
42درصد از سرطان  ها قابل پیشگیری هستند
ــا انتشــار مطالعــه  ای  ــکا ب به تازگــی انجمــن ســرطان آمری
درزمینــه درصــد مشــارکت عوامــل گوناگــون خطــر در 
ایجــاد ســرطان در معتبرتریــن مجلــه تحقیقــات ســرطان، 
 CA: Cancer Journal for( به نــام ســرطان بــرای پزشــکان
سیاســت گذاران  و  علمــی  جامعــه  توجــه   ،)Clinicians
ســالمت را بــه اهمیــت پیشــگیری از عوامــل خطر ســرطان 
جلــب کرده  انــد. نویســنده اصلــی ایــن مطالعــه، یکــی از 
ــالمی   ــاد اس ــر فره ــی، دکت ــر ایران ــام و معتب ــان بن محقق

مراقبــت  تحقیقــات  اســتراتژیک  مدیــر  گومش  تپــه، 
ســرطان انجمــن ســرطان آمریــکا و نویســنده بیــش از 150 
و  کتــاب  نــگارش  در  مشــارکت  متعــدد  مــوارد  مقالــه، 
همچنیــن از نویســندگان اصلــی اطلــس دخانیــات اســت. 
در ایــن مقالــه بــا در نظــر گرفتــن اطالعــات در دســترس در 
)شــامل شــیوع  میــالدی  در ســال 2014  آمریــکا  کشــور 
ــوع  ــروز 26 ن ــزان ب ــرطان، می ــر س ــل خط ــن عوام مهم تری
ــک از  ــر ی ــر ه ــد تأثی ــال( درص ــاالی 30 س ــن ب ــرطان و س س

ــای  ــاران مبتـــــالبه ســـــرطان در دوره  هـــ بیمـــ
شیمی  درمانی ورزش کنند.

محققــان   ،)BMC( بی  اِم  ســی  مجلــه  اخیــر  شــماره  در 
ــاران  ــی در بیم ــرکات ورزش ــام ح ــی انج ــه بررس ــدی ب هلن
مبتالبــه ســرطان در طــول دوره شــیمی  درمانی و ارتبــاط 
آن بــا میــزان خســتگی و ســطح فعالیــت بدنــی بیمــاران در 
ــد. ایــن مطالعــه درواقــع ادامــه یــک  دراز مــدت پرداخته  ان
ــی در  ــز درمان ــن مرک ــارکت چندی ــا مش ــزرگ ب ــه ب مطالع
کشــور هلنــد اســت کــه بــا حضــور 300 بیمــار آغازشــده و 
بخشــی از آن باهــدف خــاص بــه بررســی میــزان خســتگی 
و ســطح فعالیــت بدنــی بیمــاران پرداختــه اســت. تعــداد 
بیمــاران مشــارکت کننده در ایــن مطالعــه 128 نفــر بــوده 
ــال  ــه مــدت چهــار ســال آن هــا را دنب ــق ب کــه گــروه تحقی
کرده انــد. بیمــاران مبتالبــه ســرطان )شــامل ســرطان رو 
ده بــزرگ و پســتان( بــرای مــدت 4/5 مــاه به صــورت 
مســتمر بــه تمرینــات ورزشــی هــوازی و تقویــت عضــالت 
می  پرداختنــد، همچنیــن از بیمــاران خواسته شــده بــود 
حداقــل ســه روز در هفتــه بــه مــدت 30 دقیقــه فعالیــت 
بدنــی متوســط تــا شــدید ماننــد پیــاده روی ســریع و دویــدن 

داشــته باشــند. نتایــج جالــب ایــن مطالعــه پــس از اتمــام 
ــس ازآن  ــال پ ــار س ــی چه ــی و حت ــات بدن ــن دوره تمرین ای
ــه ورزش  ــی ک ــتگی در بیماران ــطح خس ــه س ــان داد ک نش
می کردنــد در مقایســه بــا بیمارانــی کــه ورزش نمی  کردنــد 
ــی  ــزان فعالیــت بدن ــوده و از طرفــی می ــر ب ــی پایین  ت خیل
ایــن بیمــاران در ســطح متوســط و شــدید باالتــر از ســایر 

افراد بود. 

بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه توصیــه می  شــود بیمــاران 
مبتالبــه ســرطان ســطح فعالیــت بدنــی خــود را حتــی در 
دوران درمــان بــاال نگــه  داشــته و حــرکات ورزشــی را تــرک 

نکنند. 
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در بخش پژوهش نامه، از بین 
تحقیقات معتبر و اصیل داخلی و 

خارجی که ترجیحاً در مجالت معتبر 
بین المللی به چاپ رسیده باشند، 

مقاالتی انتخاب و بخش   هایی از آ ن ها 
به زبان ساده توسط خبرنگاران 

علمی یا محققان در اختیار مخاطبان 
قرار می گیرد.

