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دکتر فریدون سیامکنژاد ،دکتر علی منتصری

 .1وقتــی قــرار اســت بــه کشــوری ســفر کنــی
کــه در تفکراتــت بــه دالیل متعــدد ،احســاس یکی
ب��ودن بـ�ا مردم�شـ میکنــی و از نظــر فرهنــگ و
آداب و رس��وم و مذهـ�ب ،تفاوت��ی بی��ن مــردم آن
کش��ور و خ��ودت و جامعـ�هات قایـ�ل نیســتی ،حتــی
زبــان کــه اولیــن قــدم در راه ارتباطــات اســت ،نیــز
ب��ا بخش��ی وسـ�یع از س�رـزمین خوــدت یکی اســت،
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ب��ه راسـ�تی ک��ه فکـ�ر میکنــی بــه بخشــی از
مملک��ت خـ�ودت ق��دم میگــذاری کــه دیرزمانــی
از تــو جــدا شــده بــود و حــاال بــه شــکلی مســتقل
دارد اداره میشـ�ود.
 .۲حــاال کــه بــا آن ذهنیــت حــدود دو ســاعت
و نیــم پــرواز را پشــت سرگذاشــته و در فــرودگاه
باک��و ب�هـ زمینــ نشســتهای ،اولیـ�ن چیــزی کــه
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احســاس میکنــی ،پــا گذاشــتن در ســرزمینی اســت
کــه نــه تنهــا همســایه تــو اســت ،بلکــه اصــا خــود
تـ�و اســت و تــو قـرار اســت در آیینــه تفکـرات خــودت
قـ�دم بگـ�ذاری.
 .٣بــا ایــن تخیــات و با بــاز شــدن در خروجی
هواپیمــا پــا بــه کشــور آذربایجــان گذاشــتیم و چــه
زود همــه آن چیــزی کــه بــا خــود در تفکراتــم
ســاخته بــودم ،فروریخــت و در همــان اول قــدم و
لحظههاــی آغازیــن ورود متوجــه شــدم کــه جــز
بــا آن دوســت و همــکاری کــه بــرای همراهــی مــا
ب��ه ف��رودگاه آم��ده بــود و از لهج��هاش فهمیــدم که
آذری اسـ�ت ،باــ هیچک��س دیگــر قرابــت و نزدیکــی
نــدارم و در طــول مدتــی کــه ایــن کشــور از مــا
جــدا ش��ده اسـ�ت ،فرســنگها فاصلـ�ه فرهنگـ�ی
نیـ�ز بــا مــا و مــردم مــا پیــدا کــرده و حــاال حتــی
ب��ا وارد ش�دـن لغ��ات بس��یار زیــادی از زبــان روســی
ب��ه زب�اـن آنهــا ،آذریشــان نیــز بــا زبــان آذری مــا
بســیار متفــاوت شــده اســت.
 .۴پــس از اســتقرار در هتــل محــل اقامــت بــه
ســرعت تعييــن قبلــه کردیــم و وضــو ســاختیم و
قب��ل از ای��ن کــه نم��از صبحمــان از دســت بــرود،
آن را بــه جاــ آوردیـ�م .احســاس سبــکی کــه
کردیــم ،بــا دوســتمان گپــی زدیــم و ســپس از هــم
ج��دا شدــیم .بعدــ از دو س�اـعتی اســتراحت ،راهــی
بازدیدــ از کارخان��ه «آذرف��ارم» شدــیم .کارخانــه
داروســازی آذرفــارم کارخانـ�های اســت کــه چهــل
درصــد ســهام آن متعلــق بــه شــرکتهای ایرانــی
داروپخــش ،رازک و زهــراوی اســت و بــا فــروش

