
 هوالشافي

 آلودگي محيطي مواد غذايي در پيدايش سرطان

  

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

 . مقدمه6-1

داده است. اين صنعتي شدن وسيع جهان به افزايش آلودگي تركيبات سمي آلي و غير آلي در محيط زيست نتيجه 

اند. آلودگي ذخاير آب آلودگي ها كيفيت آبهاي سطحي و زير زميني، و همچنين زمين هاي كشاورزي را تغيير داده

آشاميدني و منابع ضروري توليد مواد غذايي به وسيله انسان حقيقتي از زندگي شده است. اكنون تعداد تركيبات آلي 

باشد. ميليون آن از تركيبات سنتيك )مصنوعي( مي 2ين زده شده، كه ميليون مورد تخم 16شناخته شده به حدود 

شود. مورد آن در مقياس صنعتي ساخته مي  1000تركيب جديد سنتز شده ، و حدود  250000هر سال، تقريباً 

 200تا  100تركيب ارگانيك )آلي( به طريق تجاري، با توليد ساليانه جهاني بالغ بر  70000در حال حاضر، حدود 

باشند. تقريباً يك سوم تمامي تركيبات ارگانيك توليد شده به محيط، از جمله آب، منتهي تن ، قابل دسترس مي

 (.Biziuk et al,2001؛ Biziuk and Przyjazny,1996شوند ) مي

چنين انسان تركيبات سمي بوده، و نه تنها براي خود انسان بلكه هم  اكثريت وسيع آْالينده هاي محيطي به وسيله

تركيب  600يش از تركيب شيميايي، از جمله ب 700باشند. براي مثال، تقريباً براي حيوانات و گياهان خطرناك مي

 Mooreاند)هاي آب آشاميدني شناسايي شدهارگانيك )آلي( كه بسياري از آنها از نظر بيولوژي فعال بوده، در نمونه

and Ramam Deller, 1987; Toft, 1985; Sontheimer et al, 1985; Cotruvo, 1985; Oorthy, 

هاي متعدد مواد غذايي و آب آَشاميدني بالقوه جهش زا )موتاژنيك( و سرطان زا (. عالوه بر آن، آالينده1984

اين رو در برخي سطوح ممكن است مخاطرات شديد بهداشتي را موجب   )كارسينوژنيك( بوده؛ و از

زبه كنترل و پايش مداوم درجه آلودگي مواد غذايي، آّبهاي آشاميدني و نتيجتاً، نيا (Ferguson, 1999)شوند

سطحي به وسيله تركيبات ارگانيك و غير ارگانيك انسان زا وجود دارد. غلظت هاي افزاينده آالينده ها و سطوح 

ين نشانه آلودگي فراتر از سطح مجاز، نه تنها ممكن است مخاطرات براي مصرف كنندگان را دربرداشته بلكه همچن

اي از وجود دفع غير قابل كنترل مواد زايد، عمليات نادرست پرورش گياهان، فقدان اجبار قانوني مديريت توليد 

 باشد.فرآورده هاي غذايي و آب، يا ديگر تخلفات قوانين محيط مي

اديواكتيو( ، غير آلي، و آلي انواع فيزيكي، بيولوژيكي، شيميايي، پرتوزا )ر  توان بههاي مواد غذايي و آب را ميآالينده

هاي شيميايي ارگانيك )آلي( و غيرارگانيك )غير آْلي، معدني( مورد بحث تقسيم نمود. در اين فصل تنها آْالينده

هاي اصلي آالينده هاي ارگانيك موجود در مواد غذايي و آب آشاميدني را آفت كش ها، بي فنيل   باشند. گروهمي

،  (PCDF)و بنزوفوران ها  (PCDD)دي اوكسين هاي پلي كلرينه  –پي  -بنزو، بي (PCB)هي پلي كلرينه 

، هيدروكربن هاي فرآر، (THM)از جمله تري هالومتان ها  (VOX)تركيبات اورگانوهالوژن )هالوژن هاي آلي( فرار 

ي را فلزات دهند. خطرناك ترين آالينده هاي غير آل، تشكيل مي(PAH)و هيدروكربن هاي پلي سيكليك آروماتيك 

 گردند.شامل مي (V)و (III)سنگين، پنبه نسوز، و نيترات هاي 

. مفروض  (Ferguaon, 1999)شونداكثر موتاژن ها و سرطان زاهاي محيطي همراه با مواد غذايي در بدن وارد مي

مخاطره است كه غلظت سرطان زاهاي محيطي در مواد غذايي و آب تصفيه شده )آب لوله كشي( بسيار كم بوده و 

رسد. با وجود اين، گرايش سرطان ناشي از مصرف آنها نسبت به ميزان كلي مخاطره سرطان بالنسبه ناچيز به نظر مي



چندين آالينده سرطان زا به انباشتگي در ارگانيسم انسان ممكن است اين برآوردها را در طي طول زندگي افزايش 

 دهد.

