
 77/  مصرف آزبست در آسيا ـ تباهي آينده

 

 پرداخت تاوان

  
هاي اخير در آسيا، تعداد كساني كه با عليرغم افزايش فزاينده مصرف آزبست طي دهه

مطالعه. اند معدود استگزارش شده) با آزبست يك سرطان مرتبط با مواجهه( تشخيص مزوتليوما
بيانگر تفاوت  .در كنفرانس آزبست ارائه شد 2006سال  در 1اي كه توسط دكتر كلوديو بيانچي

  :او داليل زير را براي اين تفاوت بيان كرد. بروز در كشورهاي آسيايي و اروپايي بود
 شناسي از بافت ت بافتتشخيص مزوتليوما تا حدودي مشكل است و نياز به آزمايشا

اين تكنيكها در . هاي افتراقي داردتومور و تشخيص ميكروسكوپي تومور در كنار ساير تشخيص
 .باشددسترس نمي برخي از كشورهاي آسيايي به راحتي در

 منجر) سال 14-75( بيماري دوره نهفته بودنعمر اين افراد همراه با طوالني شدن طولكم 

 .شوداثر مزوتليوما قبل از تشخيص ميبه مرگ افراد در 

 نقشي در ايجاد بيماري دارندفاكتورهاي ديگر هم. 

 هاي اخير صنعتي شده است و معناي آن اين است كه هنوز زمان كافي براي آسيا در سال
 .بروز اين بيماري وجود نداشته است

 تخمين بروز اين سرطان بطور گسترده كمتر از ميزان واقعي آن است. 

 
در ژاپن مصرف شده  2000تا  1960رچه مقادير بسيار زيادي از آزبست طي سالهاي اگ
 150كم و حدود  1990ولي تعداد مزوتليوماي پلور گزارش شده در اين كشور تا دهه  ]80[است

مقايسه تعداد موارد مزوتليوما بين دو ناحيه تقريبا يك اندازه در . ]81[مورد در هرسال بوده است
گرفت نشان دهنده تفاوت بزرگ بين يا  كه در آن عمليات  تخريب كشتي  صورت ميژاپن و ايتال

مورد  48در ژاپن  2به عنوان مثال در طي سه دهه آخر قرن بيستم  در يوكوسوكا. اين دو ناحيه بود
  .مورد گزارش شده است 557در ايتاليا  3و در تريستي مانفالكن
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گيري مواجهه با آزبست يك مشكل ت و اندازهدر بسياري از كشورها عدم وجود اطالعا 
دهد تا به حكومت اثبات كنند  كه آزبست اين مشكل به فعالين آزبست اجازه نمي. عمومي است

در مجله  2007نويسنده يك مقاله كه در مارس  1دكتر كن تاكاهاشي. ]82[تواند كشنده باشدمي
هاي انساني ناشي از مصرف زان هزينهگويد راه ديگري وجود دارد تا ميمنتشر شد مي 2النست

عنوان يك شاخص  تواند بهميزان سرانه آزبست مصرف شده مي": بيني كنيمآزبست را پيش
مواجهه براي جمعيت يك كشور در نظر گرفته شود و ارتباط اين مواجهه و ميزان بيماري اندازه

اريهاي مرتبط با آزبست و ارتباط بين بيم« عنواننويسندگان اين مقاله كه تحت ".گيري شود
منتشر شد يك ارتباط روشن و آشكار بين  ]83[»الملليمصرف آزبست در گذشته، يك آناليز بين

 2000ومير ناشي از آزبست طي سالهاي و مرگ 1969تا  1960مقدار مصرف آزبست بين سالهاي 
محاسبات . كشور پيداكردند 33در  2004تا 

داد  ميزان آماري آنها در اين كشورها نشان 
مصرف آزبست در گذشته يك شاخص قوي 

ومير ناشي از بيني مرگبراي پيش
مزوتليوماست ارتباط بين مصرف آزبست و 
مرگ و مير ناشي از آزبست در مردان يك 

دار است  رابطه مستقيم و از نظر آماري معني
كه در آن با افزايش سرانه مصرف هركيلو 

ابر ميبر 7/2آزبست، مرگ ناشي از آزبست 
  ".شود

  قويا توصيه  "اپيدمي جهاني بيماريهاي مرتبط با آزبست"دانشمندان و محققين با توجه به 
  .كنند كه كشورها بايد به سمت قطع كامل مصرف آزبست حركت كنندمي
 

                                                 
1 - Ken Takahashi 
2 - Lancet  


