داﻧﺸﻤﻨﺪان درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻃﺎنزا ﺑﻮدن
ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ]ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی اﭘﻞ از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و رواﻧﻪ

ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺧﺒﺮ از اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻃﺎن زا ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2018ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﻮش ﺗﺎ
ﺳﺎل  2022ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻣﺎر ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  158.43ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪی

ﻣﯽ رﺳﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﮔﺮوه ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻣﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺧﺒﺮ از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه

ﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ 250 .داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ
داده اﻧﺪ از رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻃﺎن زا ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﻮش اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﺮﭘﺎد ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻨﺎوری رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻃﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﺑﻠﻮﺗﻮث از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی داﺧﻞ
ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ً
اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻮاج ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن زا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺮار
ﺳﺮﻃﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺒﯽ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪن DNA
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻣﻌﺮض ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮاج در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﺮﭘﺎد ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰاﻧﯽ از
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻌﺮض آن ﺑﺎﺷﻨﺪ را اراﺋﻪ داده ،اﻣﺎ در ﻧﺎﻣﻪ
ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد
ﺑﯿﻤﺎری در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺛﺎر اﯾﻦ اﻣﻮاج

آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﭘﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ:
ﺑﻪ ادﻋﺎی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﻮارﺗﺰ ،اﻋﻼﻣﯿﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان در واﻗﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  2015ﺑﻮده .اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺳﺎل  2015از دوﻟﺖ ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﺑﺶ ﻏﯿﺮ
ﯾﻮن ﺳﺎز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ )از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﺮﭘﺎد( را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺧﯿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺑﺘﺪا از ﻣﻄﻠﺒﯽ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﻮم آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از
»ﺟﺮی ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ« ،اﺳﺘﺎد ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻮرادو آورده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﻀﺎ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺳﺎل  2015ﺑﻮد ،درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ اﯾﺮﭘﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺮج ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ،ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻏﯿﺮ ﯾﻮن ﺳﺎز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در

ﺳﺎل  2018ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﺑﺶ در ﻣﻮش ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﺳﺮﻃﺎن زا ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﺗﺎﺑﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻮن ﺳﺎز

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺷﻮاﻫﺪ

روﺷﻨﯽ« ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮش ﻫﺎی ﻧﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻏﯿﺮ ﯾﻮن ﺳﺎز
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎﯾﯽ در ﻗﻠﺐ ﺷﺪه .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ« ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی

ﻣﻐﺰی در ﻣﻮش ﻫﺎی ﻧﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از
ﻋﺒﺎرات »ﺷﻮاﻫﺪ روﺷﻦ«» ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ«» ،ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺒﻬﻢ« و »ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ رﺑﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﮏ و
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد اﯾﺮﭘﺎد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺑﻠﻮﺗﻮث و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻮن ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮی از ﺗﺸﻌﺸﻊ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث
ً
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ در
ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

