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یکی از دستاوردهای مهم محققان ایرانی در زمینه پیشگیری از 
ســـــرطان در مطالعه هــــم گروهی بزرگ گلستان با مدیریت      
دکتر رضا ملک زاده در سال 1387 حاصل شد. با توجه به اینکه 
شمال ایران یکی از مناطقی است که سرطان مری در آن شایع 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  آن  ایجادکننده  علل  بررسی  است 
است. در یک مطالعه مورد شاهدی با حضور 300 فرد مبتال به 
سرطان مری و 571 نفر فرد سالم برای مقایسه و همچنین 
بامطالعه 44582 نفر مشارکت کننده در مطالعه هم گروهی 
مذکور نتایج درخور توجهی در خصوص نوشیدن چای داغ به 
چای داغ  افرادی که  این مطالعـه،  نتایج  براساس  آمد.  دست 
با  مقایسه  در  می کنند،  مصرف  سانتی گراد(  درجه   69 تا   65(
سانتی گراد(  درجه   65 )حدوداً  گرم  یا  ولرم  چای  که  افرادی 
می نوشند، بیش از دو برابر در معرض خطر ابتال به سرطان 

مری هستند. همچنین در افرادی که چای بسیار داغ )بیش از 
70 در جه سانتی گراد( می نوشیدند، این رقم به بیش از 8 برابر 
افزایش پیدا می کرد. با در نظر گرفتن فاصله زمانی بین ریختن 
چای و نوشیدن آن نیز مشخص شد افرادی که 2 تا 3 دقیقه 
صبر می کنند خطر ابتال در آن ها بیش از 2/5 برابر و کسانی که 
کمتر از 2 دقیقه برای خنک شدن چای صبر می کنند بیش از 5 

برابر در معرض خطر ابتال به سرطان مری هستند.
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دکتر آرش اعتمادی از پژوهشگران برجسته حوزه سرطان 
در انستیتو تحقیقات سرطان ایاالت  متحده است. یکی از 
بین المللی  مجله  در   1394 سال  که  او  تأثیرگذار  مقاالت 
سرطان )International Journal of Cancer( منتشر شد، 
به بررسی ارتباط هیدروکربن  های حلقوی ناشی از سوخت 
ناقص زغـــال، چـــوب و هر نوع سوختی با ســـرطان زایی 
اختصاص داشت. در این مطالعه 111 زن غیر ســیگاری از 
مطالعـــه بزرگ هم گروهی اســتان گلستان برای تغییرات 
ژنی DNA )شامل DNA adduct و برخی پلی  مورفیسم  ها ( 
ارزیابی شد. نتایـــج حاصـــل از این مطالعه سطـــح باالی 
تغییرات ژنی مرتبط با ایجاد سرطــان را در آن ها نشان داد. 
سلول  هسته  ترمیم  مکانیسم  در  که  ژنی  تغییرات  این 
به  ابتال  خطر  و  شده  هسته  ترمیم  از  مانع  دارند  نقش 
سرطان را افزایش می  دهد، سرطان  های تأیید شده مرتبط 
در  بود.  ریه  سرطان  و  مری  سرطان  شامل  مواد  این  با 
به  این هیدروکربن  های حلقوی  مطالعات متنوعی منشأ 
در مناطق  استفاده،  اجاق  های مورد  نوع  و  آشپزی  سبک 
از غذاهای  زیاد  مختلف نسبت داده  شده است. استفاده 
سوخت  نوع  هر  و  چوب  یا  زغال  با  مستقیماً  که  کبابی 
ناقص طبخ می  شوند، سرطان زا هستند. همچنین تنورها 
و اجـــاق  های زغالـــی در آشپزخانه و محیـــط  های بسته 
سرطـــان زا  حلقوی  هیدروکربن  های  این  تولید  به واسطه 

محسوب می  شوند.

دود و بوی کباب خیلی اشتهابرانگیز
است، اما همین دودها و 

سوختگی های روی گوشِت کبابی 
ضمن خوشمزگی 

می توانند سرطان زا باشند.
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دکتر آرش اعتمادی، پزشک و متخصص اپیدمیولوژی از دانشگاه علوم 
بخش  از  پسادکتری  دارای  و  تهران  پزشکی 
اپیدمیولوژی سرطان و ژنتیک از انستیتو ملی 
در  آمریکا،  ایاالت متحده  سرطان  تحقیقات 
انستیتو  آن  دانشمندان  از  یکی  حاضر  حال 
است که در زمینه تحقیقات مولکولی سرطان 
و در حوزه پیشگیری و تشخیص زودهنگام 
دخانی  محصوالت  بررسی  به ویژه  سرطان 

فعالیت دارد. 