ماهیانــه حــدود  ۴۵هــزار دالر در حــال رشــد اســت
ولــی موفقیــت چنــدان چشــمگیری در بــازار نــدارد
و جالــب اســت اشــاره گــردد کــه داروهــای آذرفارم
بــا برچســب زبــان آذری توزیــع میگــردد و هیــچ
نشـ�انهای از ایــران روی آنهــا نیســت و طبــق
گفت�هـ مدی��ر ایرانـ�ی کارخان��ه ،چنانچــه خریــداران
آذربایجانــی بداننــد کــه دارو ایرانــی اســت از خریــد
آن خ��ودداری خواهن��د ک��رد.
 .۵وقتــی از بازدیــد کارخانــه آذرفــارم کــه
کارخانــه داروســازی قابــل قبولــی اســت و آینــده
خوب�یـ را پیـ�ش رو دارد ،خــاص شــدیم ،راهــی
بازدیدــ از داروخانههـ�ای ش��هر شـ�دیم .ش��اید
باورتـ�ان نشـ�ود کـ�ه در کشـ�وری مثـ�ل آذربایجـ�ان
و در شــهری مث��ل باکـ�و ک�هـ زمانـ�ی متعلـ�ق بــه
ایرــان بــوده اس��ت .هی��چ اثـ�ری از داروهـ�ای ایرانی
یافــت نمیشــود .وقتــی از مســؤول داروخانههــا
س�رـاغ داروی ایرانــی را میگرفتیــم بــا یــک
حال��ت خاص�یـ ج��واب منفـ�یمیدادنـ�د و در یکــی
از داروخانههــا وقتــی مســؤول داروخانــه اصــرار مــا
را در رابط��ه بــا محصـ�والت ایران��ی دیــد ،پســتانکی
را از داخــل یــک قفســه برداشــت و گفــت تنهــا
محصــول ایرانــی ماهميــن اســت.
 .۶قســمت اعظــم بــازار دارویــی آذربایجــان
در انحصــار داروه��ای روسیــ ،اکراین��ی و س��ایر
کش��ورهای اروپ��ای ش��رقی خصوصــ ًا لهســتان و
بلغارســتان میباشــد .داروهــای کشــورهای فــوق
ارزان بــوده و بــه لحــاظ سیســتم آمــوزش پزشــکی
شــوروی ســابق و آشــنایی پزشــکان بــه زبــان
پی در پی  383
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روســی و وجــود داروهــای قدیمــی ،تغييــر عــادت
پزشــکان خصوصــ ًا آنهایــی کــه در سیســتم
دولتــی کار میکننــد ،بســیار مشــکل اســت.
 ۹۰ .۷درصــد معامــات دارویــی در
آذربایجــان چــه در زمینــه خریــد و چــه در
رابطــه بــا فــروش بهصوــرت غیررســمی
(بـ�ه لح�اـظ ف�رـار مالیات��ی) و نی��ز نقــدی انجــام
میگیـ�رد و بـ�ه دلی��ل فعــال نبــودن سیســتم
بانکــی ،صــدور چــک و داشــتن حســاب بانکــی
الزامـ�ی نیس��ت .فروشــندگان دارو مثــا همیــن
کارخانــه آذرفــارم ،داروی خــود را بــه داروخانــه
تحویــل داده و رســید میگیــرد ،و بعــد از
مدت��ی و بـ�ا چندیــن و چنــد بــار مراجعــه ،از
داروخانــه پــول نقــد دریافــت میکنــد.
 .8شــرکتهای چنــد ملیتــی غربــی بــه
تدریــج در حــال رشــد هســتند و آینــده خوبــی
خواهن��د داش�تـ .همچنیـ�ن شــرکتهای هنــدی
و پاکســتانی بـ�ا عرض�هـ دارو بـ�ه قیمـ�ت خیلـ�ی
پایی��ن توانســتهاند قســمتی از بــازار را بــه دســت
آورن��د ،ولـ�ی ایـ�ن ب�اـزار بسیــار محــدود اســت.
 .9شــرکتهای دارویــی وابســته بــه کشــور
ترکیــه بســیار فعــال هســتند .البتــه ،ترکیــه در همه
زمینههــا در آذربایجــان فعــال بــوده تــا جایــی کــه
فرهنــگ ترکیــه در آذربایجــان بدجــوری جاخــوش
کــرده اســت .ترکیــه تــاش فراوانــی را جهــت
کســب بــازار دارویــی آذربایجــان بــه کار بــرده
اس�تـ .سیسـ�تم جدیـ�د طراحــی شــده توســط
شــرکتهای دارویــی ترکیــه بســیار خــاص بــوده
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و بــا در نظــر گرفتــن پورســانتی کــه بــه پزشــکان
دولت��ی و داروخانههــا میدهــد ،قصــد نفــوذ بیــش
از پیــش در بــازار دارویــی آذربایجــان را داشــته و
میت�وـان گف��ت کهــ در ســالهای اخیــر موفــق
نیــز بــوده اســت.
 .۱۰ثبــت دارو در کشــور آذربایجــان بــه
ســادگی و بــا در نظــر گرفتــن مبلغــی هزینــه
عملــی اســت .بدیــن علــت بــازار مملــو از داروهای
رنگارنــگ اســت .سیســتم گمرکــی از بوروکراســی
کمت��ری برخ��وردار ب��وده و ب��ا هزین��های جزیـ�ی،
خصوصـ ًا در مــورد دارو کــه حقــوق گمرکــی نــدارد،
آسـ�ان اسـ�ت.
 .۱۱توزیــع دارو عمدتــا توســط
شــرکتهای توزیــع کننــده دارو کــه «دپــو»
نامیـ�ده میشـ�وند ،بهطــور انحصــاری صــورت
میگی��رد .تعــداد ای�نـ  عم��ده فروش��یها
حــدود  ۲۵واحــد اســت .عمدهتریـ�ن دپوهــای
دارویــی ،دپــو ريــادت ،دپــو خــادم غفــور و دپــو
ویتــا میباشــند کــه بــه ترتیــب در رتبــه اول تــا
ســوم قــرار دارنــد .تعــداد داروهــا و اقالمــی کــه
از طری��ق ایــن دپوهــا بــه فــروش میرســد،
حــدود  ۱۲۰۰قلــم اســت.
 .۱۲در کشــور آذربایجان حــدود  ۲۰۰۰داروخانه
کــه بیــش از نیمــی از آنهــا دولتــی هســتند
مش�غـول فعالیتــ ب��وده و تع�دـاد داروخانههاــی باکــو
حدــود هــزار بــاب اســت کــه در فضاهــای مختلــف
و بــه شــکل دولتــی و خصوص��ی میباشـ�ند .اصــوال
تأســيس داروخانــه خیلــی ســاده بــوده و بــا پرداخت

