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عملکرد شرکت های بزرگ دخانیات نمونه شاخصی از این 
است که چگونه یک صنعت می تواند کارشناسان و عموم 
مردم را درباره خطرات فراورده ای که تولید می کند، به 
اشتباه بیندازد. این شرکت ها برای دهه ها با دستاویز تقاضای 
شواهد مبنی بر »دانش تمام و کمال« درباره زیانبار بودن 
دخانیات باعث به تاخیر افتادن وضع محدودیت ها بر روی 

محصوالتشان شدند.
مقصود آنها از »دانش تمام وکمال« تعریف های کامل 
و کمی از همه جنبه های قرارگیری در معرض دخانیات، 
بیماری های پیامد آن، سازوکارهای بیومولکولی چگونگی 
ایجاد سرطان بوسیله سیگار کشیدن و اثرات سیگار کشیدن 

بر روی موش های آزمایشگاهی از لحاظ سرطان زایی بود.
اما شواهد درباره سرطان زا بودن دود سیگار عمدتا از 
بررسی های بر روی شمار بزرگ افراد در طول زمان به دست 
آمده بود که فقط همراهی میان سیگار و سرطان را نشان 
می دادند و رابطه سببی میان این دو را ثابت نمی کردند. 
بنابراین شرکت های دخانیات مدعی بودند که دلیلی بر 

سرطان زا بودن سیگار وجود ندارد.
این تاکتیک برای مدت بیش از اندازه طوالنی موفق بود 
تا هنگامی که در نهایت دانشمندان و سیاستگذاران فهمیدند 
که تصمیمات در این باره را باید بر مبنای شواهد در دسترس 
گرفته شود )سال ها بعد معلوم شد که شرکت های بزرگ 

دخانیات از ابتدا می دانستند که محصولشان مرگبار است(.
در واقع دانش تمام وکمال برای ثابت کردن سرطان زا 
بودن سیگار کشیدن الزم نبود. آنچه الزم بود اپیدمیولوژی 
یعنی بررسی پراکندگی و شاخص های بیماری  بود – 
در جمعیت های انسانی که به ما امکان شناسایی عوامل 
سرطان زا را می دهد و اساس پیشگیری قرار می گیرد. در 

واقع اپیدمیولوژی ابزار اصلی شناسایی علل سرطان است.

علل یا عوامل خطرساز
سرطان بیماری است که در آن برخی از سلول های بدن ما 
شروع به رشد غیرقابل مهار می کنند. این بیماری اگر درمان 

نشود، در اغلب موارد ما را می کشد.
حتی در غیاب قرارگیری در برابر هر ماده سمی، برخی 
به طور خودبه خودی رخ می دهند.  از سرطان ها هنور 

جهش های ژنتیکی با میزانی قابل پیش بینی در تقریبا همه 
سلول های بدن به طور خودبه خودی رخ می دهند. اما هنگام 
قرار گرفتن در معرض عوامل سرطان زا مانند دود سیگار یا 

پرتوهای یونیزه کننده میزان این جهش ها افزوده می شود.
بنابراین منظور از پیشگیری از سرطان »کاهش خطر« 
بروز آن است و وقتی از علل سرطان صحبت می کنیم در 
واقع منظورمان عواملی است که خطر دچار شدن به سرطان 
را افزایش می دهند. نخستین قدم برای شناسایی اینکه چیزی 
سرطان زا است، اپیدمیولوژی است. هنگامی که معلوم شد 
قرارگیری در معرض آن چیز سرطان ایجاد می کند، شناخت 
سازوکارهای زیست شناختی این روند می تواند به ایجاد 
راهبردهای موثر پیشگیری کمک کند. اما در بسیاری از 
موارد برای تدوین چنین راهبردهایی ضروری نیست که 
ابتدا چگونگی و سازوکار زیست شناختی سرطان زایی آن 

عامل به طور کامل روشن شده باشد.

