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ስለ ሽንት ክልከላ ነቀርሳ (ፕሮስቴት ካንሰር) 
አጭር መግለጫ 

ነቀርሳ (ካንሰር) በመላው ዓለም ከዓመት ወደ ዓመት እየጨመረ መሄዱ የሚያከራክር አይደለም። በ 2015 
ዓ.ም. ብቻ በዓለም ከ 8.7 ሚልዮን በላይ የሚሆን ሰው በነቀርሳ መሞቱ ሲታወቅ፣ በአገራችን ኢትዮጵያም 
በነቀርሳ በሽታ የሚጠቁ ብዙዎች ናቸው። በዶክቶር ሰሎሞን ተሰማና ሌሎችም በ 2015 ዓ.ም. በተካሄደው 
ጥናት በኢትዮጵያ የተለያዩ የነቀርሳ ዓይነቶች ብዛት ሲገልጽ ከ 21,563 በላይ የሽንት ክልከላ ነቀርሳ 
የሚስቃዩ ሕሙማን ወንዶች መኖራቸውን ጠቅሷል። ይህ ቁጥር ጥቂት 
ቢመስልም ሕክምና በማጣት ወደ ሆስፒታል ሳይመጡና ሳይቆጠሩ የሞቱ፣ 
በየቦታው በሽንት ክልከላ ነቀርሳ የሚጠቁ በሺሕዎች የሚቆጠሩ ሰዎች 
እንደሚኖሩ ለመገመት ይቻላል። 
 

የቮይስ ኦፍ ሪዝን አባል የሆኑት ዶ/ር ደስታ በየነ በሽንት ክልከላ ነቀርሳ 
(ፕሮስቴት ካንሰር) ያካሄዱት ጥናት ጽሑፍ በአሜሪካ The Prostate 
በተባለ የምርምር መጽሔት ላይ ታትሞ ወጥቷል። ዶ/ር ደስታ በየነ 
የመጀመሪያ ትምህርታቸውን በጅማ እርሻ ኮሌጅ፣ ቀጥሎ በሃረማያ 
ዩኒቨርስቲ በመጀመሪያ ዲግሪ፣ በእንግሊዝ አገር ሬዲንግ ዩኒቨርስቲ 
በማስተር ኦፍ ፊሎሶፊ (M Phil)፣ ከዚያም በአሜሪካ በዶክትሬት ዲግሪ 
(Ph D) ተመርቀዋል። በደብረ ዘይት የእርሻ ምርምርና በሆለታ እርሻ 
ጣቢያ በአፈር ምርምር ጥናት (soil science & Soil Micro Biology) ለበርካታ ዓመታት 
ኣገልግለዋል። ከዚያም ላለፉት ሃያ አምስት ዓመታት በአሜሪካ Veterans Affair Medical Center, 

Howard University Cancer Center Medical Health Specialist ሆነው ሲሠሩ የቆዩ ታላቅ ምሁር ናቸው። 
 

በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች የነቀርሳ በሽታን የተመለከተ ጥልቅ ጥናት ሆነ ጽሑፍ እስካሁን የቀረበ 
የለም። በነቀርሳ መንስኤና መከላከል ላይ ያትኮረ ጥናት አስፈላጊነት በማመን፣ ቮይስ ኦፍ ሪዝን ከመቐለ 
ዩኒቨርሲቲና ከዓይደር ሆስፒታል ጋር፣ ለወደፊትም ከሌሎች ክልሎች በመተባበር በነቀርሳ ላይ ያተኮረ 
ምርምር ለማካሄድ ጽኑ ፍላጎት አለው። 
 

ጥናቱ በጥቁር ኣሜሪካውያን (African Americans) በተካሄደ ምርምር ሦስት አመላካች ፕሮቲኖችን፤  
Annexin 2, SPINK1, and Hsp60 የተባሉትን፣ ብዛታቸውን በመለካት የሕመሙ ሁኔታና ከምን ደረጃ ላይ 
መድረሱን በትክክል ማወቅ እንደሚቻል ያረጋገጠ ጥናት ነው። ከዚህ ምርምር የተገኘ ዕውቀት በትግራይ 
ተመሳሳይ ስለ ሽንት ክልከላ ነቀርሳ ምርምር ለማካሄድ፣ በተጨማሪም በጡት፣ በማሕጸን፣ በሳምባ፣ 
በጨጓራና ሌሎች ዓይነቶች ነቀርሳዎች ምርምር ለማካሄድ የሚያግዝ ይሆናል።  
 

ስለዚህም የቮይስ ኦፍ ሪዝን አባል በሆኑት በዶክቶር ደስታ በየነ ተጠንቶ በመጽሔት ላይ የወጣውን 
የሽንት ክልከላ ነቀርሳ መረጃ ለሁሉም የሚጠቅም ስለሆነ፣የተከበራችሁ አንባቢዎች ጽሑፉን በጥሞናና 
በጥንቃቄ እንድታነብቡት አደራ እንላለን። 
  
 

የቮይስ ኦፍ ሪዝን 
ኮሚቴ                                                CommitteeforVoiceofReason 
                                                  voice.of.reason1@hotmail.com  
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