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

مبالغــی مجــوز مربــوط بــدون در نظــر گرفتــن
فاصلــه صـ�ادر میشـ�ود.
 .۱۳ارزش فــروش داروهــای گــزارش شــده
در آذربایجــان حــدود  ۵۰تــا  ۷۰میلیــون دالر
اســت کــه ایــن رقــم بــه دلیــل فــرار از مالیــات
میباشــد ،ولــی گفتــه میشــود کــه میــزان
واقعــی داروهــای مصــرف شــده در ســال از
حــدود  ۱۲۰میلیــون دالر نیــز تجــاوز میکنــد.
معمــوال غالــب معامــات از جملــه خریــد و
ف��روش دارو بهصوــرت غیررســمی و ثبــت
نشـ�ده انجـ�ام میشـ�ود.

 .۱۴در هــر حــال ،در کشــور آذربایجــان داروهــای
ارزان قیمـ�ت ایرانــی جایگاهــی ندارنــد و تقريبــا
داروی ایرانــی بــه نــدرت ممکــن اســت در حــد
شــهرهای مــرزی وجــود داشــته باشــد .البتــه ،راه
سـ�رمایهگذاری و فعالیـ�ت بـ�از اسـ�ت و شـ�رکتهای
ایرانــی میتواننــد در آذربایجــان بــا تأســيس کارخانــه
داروس��ازی ،فعالت��ر از حالــت فعلــی باشــند .بدیهــی
اســت شــروع کار و فعالیــت در ایــن کشــور نیــاز بــه
عــزم ملــی داشــته و بایــد بــه شــدت مــورد حمایــت
دولــت قــرار گیــرد تــا در آینــده صــادرات دارو بــه
آذربایجــان معنــی داشــته باشــد.
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ترجمه :دکتر اسماعیل ابوالبشر

دهــه هفتــاد قــرن بیســتم را دهــه شــیمی
نوی��ن س��رطان و اکول��وژی مینامنـ�د .طـ�ی ایــن
دههــ ریچاــرد نیکســون رئیــس جمهــور وقــت
آمریــکا کــه بــه تازگــی از مشــکالت و عــوارض
پســ از جنــگ ویتن��ام رهایـ�ی یافتــه بــود ،برنامــه
ملــی مبــارزه بــا ســرطان را اعــام و ایــن برنامــه
را کــه بــه جنــگ علیــه ســرطان معــروف شــد بــا
بودج��های مع��ادل نی��م میلیـ�ارد دالر شــروع کــرد.
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ب��ا ش�رـوع ای��ن برنام��ه روشهاــی درمانــی نوینــی
بـ�رای سـ�رطان بافتـ�ه شـ�د و شـ�یمی درمانـ�ی
بهصوــرت بخــش معمــول تدابيــر درمانــی بــه
وی�ژـه در س�رـطان پس��تان درآمـ�د ،طـ�ی ایــن
دوره داروهــای جدیــد بــه بــازار عرضــه شــدند.
سیکلوس��پورین از موفقیتهــای عمــده دهــه هفتــاد
اس��ت کــه ب��ا تضعیف سیستــم ایمنــی جلوگیــری از
پـ�س زدن اعضـ�اء پیونـ�د را ممکـ�ن سـ�اخت.