سیگار کشیدن و سرطان ریه
اما چه شواهدی در این باره وجود دارد که سیگار 
کشیدن علت سرطان ریه است؟ یک نوع بررسی های 
نامیده  شاهدی  مورد-  بررسی های  اپیدمیولوژیکی، 
می شوند که در آنها افراد دچار سرطان با افراد بدون سرطان از 

لحاظ تفاوت ها در عادات شخصی، رژیم غذایی، قرارگرفتن 
در معرض عوامل محیطی و غیره مقایسه می شوند. چنین 
بررسی هایی از مدت ها پیش، از اوائل سال 1939، نشان 
داده اند که مردان دچار سرطان ریه نسبت به مردان در جمعیت 
عمومی با احتمال بیشتری برای مدت های طوالنی سیگاری 
بوده اند. از آن هنگام به بعد، بسیاری از بررسی ها دیگر هم 
به نتیجه مشابهی رسیده اند. بر اساس دانش به دست آمده از 
این بررسی ها به اقدامات آموزشی و مداخله هایی در آمریکا 
انجام گرفت که باعث شدند میزان های سیگار کشیدن در 
میان مردان کاهش یابد و در پیامد آن میزان مرگ هایی ناشی 
از سرطان ریه هم پایین بیاید. شناخت اینکه چگونه سیگار 
کشیدن باعث سرطان ریه می شود، برای مداخله کارآمد 
و کاهش میزان خطر ضروری نیست. این راهبرد به دنبال 
ترغیب جوانان به شروع نکردن سیگار کشیدن و کمک به 

سیگارهای فعلی برای ترک کردن این عادت است.

هپاتیت B و سرطان کبد
نوع دیگری از بررسی های اپیدمیولوژیکی، بررسی های 
کوهورت یا هم گروهی هستند که شمار بزرگی از افراد سالم 
را شامل می شوند. نمونه های خون از این افراد گرفته می شود 
و بعد از آنان درباره عادات شخصی و قرارگیری شان در 

معرض عوامل متفاوت سوال می شود. سپس این افراد برای 
سال های بسیاری پیگیری می شوند تا معلوم شود چه کسانی 

سرطان می گیرند.
برای مثال، علل اصلی سرطان کبد هنگامی شناخته 
شدند که آر پالمر بیسلی اپیدمیولوژیست یک بررسی 
بزرگ هم گروه را در سال 19۷۵ در تایوان شروع کرد. او 
۲۲۷0۷ مرد از جهات دیگر سالم را وارد بررسی اش کرد 
و پیگیری این مردان برای چندین سال ادامه یافت. از میان 
این مردان، 3۴۵۴ نفر دچار هپاتیت مزمن B بودند. پس از 
چندین سال پیگیری، ۴0 مورد جدید سرطان کبد در مردان 
حامل ویروس هپاتیت B رخ داد، در گروه بسیار بزرگتر 
مردانی که حامل این ویروس نبودند، فقط یک مورد سرطان 
کبد شناسایی شد. این بررسی هم گروه نشان داد که ویروس 
هپاتیت B می تواند سرطان ایجاد کند. در این مورد، بعدها 
شناخت زیست شناسی ویروس هپاتیت B و چگونگی 
انتقال آن به ساختن واکسنی بر ضد این ویروس انجامید که 

می توان از سرطان کبد ناشی از آن هم پیشگیری کند.
این دانش همچنین به طور عمده ای درمان هپاتیت B را 
بهبود بخشید، زیرا اکنون حامالن مزمن ویروس هپاتیت 
B هر سال برای غربالگری بروز سرطان از لحاظ میزان آلفا 
فیتوپروتئین در خون- یک شاخص زیستی سرطان کبد- 
آزمایش می شدند. در نتیجه سرطان کبد بسیار زودتر از 

گذشته تشخیص داده می شود.
پیشگیری از سرطان بر اساس بهترین شواهد موجود

ما باید حتی در غیاب دانش کامل، شواهد در دسترس را 
ارزیابی کنیم و تصمیماتی درباره وضع سیاست هایی برای 
محافظت از سالمت عمومی بگیریم. این امر در مواردی 
ممکن است به معنای تصمیم گرفتن به انجام ندادن کاری 
در حال حاضر و انتظار برای روشن تر شدن وضعیت باشد.

