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ทุกคนคงจำโรคซาร์ส ซึง่ มีตน้ กำเนิดจาก
สัตว์ในประเทศจีน แล้วระบาดมาสูค่ นได้ในหลาย
ประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง คานาดา ฯลฯ โรคนีไ้ ด้
X-rays กับมะเร็ง1
สร้างความสะพรึงกลัวเป็นอย่างมาก แม้ว่าการ
ติดต่อจากคนสู่คนนั้นจะไม่ง่ายนักก็ตาม แต่ก็ได้
การทำ X-rays เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ คร่าชีวติ ผูป้ ว่ ยมาไม่นอ้ ยกว่า 800 คน
อย่างมากในการตรวจวินิจฉัยโรค เช่น สามารถ
ใช้ประกอบในการตรวจวินจิ ฉัยว่าคนไข้เป็นมะเร็ง
จากการศึกษาวิจยั นักวิทยาศาสตร์เชือ่ ว่า
หรือไม่ ซึง่ หากพบในระยะแรกก็จะทำให้รกั ษาโรค โรคซาร์สเกิดขึน้ เมือ่ ปลายปี 2002 ในบริเวณ Pearl
ได้ทนั ท่วงที
River Delta ในจังหวัด Guangdong ประเทศจีน
จากการศึกษาเปรียบเทียบจีโนม (Genome)
ของไวรัสทีท่ ำให้เกิดโรคนีเ้ มือ่ เริม่ เกิดโรคนีใ้ หม่ ๆ
และทีเ่ กิดในระยะต่อมา คือประมาณ เดือนมกราคม
2003 พบว่าเพียงประมาณ 1 เดือน จีโนไทพ์
(Genotype) ของไวรั ส ได้ เ ปลี ่ ย นแปลงไป
อย่างมาก ไวรัสมีการ
ปรับตัวขึน้ เรือ่ ย ๆ เพือ่
ให้สามารถเข้าไปอยูใ่ น
เซลล์ของร่างกายมนุษย์
ได้เป็นอย่างดี และเมือ่
พิ จ ารณาในระดั บ
มิ ว เตชั ่ น ของยี น ของ
ไวรั ส ที ่ เ ข้ า สู ่ เ ซลล์

แต่ จ ากผลการวิ จ ั ย ของหลายประเทศ
พบว่า การสัง่ คนไข้ให้รบั การ X-rays ในหลาย ๆ
กรณีเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ และการ X-rays
นั ้ น มี โ อกาสเสี ่ ย งต่ อ การเป็ น โรคมะเร็ ง ได้
นอกจากนีย้ งั พบอีกว่าในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว 15
ประเทศนัน้ ประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของคนไข้ท่ี
ตายด้วยโรคมะเร็งมีผลสืบเนื่องมาจาก X-rays
ในประเทศญี่ปุ่นมีสูงถึง 3.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใน
สหรัฐอเมริกา 0.9 เปอร์เซ็นต์ และอังกฤษ 0.6
เปอร์เซ็นต์ ยิ่งไปกว่านั้น มีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
เพิม่ ขึน้ ปีละ 18,500 คน ทีม่ ผี ลสืบเนือ่ งจากการใช้
X-rays
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พบว่ามีการกลายพันธุ์ (Mutation) รวดเร็วมาก
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า เราสามารถศึกษา
จากการศึ ก ษาดั ง กล่ า วทำให้ น ั ก วิ ท ยาศาสตร์ DNA และโปรตีนจากชิน้ ส่วนในฟอสซิล ซึง่ ได้รบั
เข้าใจถึงกลไกการระบาดจากสัตว์ถึงคนได้
การเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และยังอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ ชิน้ ส่วน DNA จะเสียได้งา่ ยหากไม่อยูใ่ น
อนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดโรคไข้หวัด สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม จากการศึกษา
นกระบาดขึน้ ทัง้ ในประเทศไทย จีน เวียดนาม พบว่า DNA ที่มีอายุมากนั้นพบจากฟอสซิลอายุ
อินโดนีเซีย ฯลฯ สามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่ 1.8 ล้านปี ในถ้ำ Sterkfontein ซึง่ อยูใ่ นอัฟริกาใต้
มนุษย์ได้เช่นเดียวกับซาร์ส ทำให้นกั วิทยาศาสตร์ และมีชื่อในด้านการพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิต
เกรงว่ า ในอนาคตโรคในลั ก ษณะดั ง กล่ า วคื อ ที่คล้ายมนุษย์ ส่วนโปรตีนที่มีอายุมากที่สุดนั้น
โรคทีร่ ะบาดจากสัตว์สคู่ นนัน้ อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ เป็นโปรตีนทีไ่ ด้จากฟอสซิลของวัวไบซัน (Bison)
ทำให้มนุษย์ตายเป็นจำนวนมากได้
ซึง่ มีอายุ 55,000 ปีมาแล้ว ฟอสซิลนีพ้ บในไซบีเรีย
ซึง่ เป็นบริเวณทีม่ อี ากาศหนาวจัดมาก อย่างไรก็ตาม
การศึกษาเพื่อหาโมเลกุลของบรรพ- โปรตีนนัน้ สามารถอยูไ่ ด้นานถึง 5 ล้านปี
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แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือจะหาฟอสซิลที่ยังคง
อยูใ่ นสภาพทีด่ แี ละสมบูรณ์ได้จากทีใ่ ด
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