواد شیمیایی می توان به 
حالل های آلی به خصوص حالل های آلی  هالوژنه مانند تتراکلریدکربن 
و پرکلرواتیلن اشاره کرد. تماس مداوم با این مواد آسیب حاد و مزمن 
کلیوی شناخته شده ای ایجاد می کنند که در نهایت باعث نارسایی کلیه 
خواهد شد. عامل دیگر ماده سیلیس است. این ماده سیلیکوز ایجاد می کند 
و یکی از اعضایی که به آن آسیب می رساند، کلیه هاست. بیشتر فلزات 
سنگین از راه تنفسی انسان را آلوده می کنند و جذب پوستی و خوراکی 
آنها بسیار کم است، به جز جیوه و آرسنیک که می توانند از راه های 
مختلفی وارد دستگاه گوارش هم بشوند. جیوه یکی از مواد شیمیایی 
مهم در آسیب های کلیوی است. حالل های هالوژنه هم می توانند هم 
از راه تنفس و هم از راه پوست وارد بدن شوند. صنایع فلزی همگی 
دارای فلزات سنگین هستند. در واقع، افرادی که با فلز کار می کنند در 
معرض فلزات سنگین هم هستند؛ مثال جوشکاران، افرادی که آبکاری 
فلزات را برعهده دارند، کسانی که در صنایع ذوب فلزات و در استخراج 
فلزات از سنگ مشغول هستند، کارکنان معادن مس، روی، سرب و... 
از طرفی، همه صنایع تقریبا با حالل ها سروکار دارند که شایع ترین آنها 
کارخانه های تولید انواع آفت کش ها، کارخانه های تولید مواد شیمیایی، 
خشکشویی ها و... هستند. بهترین کار برای پیشگیری از تماس مواد 
شیمیایی این است که غلظت آنها را در محیط کار کم کنیم. این 
کار باید از راه تهویه مناسب، استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند 
ماسکی که جاذب این ذرات باشد و استفاده از دستکش مناسب 
انجام شود. ضمن اینکه در ارزیابی های سالمت شغلی این افراد باید 
سالمت کلیه ها بررسی و غربالگری شود تا اگر بیماری خاصی در 

حال شروع شدن است، زودتر تشخیص داده شود.

»میزگرد سالمت« درباره تومور کلیه خانم بهجت رادمنش با حضور دکتر فریدون خیام فر اورولوژیست
دکتر آریا جنابی نفرولوژیست و دکتر امیرهوشنگ مهرپرور متخصص طب کار

درمان بزرگ ترین تومور کلیه جهان
بزرگ ترین تومور کلیه جهان 
اوایل ماه گذشته از بدن یک 
شهید  بیمارستان  در  بیمار 
موفقیت  با  خمینی  مصطفی 
خارج شد. خانمی 54 ساله که به دلیل مشکل  
معده به پزشک مراجعه کرده بود با تشخیص 
توده ای در شکم به اتاق عمل رفت و توموری 
به وزن 7 کیلو و 900 گرم از شکمش خارج 
شد. به گفته دکتر فریدون خیام فر، جراحی که 
این خانم را جراحی کرده، توده جراحی شده 
بزرگ ترین توده کلیه جهان است که تا به حال 
تحت عمل جراحی قرار گرفته و تالش می شود 
در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود. این خبر 
بهانه ای شد تا در »میزگرد سالمت« این هفته به 
بالین این بیمار برویم و جویای احوالشان شویم 
و در ضمن، نظر پزشک معالج ایشان و سایر 
متخصصان »سالمت« را در این زمینه سوال کنیم. 