مهم تر چیز این است که باید پذیرفت در علم اصطالح 
به عنوان »اجماع  »دلیل« )proof( ممکن است صرفا 
کارشناسان« تعریف شود. این امر از فیزیک تا پرنده بینی 
و هر رشته در میانه این طیف از جمله بهداشت عمومی 

مصداق دارد.
 علی احمدی
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دانشمندان طی انجام یک پژوهش جدید دریافتند که یک داروی 
ضد پرواززدگی همچنین می تواند برای از بین بردن یکی از اثرات 
ناخوشایند شیمی درمانی به کار گرفته شود. محققان در دانشگاه 
ادینبرو اسکاتلند پس از مشاهده نتایج آزمایشات آزمایشگاهی که 
نشان می داد »مالتونین« به طور قابل توجهی به بهبود درد نوروپاتیک 
ناشی از شیمی درمانی کمک می کند، آزمایشات بالینی این دارو را در 
بیماران مبتال به سرطان آغاز کردند. در حدود ۷0 درصد از 100 هزار 
بیماری که تحت شیمی درمانی قرار می گیرند، به عوارض جانبی نظیر 
احساس سوزن سوزن شدن بدن به ویژه در انگشتان مبتال می شوند.
در برخی افراد این عوارض سبب می شود تا آنها قادر به ادامه روند 

درمان نباشند یا مجبور شوند تا این روند را کندتر کنند.
دادن  که  دریافتند  موش ها  روی  بر  آزمایش  انجام  با  محققان 
مالتونین)که یک داروی ضد پرواز زدگی است( به بیماران قبل از 
شیمی درمانی نه تنها درد آنها را کم کرده، بلکه آسیب های ناشی از 
درمان به بخش های حیاتی سلول های عصبی به نام میتوکندری را نیز 
کاهش می دهد. پرواززدگی )Jet lag( حالتی است که در آن تنظیم 
خواب فرد پس از پروازی طوالنی و به علت اختالف ساعت مبدا 
با مقصد پرواز به هم می ریزد. الزم به ذکر است که محققان با ارائه 
درمان با مالتونین به موش ها دریافتند که این روش درمانی با اثرات 
ضد سرطانی شیمی درمانی بر روی سلول های سرطانی در تقابل نیست.
مالتونین یک هورمون طبیعی است که الگوهای خواب را کنترل 
می کند و نسخه های مصنوعی آن را می توان در  آزمایشگاه تولید کرد.
از این دارو می توان برای کاهش اختالالت خواب استفاده کرد اما 
بدون نسخه پزشک در انگلستان قابل دسترسی نخواهد بود. نتایج 

این پژوهش در Journal of Pineal Research منتشر شده است.
 Telegraph

استفـاده از داروی خـواب برای 
خیـانـت صنـعت بـه سـالمـت مـاکـاهـش عوارض شیمی درمانی

یافتن علل سرطان نخستین قدم برای پیشگیری است

محققان روش جدیدی برای مقابله با سلول های سرطانی 
ابداع کرده اند که از شیمی درمانی موثرتر است و سمیت 

ناخواسته ناشی از درمان را هم می کاهد.
محققان دانشگاه گالسکو در اسکاتلند تاکید دارند که 
در این رویه تازه کشف شده مرگ سلول های سرطانی به 
شیوه ای موثرتر از روش های فعلی مانند شیمی درمانی 

صورت می گیرد.
بردن سلول های  بین  از  آنها، روش جدید  به گفته 
 )CICD( کاسپاز«  مستقل  سلولی  »مرگ  که  سرطانی 
نام دارد به ریشه کن شدن کامل تومورها در الگوهای 

تجربی منجر شد.
بیشتر درمان های ضد سرطان فعلی مانند شیمی درمانی، 
پرتودرمانی و ایمنوتراپی سلول های سرطانی را از طریق 
رویه ای به نام آپوپتوز که با فعال سازی پروتیین هایی به 
نام کاسپاز منجر به مرگ سلولی می شود، از بین می برند.
با این وجود در آپوپتوز، حذف سلول های سرطانی 
اغلب به طور کامل اتفاق نمی افتد که به عود بیماری 
منجر می شود و یا می تواند عوارض جانبی ناخواسته 

داشته باشد و چه بسا موجب تقویت سرطان شود.
محققان دانشگاه گالسکو قصد داشتند روشی برای 
تقویت درمان ابداع کنند که موجب کشتن سلول های 
سرطانی شود و در عین حال میزان سمیت ناخواسته 

ناشی از درمان را کاهش دهد.
مطالعه آنها نشان داد که تحریک مرگ سلولی مستقل 
کاسپاز )CICD( و نه آپوپتوز اغلب به پسروی کامل 

