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Trên hai tạp chí Natural và Natural  Genetics của Anh số ra đầu tháng 4/2008 có đăng tải 3
nghiên cứu của  Viện Ung thư quốc gia, Đại học Cambridge và Đại học Johns Hopkins về  việc
phát hiện thấy các biến thể gen làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư  phổi ở người, đó là hai
biến thể chính có trong nhiễm sắc thể (NST) 15.         

Theo nghiên cứu trên thì những ai mang hai biến thể nói trên  (một từ mẹ và một từ bố) và
nghiện hút thuốc lá thì rủi ro bị ung thư  phổi

  

  Ung thư phổi    tăng từ 70-80%. Ngoài ra nó còn làm tăng nguy cơ nghiện thuốc lá và  hậu
quả, do lệ thuộc vào nicotin đã gây ảnh hưởng đến quá trình phân  chia tế bào không kiểm soát
được và làm gia tăng bệnh ung thư nguy hiểm.  Để có kết luận này, các nhóm công tác đã độc
lập tiến hành nghiên cứu  ADN của hàng nghìn người nghiện thuốc lá thuộc các chủng tộc, độ
tuổi,  màu da, giới tính khác nhau trên quy mô toàn thế giới.  

Qua phân tích cho thấy, những người nghiện thuốc lá nếu có hai  biến thể gen có trong NST 15
thì rủi ro mắc bệnh ung thư phổi rất cao so  với những người khỏe mạnh không hút thuốc, cụ
thể, cứ 10 ca ung thư thì  có 9 ca là do hút thuốc. Tuy nhiên những người nghiện thuốc mà
không có  hai biến thể gen trên cũng có rủi ro mắc bệnh ung thư phổi cao tới 10  lần so với
những người không hút thuốc.

  

Khắc Nam (Theo Natural, 4/2008)
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