 مریم 
منصوری

: چه عواملی باعث بروز تومور کلیه می شود؟
تومورها به 2 گروه خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند. 
در هر 2 این تومورها چاقی به عنوان یک عامل خطر 
محسوب می شود. این خانم هم وزن باالیی داشته است. 
همچنین مصرف دخانیات، سابقه خانوادگی و برخی از 
بیماری های ژنتیکی، در ارتباط بودن با مواد شیمیایی و 
نفتی مانند کار در پاالیشگاه ها، رنگرزی ها، تعمیرگاه های 
خودرو، تماس با دود و آلودگی های محیطی و... می توانند 

در بروز تومورها دخالت داشته باشند.
: چطور این خانم با تومور بزرگ هیچ عالمتی 
نداشتند؟ اصال عالیم هشداردهنده سرطان کلیه چیست؟
عالئم اولیه در تومورهای کلیوی خیلی کم ظاهر می شوند 
و عالمت تشخیص تومور کلیه شامل خونریزی، درد و 
احساس توده در بدن است. وجود هر 3 این عالئم در 
یک بیمار فقط در 10 درصد موارد دیده می شود. این 
بیمار هم اگرچه عالمت ادراری نداشت اما متوجه سفتی 
شکمش شده بود و کمی هم از درد پهلوها رنج می برد. با 
این حال با شکایت ریفالکس و ترش کردن به متخصص 
گوارش مراجعه کرد و پزشک با معاینه شکم وجود تومور 
را تشخیص داد. البته پیدا کردن تومور های کوچک در 
بیماران با جثه و شکم بزرگ کار سختی است اما تومور 
این خانم به قدری رشد کرده بود که با وجود شکم 
بزرگی که در حالت طبیعی داشت به راحتی قابل لمس 
و تشخیص بود. بعد از تشخیص توده در شکم بیمار، 
بررسی های اولیه و راه های تشخیصی متفاوت از ایشان 
به عمل آمد. بیمار پس از اینکه متوجه تومور بزرگی در 
شکمش شد امیدی به عمل نداشت بنابراین اظهار کرد 
اگر تومورش بدخیم است اصال عمل نشود، اما باالخره 
او را راضی کردیم که تحت عمل جراحی قرار بگیرد تا 

تومورش خارج شود.
: تومورهای کلیه چقدر شیوع دارند؟

از نظر رتبه بندی میزان شیوع تومورهای کلیه بعد از تومورهای 
کولون، پستان و رحم قرار گرفته است اما با اینکه میزان 

شیوعش از آن 3 گروه کمتر است اما باز هم شیوع نسبتا 
زیادی دارد. سن شیوع تومورها هم معموال 60-50 سالگی 
به بعد است و با افزایش سن، میزان بروز تومورها افزایش 
می یابد. در کشورهایی که میانگین سن افراد باال می رود 

میزان شیوع بسیاری از بیماری ها هم افزایش می یابد.
: اگر این خانم عالئم ریفالکس را نداشتند 

و به پزشک مراجعه نمی کردند چه اتفاقی می افتاد؟
تومور تقریبا تمام فضای شکم را پر کرده بود. در نتیجه به 
اندام های داخلی فشار وارد می کرد. ضمن اینکه گسترش 
بیش از حد تومور به قسمت های مختلف، عمل جراحی 
را سخت تر از آنچه بود، می کرد؛ به خصوص اگر توموری 
بدخیم و سرطانی باشد، به راحتی از زمان استفاده و 
ارگان های مختلف بدن را درگیر می کند و جان بیمار را 
به خطر می اندازد. حتی اگر توموری بدخیم نباشد باز هم 
بزرگ شدن زیاد آن می تواند برای بیمار مشکل ساز شود 

و روند درمان را طوالنی و سخت کند.
: به نظر شما چرا بسیاری از مردم با وجود داشتن 
عالئمی از بیماری از مراجعه به پزشک امتناع می کنند؟
متاسفانه مردم توجه چندانی به سالمت خود ندارند. هرچند 
عنوان می کنند مسائل اقتصادی ما را از مراجعه به پزشک 
بازمی دارد اما حقیقت این است که ما مبالغ زیادی را 
صرف لباس های پرزرق و برق، مهمانی ها، کادو دادن ها، 
خرید وسایل آنچنانی خانه و... می کنیم اما حاضر نیستیم 
برای سالمت خودمان پول خرج کنیم. ضمن اینکه به نظر 
من مردم بعد از پخش سریال »در حاشیه« اعتماد خود را 
نسبت به پزشکان از دست داده اند. در نتیجه در آخرین 
مراحل بیماری که عالئم شدت یافته و کار درمان سخت تر 
می شود ناچار به پزشک مراجعه می کنند. من بیمارانی دارم 
که به دلیل دیر مراجعه کردن، کلیه شان در حال از بین 
رفتن بوده است و همه اینها به دلیل بی اعتمادی مردم 
نسبت به امور درمانی پزشکان است. بی اعتمادی به هر 
سیستمی خطرناک است. در همان زمان هم اعتراض هایی 
نسبت به پخش این سریال داشتیم که به جایی نرسید. اگر 