سرطان دارای علل مختلفی است که 
ژنتیکی  یا  محیطی  منشأ  می تواند 
بر  عالوه  عوامل  این  باشند.  داشته 
رشد  تشدید  در  سرطان  ایجاد 
دارند.  نقش  نیز  سرطانی  سلول های 
در  امریکا  رُچستر  دانشگاه  محققان 
سال 2017، با جداسازی و مهار ژن یک 
تقسیم  در  حیاتی  نقش  که  پروتئین 
رشد  روند  کردند  تالش  دارد،  سلولی 
کنند.  متوقف  را  سرطانی  سلول های 
»تودور-اِس  اِن«  بانام  پروتئین  این 
)Tudor-SN( به آماده سازی سلول برای 
تقسیم سلولی کمک می  کند. با مهار 
این پروتئین سلول  ها توانایی تقسیم 
شدن و متعاقباً رشد را از دست خواهند 
داد. بر اساس نتایج این مطالعه که در 
به   )Science( ساینس  معتبر  مجله 
اصالح  با  است محققان  رسیده  چاپ 
تودور-اِس  اِن  پروتئین  مهار  و  ژنتیکی 
را  توانستند رشد سلول  های سرطانی 
متوقف کنند. آن ها نتیجه گرفتند که 
یا  درمان  برای  روش  این  از  می  توان 
سلول های  رشد  سرعت  کاهش 
سرطانی استفاده کرد. البته محققان 
این  محدودیت  های  به  مطالعه  این 
دارند  اذعان  و  اشاره کرده اند  نیز  روش 
و  آزمایشگاه  در  تنها  مطالعه  این  که 
گردن  و  کلیه  سرطانی  سلول  ها  روی 
رحم مؤثر بوده و باید مطالعات مشابه 
بر روی سایر انواع سلول  های سرطانی 
آزمایش  از  آن قبل  نتایج  و  انجام  نیز 
روی انسان بررسی شود. باوجود چنین 
راه  های  پیدا کردن  به  امید  تحقیقاتی 
افزایش  سرطان،  برای  جدید  درمانی 

 یافته است.
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امید به درمان های جدید سرطان
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سلول های 

سرطانی

عوامــل خطــر در ابتــال و مــرگ ناشــی از ســرطان به تفصیل شــرح داده شــده 
ــده  ــق ارزن ــن تحقی ــود در ای ــات موج ــن اطالع ــه مهم تری ــه ب ــت، در ادام اس

خواهیم پرداخت.

بــر اســاس نتایــج منتشرشــده از ایــن تحقیــق، 42 درصــد مــوارد ابتــال بــه 
ســرطان در ســال 2014 میــالدی در آمریــکا بــه علــت عوامــل خطــر محیطی 
ــن عامــل  ــی( ایجادشــده اند. مصــرف ســیگار مهم تری ــه ارث ــه ژنتیــک و ن )ن
ــه ســرطان، معرفی شــده اســت. به طوری کــه 55/5 درصــد  خطــر ابتــال ب
از ســرطان  های مــردان و 35 درصــد از ســرطان  های زنــان بــه علــت 
مصــرف ســیگار اســت. در مرحلــه بعــد، بیشــترین ســهم در ایجاد ســرطان 
بــه ترتیــب به اضافــه وزن و چاقــی، مصــرف الــکل، اشــعه یــو وی، فعالیــت 
بدنــی کــم، مصــرف کــم میــوه و ســبزی ها، عفونــت بــا ویــروس پاپیلومــای 
ــل  ــایر عوام ــده و س ــرآوری ش ــت های ف ــرف گوش ــوی(، مص ــانی )اِچ پی  انس

اختصاص داشت. )شکل 1 این عوامل خطر را نشان می دهد.(

همچنیــن در ایــن مقالــه نشــان داده شــده اســت کــه بــر اســاس نــوع 
ســرطان و ســهم عوامــل خطــر مذکــور در ایجــاد ســرطان چــه میــزان بوده 
و چــه میــزان می تــوان از ابتــال بــه ســرطان پیشــگیری کــرد بــرای مثــال بــا 
پیشــگیری از عوامــل خطــر به ویــژه عفونــت اِچ  پــی  وی از ابتــال بــه ســرطان 
گــردن رحــم تــا صــد در صــد پیشــگیری می شــود. به عبارت دیگــر اگــر 
فــردی بــه عفونــت اِچ  پــی  وی دچــار شــود در صــورت عــدم درمــان و کنتــرل 
حتمــاً بــه ســرطان گــردن رحــم دچــار خواهــد شــد. در مــورد ســرطان ریــه 
نیــز در صــورت پیشــگیری از عوامــل خطــر نامبــرده شــده از بیــش از 85 
درصــد مــوارد ابتــال بــه ســرطان ریــه پیشــگیری خواهــد شــد. آمــار ســایر 

انواع سرطان در شکل 2 نشان داده شده است.

بــا در نظــر گرفتــن عوامــل خطــر بررسی شــده در ایــن مطالعــه، اهمیــت 
ایــن امــر در سیاســت های  پیشــگیری از ســرطان و اولویــت دادن بــه 
ســالمت هــر کشــور امــری بدیهــی اســت به گونــه ای کــه می تــوان بــا 
برنامه هــای ارتقــای ســالمت و آگاهی رســانی، از درصــد قابل توجهــی از 

سرطان  ها پیشگیری کرد.
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مصرف سیگار                               %19

اضافه وزن و چاقی                                                          %7.8

مصرف مشروبات الکلی                                                         %5.6

%4.7                                                                               UV اشعه

فعالیت بدنی کم                                                                            %2.9

مصرف کم میوه و سبزیجات و فیبر کم                                       %2.8

عفونت اچ پی وی                                                                                       %1.8

شکل 1. سهم عوامل خطر گوناگون در ایجاد سرطان )درصد(

شکل 2. درصد قابل پیشگیری بر اساس نوع سرطان

سرطان لوزالمعده
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سرطان بدخیم پوست یا مالنوما
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