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

ب��ه کارگیــری ریفامپیســین در درمــان ســل
و عرضــه ســایمتیدین یــا  Tagametبهعنــوان
اولینــ مس��دد گیرندهه��ای هیســتامینی قابــل
اســتفاده در درمــان زخمهــای گوارشــی از
پیش��رفتهای مه��م دیگ��ر ایــن دور ه هســتند.
موفقیتهــای فنـ�ی و تکنیکــی دهــه قبــل علــم
پزشکــی در ده��ه هفت��اد نیـ�ز ادام��ه یاف��ت .شــروع
دوبـ�اره بعضـ�ی امـ�راض عفونـ�ی ماننـ�د بیمـ�اری
 Lymeو  Legiornariesدر ایــاالت متحــده و
 Ebolaو  Lassa feverدر آفریقــا مجــدداً
كتــاب امــراض عفونــی را گشــود و تحقیقــات
گســتردهای را در پــی داشـ�ت .طـ�ی ایــن دهــه
ســازمان بهداشتــ جهانـ�ی برنامــه ریشــه کنــی
امرــاض خ��ود مانندــ آبل��ه را ادام��ه داد ولـ�ی بـ�ا
مخالفــت از مصــرف DDTدر ریشــه کنــی ماالریــا
(ب��ه علـ�ت ع��وارض ح�اـد محیط��ی) مجــددا تالش
ب��رای یافتنــ روشهـ�ای درمــان ماالريــا و بیمــاری
خواب شــروع شــد.
بهتــر اســت بحــث را بــا موضــوع ســرطان
ش��روع کنی��م .در ســال  ۱۹۳۷ب�اـ تصویــب کنگــره
آمریـ�کا  NCIبــا انســتيتوملی ســرطان تاســیس شــد
ک��ه ه��دف آن مطالع�هـ روی س��رطان و روشهــای
درمــان آن بــود .در همیــن زمــان اثــرات ســرطانآور
ســیگار در آلمــان شناســایی و تحــت مطالعــه قــرار
گرفتهــ ب��ود .در ده��ه پنج�اـه ت�لاش عم��دهای
ب��رای کشفــ روشهـ�ای شــیمی درمانــی صــورت
پذیرف��ت .در ســال  ،۱۹۶۵برنامــه مطالعاتــی
گس�تـردهای تحــت نظــر  NCIو بــا همــکاری

دانشــگاه و مراکــز مطالعاتــی آمریــکا شــروع شــد
کــه هــدف آن يافتــن داروهــای جدیــد ضدســرطان
ب��ود .ط��ی ایــن برنامــه ۱۵۰۰۰ ،فـ�رآورده شـ�یمیایی
و طبیعـ�ی از نظــر اثــرات ضدســرطان تحــت
مطالعــه قــرار گرفتنــد .مطالعاتــی کــه در دهــه
هفتــاد بــه بــار نشســت و ایــن دقیقــا زمانــی بــود
کــه داســتان یــک اســتروژن صناعــی بــه نــام
 )DES) Diethylstilbestrolس��رطان را بهصـ�ورت
یـ�ک مشکــل اجتماع��ی پیچی��ده درآورد DES .از
دهــه چهــل تــا ســال  ۱۹۷۱بــرای جلوگیــری از
پــارهای مشــکالت خــاص دوران بــارداری بــه ویــژه
مشـ�کالتی ک��ه منجرــ ب��ه ســقط ميشــدند ،تجویـ�ز
میگردیـ�د .مصــرف ایــن دارو از دهــه شــصت رو
بــه کاهــش گذاشــت کــه علــت آن بــه دســت
آمــدن مدارکـ�ی دال بـ�ر عـ�دم اثربخشـ�ی  DESو نیز
خطــر بــروز عــوارض شــدید ناشــی از آن بـ�ود .اگـ�ر
چــه آمــار دقیقــی از زنــان حاملــه مصــرف کننــده
ایــن داروی پرعارضــه منتشــر نشــد ولــی از حداقــل
 ۵ -۱۰میلی��ون زن حامل��ه نامب��رده میش��ود .در
ســال  ۱۹۷۰مطالعهــای در نشـ�ریه  Cancerبــه
چـ�اپ رس��ید که بــروز نــوع خاصــی از ســرطان واژن
بــه نــام(CCAL (Clear Cell Adeno Carcinoma
در نتیجــه مصــرف  DESرا مــورد بررســی قــرار داده
بــود .نتیجــه مطالعــات بعــدی منتشــر شــده FDA
را بــر آن داشــت کــه در پایــان ســال  ۱۹۷۰بــا
اعــام هشــدار مصــرف  DESرا در دوران بــارداری
ممنــوع ســازد.
افزایــش خطــر ســرطان واژن ،بــروز مشــکالت
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34413