مشکلی وجود دارد باید با آن برخورد کرد نه اینکه فیلم 
طنز برایش ساخت و وجهه همه پزشکان را خراب کرد 
چون ضرر آن دقیقا متوجه جامعه خواهد شد. وقتی صدا 
و سیما یک فیلم پرمخاطب با کارگردانی قوی و بازیگران 
حرفه ای در مورد پزشکان می سازد و وجهه آنها را خراب 
می کند، ما چطور بعد از آن می توانیم پشت دوربین همین 
صدا و سیما قرار بگیریم و در مورد بهداشت، پیشگیری 
از بیمار ی ها و مراجعه دوره ای به پزشکان صحبت کنیم؟ 
قطعا تاثیری که این گونه فیلم ها روی مخاطب می گذارند 
زمان زیادی طول خواهد کشید و به دست آوردن اعتماد 

دوباره مردم کار سختی خواهد بود.
: مصرف خودسرانه داروها هم می تواند در 

چنین مواردی کار را سخت تر کند؟
من بیماری ندارم که قبل از مراجعه به مطب چند بار به 
داروخانه و عطاری ها نرفته باشد و با نظر افراد غیرمتخصص 
دارو تهیه نکرده و نخورده باشد. اگر این افراد با مصرف 
خودسرانه داروها نتیجه بگیرند، دیگر قید مراجعه به پزشک 
را می زنند اما چون معموال نتیجه قطعی نمی گیرند و 
عالئمشان شدت پیدا می کند ناچار نزد پزشک می روند، 
بنابراین مراجعه به پزشک معموال اولین اقدامی نیست که 
بیماران انجام می دهند. مثال بسیاری از بیمارانی که سنگ 
کلیه دارند به جای مراجعه به پزشک سعی می کنند با 
مصرف داروهای گیاهی، سنگ  کلیه شان را دفع کنند. در 
حالی که داروی گیاهی استانداردی که در دنیا شناخته 
شده باشد و بتوان از آن به عنوان درمان قطعی سنگ کلیه 

استفاده کرد، نداریم.
: چه توصیه ای به افراد جامعه دارید؟

توصیه می کنم با مشاهده هر عالمت جدیدی در بدنشان 
حتما به پزشک مراجعه و آن را پیگیری کنند. به خصوص 
اگر بیماری عالئمی مانند خون در ادرار، سوزش ادرار، 
درد پهلو و... داشت، حتما برای پیشگیری از بیماری های 
کلیه به خصوص نارسایی کلیه آنها را جدی بگیرد و برای 

معاینه و بررسی به پزشک مراجعه کند.

پرسشی از دکتر فریدون خیام فر جراح بیماری های کلیه و مجاری ادراری
عالیم هشداردهنده سرطان کلیه چیست؟

خانم رادمنش از سیر پیشرفت بیماری اش می گوید:
6 ماه بود شکم و پهلویم مثل سنگ شده بود

عالیم اولیه 
در تومورهای 
کلیوی خیلی 
کم ظاهر 
می شوند 
و عالمت 
تشخیص 
تومور 
کلیه شامل 
خونریزی، 
درد و 
احساس 
توده در بدن 
است. وجود 
هر 3 این 
عالیم در یک 
بیمار فقط در 
10 درصد 
موارد دیده 
می شود

نگاه پزشک معالج

»6 ماه بود شکم و پهلوهایم 
بود  شده  سفت  سنگ  مانند 
اینکه  تا  داشت...  درد  و 
مرتب  ریخت.  به هم  معده ام 
نهایت  در  می کردم...  ترش 
تست های  و  سونوگرافی  در 
وجود  متوجه  تشخیصی، 
در شکمم شدند که  توده ای 
به  بود...  کلیه  از  آن  منشاء 
متخصص اورولوژی مراجعه 
کردم و به سرعت بستری و 

جراحی شدم...«
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