نشان داده شده است. عمدتًا آفت كش ها  1-6در جدول  وي محيطي منابع مواجهه انسان با برخي سرطان زاهاي ق

شوند. اين فهرست هر چند ناكامل به نتيجه آشكار منجر شده، مبني پيرن به وسيله غذا وارد بدن مي ]آلفا [و بنزو 

 قحطي در اكثر كشورهاي صنعتي را موجب خواهد Delaney(Delaney Clause)بر اينكه: امروزه پيروي ازماده

مطرح ساخته كه  (U.S.Code,1982a)قانون غذا و داروي خالص  (C) 409در بخش  Delaney Clauseشد.)

سالم در نظر گرفته شود اگر در مصرف انسان يا حيوانات سرطان زا شناخته شده، يا   : هيچ ماده افزودني نبايستي

ليد سرطان در انسان ياحيوانات را نشان دهد(. هاي مناسب ارزيابي افزودني هاي غذا شواهدي از تواگر بعد از آزمايش

درارتباط با مواد موتاژن و سرطان زا در محيط زيست انسان، از جمله وجود آنها در مواد غذايي، اقدامات تازه اي 

مخاطرات از طريق دو وسيله اصلي قابل حصول است: مطالعه اپيدميولوژيك گذشته   پذيرفته شده است. پيش بيني

اي تحت مواجه و مطالعه سم شناسي )توكسي كولوژي( نيابتي )جايگزين( بااستفاده از حيوانات نگر جمعيت ه

سازد. اين چنين مطالعات اساس تجربي، كه تخمين مصرف قابل روزانه، حداكثر سطح مجاز، و غيره را امكان پذير مي

اند. آژانس بين المللي پژوهش سرطان هطبقه بندي تركيبات در ارتباط با اثر سرطان زايي آنها بر بهداشت انسان شد

(LARC)  برمبناي اجالس اروپا )ليون، فرانسه(، و آژانس حفاظت محيط زيست اياالت متحده آمريكا ،

(USEPA)  (.2-6اند )جدول طبقه بندي متداول تري را تنظيم كرده 

يا  IARCطبقه بندي  2Bو 2Aي عمدتًا، آالينده هاي محيطي موجود در مواد غذايي و آب آَشاميدني به گروه ها

تعلق دارند. تعجب آور آنكه علي رغم وجود شواهد آشكار سرطان  USEPAطبقه بندي  Cو  B2 ,B1گروه هاي

هاي زايي آْالينده ها در مدل هاي متعدد تجربي، بر طبق ارزيابي مخاطره جاري بر مبناي كد عملي، اكثر آالينده

 اند كه آثار سرطان زايي آنها مورد مجادله و بحث است.آّب آشاميدني در دسته تركيباتي قرار گرفتهغذايي و 

 (Biomagnification)و بزرگنمايي زيستي (Bioaccumulation). انباشتگي زيستي 6-2

گياهان و ( در محيط با دوام بوده، به انباشتگي زيستي در PAHsبرخي از خطرناك ترين تركيبات )آفت كش ها ، 

 ,Comnell)باشند ارگانيسم هاي حيواني گرايش داشته، و حتي موضوع بزرگنمايي زيستي در زنجيره غذا مي

داشته و از اين رو ممكن است غذاهايي را با غلظت هاي باالي مواد سمي   . مردم در رأس زنجيره غذا قرار (1990

، تراكم يا تجمع مواد زيستي، فرايند جمع شدن تدريجي مصرف نمايند. انباشتگي زيستي )زيست انباشت، زيست باره

مواد شيميايي مضرو زايدات صنعتي در بافت هاي زنده به ويژه بافت هاي بدن انسان( قابليت تراكم ماده در يك 

ت بافت هاي ويژه از ارگانيسم بوده؛ و قابل توصيف به وسيله فاكتور غلظت زيستي، براي مثال مقدار ثاب  ارگانيسم، يا

باشد. انباشتگي زيستي كامالً به ضريب معادل غلظت ماده اي خاص در ارگانيسم هاي آبزي تا غلظت آن درآب، مي

 توزيع اوكتاتول/ آب كه براي هر تركيب اختصاصي بوده، وابسته است.