سال سی و دوم شماره 11بهمن400

93

گزیدههای منهای بیست

حــاد در دســتگاه تناســلی و نابــاروری از جملــه
عوارضــی بودنــد کــه در فرزنــدان دختــر مصــرف
کننــدگان  DESگــزارش ش�دـند ،بیمارانــی کــه بــه
دختــران  DESیـ�ا  DES daughtersمعــروف
شــدند .عــوارض و مشــکالت دســتگاه تناســلی در
پسـ�ران زاده شـ�ده از زنـ�ان حاملـ�ه مصـ�رف کننـ�ده
 DESنیـ�ز بعدهــا گــزارش شــد ،نظــر بــه دو حادثــه
تلــخ  DESو  Thalidomideســازمان دارو و غــذای
آمریـ�کا  FDAدر ســال  ،۱۹۷۷اســتفاده زنــان در
معــرض بــارداری را در مراحــل اولیــه مطالعــات
دارویــی مگــر در مــورد امــراض بســیار کشــنده و
خطرنــاک ممنــوع ســاخت.
موضـ�وع  DESیکـ�ی از دههــا دلیلــی بــود کــه
باعــث شــد محققــان در جنــگ علیــه ســرطان نظر
خــود را بــه عوامــل محیطــی ســرطانزا معطــوف
ســازند .شــواهد بــه دســت آمــده در اوایــل دهــه
هفتــاد باعــث شــد پژوهشــگران نوعــی الگــوی
عفونــی را در مــورد رشــد و آلودگــی اندامهــا بــه
سرــطان در نظ��ر گیرن��د .در ســال  ۱۹۷۰دو
محقــقبــه نامهــای Howard Martin Temin
(از دانش��گاه ویسکانس��ین) وDavid Baltimore
(از دانش��گاه ماساچوس��ت) و طی مطالعاتی مســتقل
از یکدیگـ�ر دریافتنـ�د کـ�ه بعضـ�ی ویروسهــای
 )Retroviruses) RNAقــادر هســتند کپیهــای
 DNAاز خودشـ�ان تولیـ�د کننـ�د .ایـ�ن DNA
ويروســی توانایــی رخن��ه ب��ه یاختههــای میزبــان
آلوــده و تبدی��ل شدــن بهــ یاختهه��ای ســرطانی
را دارا هســتند .ایــن دو دانشــمند جایــزه نوبــل
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فیزیولــوژی یــا پزشــکی را در ســال  ۱۹۷۵بــه
دســت آوردنــد .در ایـ�ن زم��ان نظریههــای
متعــددی در مــورد وجــود ویــروس مولــد ســرطان
مط�رـح شدــند کهــ نهایتــا ،هیــچ کــدام بــه تاییــد
نرس�یـدند و امیدواریهاــی اولیــه بــرای مقابلــه بــا
س��رطان باــ روشهای��ی از قبیــل واکسیناســیون
عم ـ ً
ا از بیــن رفتنــد.
مطالعـ�ات بع��دی دیــد گس��تردهتر و
واقعیتــری از علــل و عوامــل بــروز ســرطان بــه
وجــود آورد .بهطــور مثــال ،در ســال  ۱۹۷۸بــرای
اولیــن بــار ژن مهارکننــده ســرطان یا  P53توســط
محققــی بــه نــام  David Laneگــزارش شــد .در
ســال  ،۱۹۷۹دانشـ�مندان توانسـ�تند بهطـ�ور عملـ�ی
 DNAیاختههاــی بدخی��م را در محیـ�ط کشــت
ح��اوی یاختهه��ای موثــر بــه تومورهــای ســرطانی
تبدی��ل کنندــ ک��ه روش برگزیـ�دهای در مطالعــات
سـ�رطان شناسـ�ی محسـ�وب میشـ�د .علیرغـ�م
ایــن کهــ از اوای��ل دههــ هفت��اد روشهاــی درمانــی
متعــددی بــرای درمــان ســرطان بــه کار گرفتــه
میشــد ولــی مــوارد بهبــود واقعــی بســیار انــدک
بودنــد .در آن زمــان جراحــی بهتریــن روش درمــان
توموره��ای س��فت در محلهاــی قابــل دسترســی
بــود .در ســایر مــوارد جراحــی در کنــار شــیمی
درمانـ�ی و یــا تنهــا شــیمی درمانــی و رادیوتراپــی
بــه کار گرفتــه میشــد .تدابیــری کــه امــروزه نیــز
کــم و بیــش اســاس درمــان ســرطان را تشــکیل
میدهنــد .در آن زمــان درمــان ســرطان بیــش از
یـ�ک علـ�م نوعـ�ی هنـ�ر بـ�ود کـ�ه طـ�ی آن پزشـ�ک
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بای��د از بیـ�ن انبوه��ی از روشهاــی علمـ�ی و غیـ�ر
علمــی ،اثبــات شــده یــا بــه اثبــات نرســیده درمانی
بــر اس�اـس نی��از بیم��ار و امکان��ات موج��ود روش
درمانـ�ی خـ�اص را برگزینـ�د.
البت��ه ،در ده��ه هفتاد علم پزش��کی موفقیتهایی
نیــز در درمان ســرطان داشــت ،از جمله ایــن که دکتر
 Donald Pinkelدر بیمارســتانی در شــهر ممفيــس
آمریــکا بــرای اولیــن بــار موفــق بــه درمــان کامــل
لوســمی لنفوبالســتیک حــاد کــودکان بــا روشــی
ش��امل ش�یـمی درمان��ی و رادیوتراپـ�ی گردی��د .شــروع
پیون��د مغــز اســتخوان از ســال  ،۱۹۶۸راه را بــرای
موفقیتــ روشهـ�ای درمانــی ســرطان هموار ســاخت
و ای��ن موفقیـ�ت زمان��ی کاملتــر شــد کــه امــکان
پیونــد مغــز اســتخوان همگــن()autologous
فراه�مـ گردی��د .ایــن روش پیونــد در ســال ۱۹۷۷
و بــرای درمــان بیمــاران مبتــا بــه لنفــوم بــه کار
گرفت��ه شدــ .در ای�نـ روش ،مغ��ز اس�تـخوان بیمـ�ار
پــس از تجويــز دارو و رادیوتراپــی مجــددا بــه خــود
بیمـ�ار تجوی��ز میشـ�ود.
جایــزه نوبــل ســال  ۱۹۹۰بــه علــت تحقيقــات
گسـ�ترده در زمینــه پیونــد مغــز اســتخوان بــه
 D. Donnall Thomasاز مرکــز تحقیقــات
ســرطان در سـ�یاتل آمریـ�کا تعلـ�ق گرفـ�ت.
اگرچــه پیونــد مغــز اســتخوان ابتــدا بــرای درمــان
لوسـ�میها بــه کار گرفتــه شــد ،تــا پایــان قــرن
بیس��تم بهصـ�ورت ج��زء اصلیــ روشهـ�ای شــیمی
درمانــی بــا مقــدار مصــرف بــاال در درمــان بیمــاری
هوچکیـ�ن ،مالتیپ��ل میلومــا ،نروبالســتوما ســرطان