گفته  ترکیباتی  از  طیفی  به  مصنوعی  شیرین  کننده  های   
غذاها  و  نوشیدنی  ها  به  افزودنی  به  عنوان  که  می  شود 
اولیــــن  مـــی  شوند.  اضـــافه  شکـــر  جایگزین  به عــنوان 
شیرین کننده مصنوعی، ســاخارین، در جریان جنگ جهانی 
دوم به  واسطه کمبود شکـــر وارد بازار شد امـــا به تدریج 
)مانند  به کم کالری  از شیرین کننده های موسوم  استفاده 
پیدا  رواج  بین مردم  و سیکالمیت( در  آسپارتام  ساخارین، 
مصنوعـــی  شـــیرین کننده  های  از  استفاده  رواج  با  کرد. 
محققان به بررســــی عـــوارض سالمتـــی آن ها پرداختند 
و شـــواهدی از افزایش خطر ابتال به ســـرطان نیز حاصـل 
اینکه این مطالعات اغلب روی حیوانات  شد، اما به علت 
به  ابتال  بود، نتیجه  گیری قطعی در مورد  انجـــام  شــــده 
ســرطان در انسان مورد تردید بود تا اینکه محققان کالج 

سلطنتی لندن در سال 1394 با انجام مطالعه  ی مروری و 
تجمیع نتایج مطالعات انجام  شده در انسان نشان دادند 
ســـرطان  و  مصنوعی  شیرین کننده های  مصرف  بین  که 
رابطه وجود دارد و مصرف طوالنی  مدت و زیاد این مواد، 
خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد. گر چه محققان 
اشاره  موجود  مطالعات  محدودیت های  به  مطالعه  این 
کرده و پیشنهاد می  کنند مطالعات وسیع  تر و دقیق تری 

برای نتیجه گیری صریح و دقیق تر طراحــی و اجرا شود.
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بارداری و 
سرطان پستان

شیرین کننده های مصنوعی؛ 
بدون شکر، اما به چه قیمتی؟!

نتایج تحقیقات سرطان
دکتر الهام محبی
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نوشیدن چای خیلی داغ 
خطر سرطان مری را 

افزایش می دهد

از غذاهای کبابی بپرهیزید!

گزارشگران علمی 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 را 
انتخاب می کنند و بخش هایی از آن ها را به زبان ساده در 

اختیار مخاطبان قرار می دهند.

یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه سرطان، بارداری مادران در 
است.  سرطان  تشخیص  از  بعد  یا  سرطان  تشخیص  حین 
به  مبتال  مادر  بقا  میزان  و  بارداری  زمینه  در  زیادی  تحقیقات 
سرطان پستان یک سال پس از بارداری انجام شده است. بسیاری 
از پزشکان به خانم های مبتال به سرطان پستان توصیه می کنند 
از طی دوره  و پس  بیماری  از تشخیص  حداقل دو سال پس 
اثر  نگران  پزشکان  و  بیماران  همچنان  اما  شوند  باردار  درمان 
جاما  مجله  هستند.  بیماران  ماندن  زنده  میزان  بر  بارداری 
انکولوژی )JAMA Oncology( در سال 2017 میالدی به بحث در 
زنده  میزان  و  پستان  سرطان  به  مبتالیان  بارداری  زمان  مورد 
ماندن بیماران بعد از بارداری پرداخته است. بامطالعه 7553 
پژوهشکده  بیمارستان  در  پستان  سرطان  به  مبتال  خانم 
تحقیقات زنــــان در تورنتو  کانادا طی سال های 1382 تا 1393، 
میزان زنده ماندن بیماران بعد از بارداری بررسی شد. محققان 
این مطالعه در یافتند که میزان زنده ماندن برای زنان باردار پنج 
سال پس از تشخیص سرطان 82/1درصد است. این میزان در 
زنانی که شش ماه یا بیشتر پس از تشخیص سرطان پستان 
باردار شده بودند، به 96/7 درصد می رسد. به  عبارت  دیگر افرادی 

که شش ماه یا بیشتر پس از تشخیص سرطان پستان باردار 
شده بودند احتمال اینکه پنج سال بعد از تشخیص سرطانِشان 
زنده بمانند 96/7 درصد بود. در نتیجه  گیری کلی و مقایسه با 
خانم  هایی که پس از تشخیص باردار نشده بودند تفاوتی گزارش 
بارداری در زمان  این مطالعه اذعان کردند که  نشد و محققان 
تشخیص سرطان پستان یا بعد از آن تأثیری بر میزان زنده ماندن 
افراد مبتال ندارد. بنابراین با استفاده از نتایج این مطالعه می توان 
تا حدودی نگرانی بیماران و پزشکان آن ها را در مورد تشخیص 
سرطان در حین بارداری یا پس  از آن برطرف کرد، از طرف دیگر 
مطالعاتی که دو سال فاصله زمانی پس از تشخیص سرطان را 
برای بارداری توصیه می کردند،  کمرنگ  تر شده و فاصله زمانی 
شش ماه مطلوب به نظر می  رسد. با این  حال، بیماران با مشورت 
پزشک خود باید فاصله زمان بارداری را با تشخیص بیماری تعیین 

کنند و توصیه پزشک خود را جدی بگیرند.
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