تومور منجر می شد.
سرطان  تحقیقات  موسسه  از  تایت  استفان  دکتر 
که  شرایطی  در  ویژه  به  گفت:  انگلیس  در   Beatson
به درمان پاسخ جزئی می دهد، داده های ما نشان  بدن 
می دهند که تحریک خاص CICD تومور به جای آپوپتوز 

می تواند روش موثرتری برای درمان سرطان باشد.
برخالف آپوپتوز که شکل ساکت مرگ سلولی است، 
زمانی که سلول های سرطانی از طریق CICD از بین 
می روند، سیستم ایمنی از طریق آزاد شدن پروتیین های 

التهابی مطلع می شود و می تواند به سلول های باقی مانده 
تومور که از درمان اولیه فرار کرده اند، حمله کند.

این  سازوکار جدید  هر حال  به  افزود:  تایت  دکتر 
پتانسیل را دارد که تاثیر درمان های سرطان را به اندازه 
زیادی تقویت کند و میزان سمیت ناخواسته ناشی از 

درمان را کاهش دهد.
این مطالعه در مجله Nature Cell Biology منتشر 

شده است. 
 MedicalDaily

درمـان سرطـان بـا روشـی مـوثـرتـر از شیـمی درمـانی 
آلـودگـی جیـوه 

تهدیدکننـده سالمـت 
زنـان در جهـان

خبــر

بررسی ها نشان می هد در بیشتر کشورهای 
جهان در بدن زنانی که در سن باروری هستند، 
سطح باالیی از جیوه وجود دارد که می تواند 
تهدیدی جدی برای فرزندان آنها در آینده 
باشد. در این مطالعه ای که روی ۲۵ کشور با 
باالترین میزان تهدید انجام گرفت مشخص 
شد سطح فزاینده ای از این فلز سمی در بدن 
زنان از آالسکا تا شیلی و از اندونزی تا کنیا 
وجود دارد. این وضعیت از وابستگی غذایی 
آنان به مصرف ماهی ناشی می شود چرا 
که آلودگی جیوه در سراسر اقیانوس های 
جهان وجود دارد و بیشتر آن از احتراق 
زغال سنگ ناشی می شود. باالترین سطح 
جیوه در زنان مناطقی از اندونزی مشاهده 
می شود که جیوه در معادن طال کاربرد دارد 
و افراد به طور معمول از ماهی مصرف 
می کنند. فعالیت این معادن طال به انتشار 
آلودگی جدی جیوه منجر می شود و یک 
منبع آسیب رسان به سالمت زنان در کنیا، 
پاراگوئه و میانمار است. همچنین آلودگی 

صنعتی منبع دیگری از انتشار جیوه است.
 Guardian
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محققان سیستمی ساخته اند که با یک تزریق چند واکسن به بدن 
فرد می رسد و در فواصل زمانی مختلف در بدن منتشر می شود.

دانشمندان MIT سیستمی ساخته اند که اجازه می دهد دوزهای 
مختلف دارو مربوط به یک بازی زمانی خاص، فقط با یک تزریق 
به بدن بیمار منتقل شوند. محققان به رهبری پروفسور رابرت النگر 
 FDA ذرات میکرویی از پلیمرهای  طبیعی، قابل تجزیه و تایید شده
تهیه کرده اند. آن ها شبیه فنجان های کوچک قهوه هستند که با واکسن 
پر شده اند. سپس درپوشی برای هرکدام از آنها قرار داده شده است.
با  میکرو  ذرات  واکسن ها،  این  از  هرکدام  تزریق  از  پس 
سرعت های مختلفی در بدن گسترش می یابند. هنگام گسترش آنها 
واکسن را آزاد می کنند. به عبارت دیگر ذرات واکسن های مختلف 
را در زمان های مختلف آزاد می کنند. در آزمایش هایی که روی 
موش ها انجام شد، ذرات به طور موفیت آمیز بار خود را در 9، ۲0 
و ۴1 روز پس از تزریق در بدن آزاد کردند. فنجان های مذکور با 
کمک یک سیستم خودکار با واکسن پر می شوند. سپس در روی آنها 
گذاشته می شود. این فرایند SEAL نامیده می شود و به گفته محققان 

نوزادان  به  حتی 
با  می کند  کمک 
تمام  تزریق  یک 
مورد  واکسن های 
اول  سال  نیاز طی 
و دوم زندگی شان 

را دریافت کنند.
  Gizmag
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