 30ﺳﺎل ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

آﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺰ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺴﺖ؟

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺰ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺪﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﻮن ﭼﭙﻤﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ  19,858ﻣﺮد و  14,222زن داوﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی
 1982ﺗﺎ  2012در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ) 1987زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ( ﺗﺎ  2012آﻏﺎز
ﮐﺮد .اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺎﻣﻊ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮوز
از ﺳﺮﻃﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﻮآوران
وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺰم را ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﮐﺮدم ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داد؟
ﭼﭙﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺪﻟﯽ از ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺰ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻓﺮاد
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﭙﻤﻦ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪ  The Conversationﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ،ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ )در ﺳﻨﯿﻦ  20ﺗﺎ  84ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻫﺮ
 100,000ﻧﻔﺮ( ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﯽ در ﻣﺮدان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﯽ  30ﺳﺎل در زﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪک ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺰ در ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺮاد  70ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و روﻧﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺳﺎل ) 1982ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮﺳﺪ( آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﭙﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از دﯾﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺪارد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺰ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرﻓﺖ ﻋﻠﺖ
ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻃﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻫﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﭙﻤﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺳﺎل ) 2012ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﻄﺮ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺻﺤﺖ دارد(  1,866ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ  1,435ﻧﻔﺮ ﺑﻮد«.
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
=============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

 ۱۴ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ

 13ﻓﻨﺎوری ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2016رواج ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد

ده ﻓﻨﺎوری ﻋﺠﯿﺐ و ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ 2015

ﺑﺎ اﯾﻦ  12ﮐﺎر از ﺳﺮﻗﺖ ﻫﻮﯾﺖﺗﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ

 10ﺟﺮﯾﺎن راﻫﺒﺮدی ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ  8ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻮشﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ

 ۷ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

 15ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎن در آیﻓﻮن ﮐـﻪ ﺷﻤـﺎ از آن ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﺎ اﯾﻦ  10ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را از ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ

اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۲۵وﯾﮋﮔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ

 ۲۰راز ﺑﻬﺮهوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ

 ۱۰ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧـﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
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