بیضــه و انواعــی از ســرطان پســتان درآمــد.
در ســال  ،۱۹۷۵ســازمان جهانــی بهداشــت
گزارشــی منتشــر ســاخت کــه نشــان مـیداد نــرخ
مــرگ و میــر ناشــی از ســرطان پســتان از ســال
 ۱۹۰۰ثابــت بــوده و کاهــش نیافتــه بــود .عمــل
جراحـ�ی نیـ�ز در بســیاری از مــوارد ابتــا بــه ایــن
ن��وع س��رطان موفقيتآميــز و مفیــد نبــود کــه
عل��ل آن تشخــیص دیــر هنــگام و پراکندگــی
متاستــازهای سرــطانی بودن��د .مطالعــه در مــورد
بافتـ�ن جایگزین��ی ب��رای درم��ان ســرطان پســتان
بهص��ورت موضــوع مهمــی در مطالعــات پزشــکی در
آمــد .در ســال  ،۱۹۷۵طـ�ی مطالعــه بزرگــی در آمریــکا
نشـ�ان داده شـ�د که تجویـ�زPhenylalanin mustard
پــس از جراح��ی پســتان در درمــان ایــن عارضــه مفید
میباشــد .ترکیــب درمانــی بــه ســرعت مــورد نظــر
پزشــکان قــرار گرفــت و در ســال  ،۱۹۷۶پروتــکل
درمانـ�ی( CMFسيكلوفســفاميد ،متوترکســات و
۵۔ فلوئورواوراســیل) در ایتالیــا مطــرح و بــه جامعــه
پزشــکی معرفــی شــد .ایــن پروتــکل بــه ســرعت
کارآییــ خ��ود را نشاــن داد و بهص��ورت روش
اصل��ی ش��یمی درمانــی ســرطان پســتان درآمــد.
در ده��ه هفت��اد مسـ�أله محی��ط زیســت و
حفــظ آن بهصـ�ورت یکــی از مســایل مهــم و مــورد
بحــث جوامــع پیشــرفته درآمــد و تاثیــر مخــرب
فعالیتهـ�ای بشرــ ب��ر محی��ط زیســت و اثــرات
منفـ�ی ای��ن پدیــده بهطــور گســترده مــورد مطالعــه
قــرار گرفتنــد .در ســال ،۱۹۷۴محققــی بــه نــام
 F. Sherwood Rowlandاز دانشــگاه کالیفرنیــا
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بــه اتفــاق گروهــی از پژوهشــگران اثبــات کردنــد
ک��ه کلروفلوئورکربنهــا ( )CFCsماننــد گاز فرئــون
ق��ادر ب�هـ تخریــب الیــه اوزن هســتند .از همــان
زم��ان نتیج��ه قاب��ل پیشبینیــ ایــن رونــد
افزایــش مــوارد ابتــا بــه ســرطان پوســت در کنــار
اثــرات حاــد زیستــ محیط��ی ایــن تخریــب بــود.
ایــن تحقیــق منجربــه ممنوعیــت اســتفاده از
 CFCsدر تهی��ه اســپریها در آمری��کا گردی��د.
ایــن گــروه از محققــان جایــزه نوبــل ســال ۱۹۵۵
در رشــته شــیمی را بــه اتفــاق  Paul Crutzenاز
مؤسســه ماکــس پالنــگ آلمــان بــه دســت آوردند.
در ســال  ،۱۹۷۷موضـ�وع س��رطانزا بــودن
پنبــه نســوز بهصورت��ی گســترده مطــرح شــد.
پژوهشــگران یــک دانشــکده پزشــکی در شــهر
نیویــورک پــس از تحقیقــات طوالنــی متوجه شــدند
کــه استنشــاق طوالنــی مــدت ذرات پنبــه نســوز
س��رطانزا بــوده و همیــن امــر منجــر بــه تصویــب
قوانینــی در آمریــکا شــد کــه بــه موجــب آن عرضــه
کلیــه مــواد خطــرزا ممنــوع و کلیــه تولیدکننــدگان
ملــزم شــدند قبــل از معرفــی و فــروش هــر فــرآورده
بیخطــر بــودن آن را در ســامت مصــرف کننــدگان
بــه اثبــات برســانند .در دهــه هفتــاد مصــرف DDT
نی��ز بــه علــت اثــرات مخــرب زیســت محیطــی آن
محــدود و کنــار گذاش�تـه ش��د ،اگ��ر چــه مصــرف آن
در کش��ورهای غیرصنعتـ�ی تاحـ�دی ادامـ�ه یافـ�ت.
ده�هـ هفت��اد هـ�م چناــن بهعنوــان دهــه تولیـ�د