ذيه اي به بزرگنمايي زيستي فرايندي است كه به وسيله آن ماده شيميايي در عبور از زنجيره غذا توسط انتقال تغ

رسد. عمدتاً، بزرگنمايي طور فزاينده اي به غلظت هاي باالتر در بافت هاي حيوانات )در هر سطح باالتر تغذيه اي( مي

اند. اگر هاي غذا، توصيف شدههاي محيطي براي اكوسيستم هاي بسته آب، با امكان پي گيري زنجيرهزيستي آالينده

كش ها درآب تعيين شده باشد، بعداً غلظت آنها در مسير ي از حشرهغلظت تصادفي يكنواخت با مقادير ناچيز

ماهيان گوشتخوار افزايش يافته تا در پرندگان ماهي  >ماهيان كوچك >كروستاسه ها/ يا سخت پوستان  >پالنكتون 

ايي ( . نمونه ديگر نشان دادن ارزش هاي واقعي بوده، كه بزرگنم1-6خواهد رسيد )شكل  125000خوار به ارزش 

رادر محيط آب درياچه ميشيگان تصوير نموده  DDTزيستي فوق العاده با دوام ترين آالينده ارگانيك را 

ميلي گرم / كيلوگرم، در سخت پوستان  014/0درياچه   در گل و الي كف DDT. غلظت (Eichler, 1982)است

يلي گرم / كيلوگرم، و مرغان نوروزي م 6تا  3ميلي گرم/ كيلوگرم، در ماهيان مختلف )مارماهي، پف ماهي(  41/0

 ميلي گرم/ كيلوگرم بوده است. 2400ماهي خوار 



تازه ترين ارزيابي جهاني آالينده هاي ارگانيك در ماهي سالمون پرورشي نيز به اهميت بزرگنمايي زيستي تا غلظت 

آالينده  14وح بسيار باالتر . اين مطالعه سط(Hites et al, 2004)نهايي سرطان زاها در مواد غذايي اشاره دارد 

در ارتباط با منشاء ماهيان پرورشي نسبت به   ( راDDT، ليندان؛ و PCBsارگانيك )در بين آنها دي اوكسين، 

سالمون هاي وحشي نشان داد. مؤلفين نتيجه گرفتند كه مصرف سالمون آتالنتيك پرورشي ممكن است مخاطره 

ره سرطان را موجب گردد. اختالفات زياد بين سطح آلودگي سالمون اساسي بهداشت عمومي من جمله افزايش مخاط

تغذيه عمدتًا متراكم ماهيان پرورشي از ماهيان آزاد كوچك نسبت داده شده است.   پرورشي و سالمون وحشي به

 2رسي يافته هاي گرازش شده از بنيان سست بود و به داليل زير مورد انتقاد قرار گرفت. نمونه هاي ماهي درزمان بر

فزاينده اي از مواد مختلف درجريان بوده، و پژوهندگان   سال سن داشته، سطوح مجاز افزايش نيافته، تعداد

. اين مطالعه عالوه بر آنكه آشفتگي (Eurolish, 2004)گيري محاسبات خود رامخلوط كرده اند واحدهاي اندازه 

رزيابي مخاطره محيطي، يعني درگيري با توليد جدي در صنعت پرورش ماهي را موجب شده، مشكل ديگري را درا

 كنندگان مواد غذايي را ن شان داد.

 هاي محيطي در مواد غذايي. آالينده 6-3

 . آفت كش ها6-3-1

آفت كش ها به علت استفاده متداول ، پايداري در محيط، و سميت )توكسي سيتي(، گروه به ويژه مهمي از تركيبات 

اين تركيبات از طريق  (Biziuk et al, 1996)باشند ز براي بهداشت عمومي ميارگانيك )آْلي( مخاطره آمي

جلوگيري از كاهش محصول به وسيله آفات و كنترل بيماري هاي منتقله به وسيله حشرات ميزان بازده توليد را 

صنايع، و دهند. از نظر تعريف، آفت كش ها تركيبات توكسيك )سمي ( مورد استفاده در كشاورزي ، افزايش مي

منازل جهت نابودي علف هاي هرز )علف كش ها( ، حشرات )حشره كش ها(، قارچ )قارچ كش ها(، جوندگان )جونده 

ها(، مايت ها/ جرب ها )ايت / تجرب كش ها(، كرم هاي گرد كشكش ها(، نرم تنان/ حلزون ها )نرم تن/ حلزون

باشند. همچنين، آنها به تخم ها)تخم كش ها(، مي ها/ شپشك ها )شته/ شپشك كش ها(، و)نماتودكش ها(، شته 

شود(، جاذب، يا دافع عمل عنوان مواد تدخيني يا گازدار )كه به بخار تبديل شده و جهت گندزدايي استفاده مي

نمايند. ساختارهاي شيميايي آفت كش ها بسيار متنوع بوده، از جمله تركيبات اورگانوهالوژن، اورگانوفسفات ها، مي