 DNAنوترکی��ب ش��ناخته میش��ود .در ســال ۱۹۷۰
ب��رای اولیــن بــار دانشــمند ژن شناســی بــه نــام
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 Robert John Cecil Harrisاز اصطــاح مهندســی
ژنتیــک یــا  Genetic Engineeringنــام بــرد .طی
ســالهای بعــد ایــن دهــه تحقیقــات و مطالعــات
بسیــار گس��تردهای در زمینههاــی مختلــف ژنتیــک
انجــام شــد و جایــزه نوبــل ســال  ۱۹۷۸و  ۱۹۸۰را
بــرای چن��د تنــ از ای��ن محققــان بــه ارمغــان آورد.
نتیجــه مطالعــات ژنتیکــی انجام شــده ،بــه خصوص
در زمين�هـ فرآوردههاــی نوترکیــب ،موجــب شــد کــه
در ســال  ۱۹۷۸شــرکت االیلیلــی آمریــکا روش
تولیــد انســولین انســانی از طریــق ژنتیــک و بــا
اســتفاده از  E.coliرا بــه ثبــت برســاند.
تحــول قابــل توجه علم پزشــکی در دهــه هفتاد
زمانــی بــود کــه در ســال ۱۹۷۰پزشــکی بــه نــام
 Raymond V. Damadianمتوجهــ پاس��خگویی
متف��اوت بافتهــای ســالم و ســرطانی در آزمــون
 NMRگردی��د .ای��ن یافتــه پایــه و اســاس روش
تشــخيص  MRIگردیــد کــه امتیــاز آن در ســال
 ۱۹۷۴بــه نــام همیــن محقــق صــادر شــد .پــس
از آن  MRIب��ه تدریـ�ج بهصــورت روش مطمئنــی
در تش��خيص پــارهای از امــراض درآمــد .در ســال
 ۱۹۷۱اولیــن دســتگاه Tomography Scanner
در انگلس��تان ب��ه راه افتاد و در ســال  ،۱۹۷۲شــرکت
فایــزر آمریــکا نــوع کاملتــری از ایــن دســتگاه را
ک��ه قــادر ب��ه نقش��هبرداری از کل بــدن بــود ،بــه
ب�اـزار عرضــه ک�رـد .ای��ن گونهــ روشهای تشـ�خیص
طـ�ی ده هفتـ�اد بـ�ه تدریـ�ج کاملت��ر و پیش��رفتهتر
شــده و امکانــات بهتــری بــرای تشــخیص امــراض
را در اختیــار پزشــکان قـ�رار دادنـ�د.
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در ســال  ،۱۹۶۹زمانــی کــه یــک جــراح
آمریکایــی بــه نــام  William Stewartطـ�ی
سـ�خنانی در کنگـ�ره آمریــکا اعــام کــرد «زمــان
بســتن کتــاب امــراض عفونــی رســیده و علــم
پزش��کی بایــد توجــه خــود را بــه ســایر امــراض
کشــنده هماننــد امــراض قلبــی و ســرطان معطوف
کن��د» ،ش��اید خ��ود وی و بســیاری از پزشــکان
بــاور نمیکردنــد کــه دهــه هفتــاد ،دهــه ظهــور
مجــدد بســیاری از امــراض کنتــرل شــده قبلــی
و بــروز اشــكال جدیــدی از بیماریهــا بــود .در
ســال  ،۱۹۷۲اولیــن مــوارد ظهــور بیمــاری الیــم
گــزارش شــد ،مـ�ورد بعـ�دی شــیوع دوبــاره ویــروس
 Lassa feverبــود کــه بــرای اولیــن بــار در ســال
 ۱۹۶۹در آفریقــا شناس��ایی و طی س��الهای ۱۹۷۰
و  ۱۹۷۲در نیجری��ه ،لیبریــا و ســيرالئون بســیاری
را مبتــا ساــخت ،ن�رـخ م�رـگ و می��ر ای��ن بیماری
 28-36درصد بوده است.
در ســال  ،۱۹۷۹نیز اپیدمی نوعی تب کشــنده دیگر
در زئي��ر (كنگ��وی فعل��ی) و ســودان بهــ وق��وع پیوســت
کــه میـزان مــرگ و میــر آن در این دو کشــور به ترتیب
 ۸۸و  ۵۳درصــد بــوده اسـ�ت .در هـ�ر دو اپیدمـ�ی ردپـ�ای
ویـ�روس  Ebolaپی��دا شــد .در ســال  ۱۹۷۶نی��ز بیماری
ناشــناخته  Legionnairesدرفيالدلفيــا شــيوع يافــت
کــه عامــل آن باکتری تــازه کشــف شــده Legionella

بــود .جایــزه نوبــل پزشــکی ســال  ۱۹۷۶بــه
 Baruch Blumbergاز دانشــگاه پنســیلوانیا تعلــق
گرفــت کــه در ســال  ۱۹۶۳عامـ�ل بـ�روز هپاتیـ�ت B
را کش��ف و روش تس��ت خون��ی ای��ن بیم��اری را در
ســال  ۱۹۷۱پیـدا کــرده بــود .تــاش ســازمان جهانــی
بهداشــت ب��رای ریشــه کنــی آبلــه در پایان دهــه هفتاد
قرــن بیسـ�تم بهــ نتیجـ�ه رس��ید و این بیمــاری در ســال
 ۱۹۷۹کامــا ریشــه کــن شــد .آخریــن مــورد بــروز این
عارضــه در ســال  ۱۹۷۷در ســومالی بــوده اســت.
البت�هـ ،برنام��ه ریش��ه کن��ی بیماریهــا بســیار
گســتردهتر بـ�ود و شـ�امل فلـ�ج ،سـ�رخک ،دیفتـ�ری،
سـ�یاه ســرفه ،کــزار و ســل میشــد .در ســال
 ،۱۹۷۷ســازمان بهداشــت جهانــی اولیــن فهرســت
داروهــای رســمی را منتشــر ســاخت که شــامل ۲۰۸
دارو میشــد کــه بــرای حفــظ ســامت و بهداشــت
و درمـ�ان اغل��ب ام��راض شــایع کافـ�ی بودنــد.
دهه هفتــاد در حالی به پایان رســید کــه بیوتکنولوژی
بهصــورت بخــش عمــده تحقیقــات صنایــع از جملــه
شــرکتهای داروســازی درآمــده بــود .شــرکتهای
داروســازی در حالــی قــدم بــه دهــه هشــتاد گذاشــتند
کــه بــا یــک چشــم وضعیــت اقتصــادی و مالی بــازار
جهانــی را در نظــر داشــتند و بــا چشــم دیگــر ،بــه
بیوتکنولــوژی و تواناییهـ�ای ذات��ی ایــن شــاخه بــرای
تولیــد داروه��ای جدیدتر مینگریســتند.

منبع
Mark S. Lesney and Ronall Frey. Chemistry, Cancer and ecology, the 1970 of 20 century, The pharmaceutical
century, supplement to modern Drug Discovery and modern chemist pages: 125-111.

پی در پی 383
34417

سال سی و دوم شماره 11بهمن400

97