ها با سير تعدادي از دگرگوني ها/ گيرد. در طبيعت، آفت كشمات ها، تريازين ها، و مشتقات فنل، را در بر ميكاربا

ياتغييرات چون هيدروليز، تجزيه زيستي، اكسيداسيون ، فوتوليز )تجزيه نوري(، دگرگوني زيستي، يا واكنش هاي 

يابند. درحال حاضر توليد ساليانه جهاني نتقال ميمتابوليك در ارگانيسم هاي زنده، به قسمت هاي مختلف محيط ا

ها، اين ها به چند صد هزار تن تخمين زده شده است. در نتيجه توليد زياد و پايداري درازمدت آفت كشآفت كش

 3-6محيط، از جمله هوا، آب و خاك وجود دارند. نمونه هاي ارايه شده در جدول   تركيبات درتمامي قسمت هاي

دهد. با ي آفت كش ها را حتي در نقاط دور عاري از سكنه چون قطب جنوب و قطب شمال نشان ميآّب هاي حاو

پيشرفت دانش در زمينه آثار نامطلوب آفت كش ها بر بهداشت انسان، برخي تركيبات غير قابل تجزيه زيستي و به 

كش هاي اورگانوكلرينه( در ت و ديگر آف DDTويژه پايدار از مصرف خارج شده، در حالي كه خطرناك ترين آنها )

 اند.اكثر كشورها تحريم شده

توانند در مواد غذايي و آب آَشاميدني وارد شوند. براي انسان ، آفت كش هاي موجود در خاك و آب هاي سطحي مي

 راه اصلي مواجهه با اين آالينده ها از طريق سيستم گوارش با مصرف غذا )به علت انباشتگي زيستي و بزرگنمايي

باشد. افت كش ها به سادگي دربافت چربي، كبد، كليه ها، مغز، و قلب متراكم زيستي در زنجيره غذا( و آب مي

فهرست شده ؛ سطح مشابهي از  4-6كش ها در آبزيان نقاط مختلف جهان در جدول شوند. برخي مقادير آفتمي

 هاي دريايي تجاري يافت شود.فرآورده  اين مواد ممكن است در

ن با مصرف مقادير قابل مالحظه غذاي حاوي آفت كش ها چون شير و فرآورده هاي لبني ، ماهيان دريايي و آب انسا

شود. آفت هاي شيرين، سخت پوستان )مثل خرچنگ ها(، سبزيجات، طيور، و گوشت، با اين تركيبات مواجه مي

وع، عرقع يا شير در حيوانات و انسان دفع كش ها سير دگرگوني متابوليك بسيار كندي را طي نموده و با ادرار، مدف



در اكثر  DDTنشان داده شده كه علي رغم عدم تداوم استفاده از آفت كش هايي چون 5-6شوند. در جدول مي

كشورهاي پيشرفته، هنوز بافت ليپيد )چربي( انسان و شير پستان زنان در نقاط متعددي از جهان حاوي اين تركيب 

اي معين ا در شير و بافت چربي انسان و شدت كاربرد آفت كش هاي ويژه اي در ناحيهاست. بين غلظت آفت كش ه

بافت چربي مردم زئير و همچنين در شير زنان هنگ كنگ )دو   در DDTهماهنگي وجود دارد. اين اثر در مورد 

 كشوري كه در زمان اندازه گيري هنوز اين تركيب مورد استفاده بوده ( آشكار است.

ي اروگانوكلرين به عنوان خطرناك ترين آفت كش ها براي بهداشت انسان در نظر گرفته شده؛ اين آفت كش ها

عروقي  –قلبي   هايتركيبات فعاليت سرطان زايي، موتاژنيك )جهش زايي(، ناقص الخلقه سازي نشان داده و بيماري

هپتاكلر، ميركس، هگزاكلروبنزن، ، توكسافن، DDTو  DDEشوند. كلردان، و نورولوژيك )عصبي( را نيز موجب مي

 Moor)( 1باشند )فرمول ليندان، و دي الدرين به عنوان سرطان زا شناخته شده يا مظنون به سرطان زايي مي

and Ramammorthy, 1984.) 

دهند. عالوه بر را موجب شده و خواص پيش برنده سرطان را نشان مي DNAآفت كش هاي اورگانوكلرين آسيب  

كيبات مواد شيميايي مختل كننده آندوكرين، يعني گزنواستروژن ها )استروژن هاي بيگانه يا خارجي(، آن، اين تر

بوده، و اين اثر بالقوه با سيستم آندوكرين در سطوح مختلف )مداخله با سنتز، انتقال، پاكسازي/ يا كليرانس ، و با 

ها همترين اثر براي سرطان زايي اين آاليندهشناخت رسپتور و پيوند هورمون( واكنش متقابل ايجاد نموده كه م

( . ZeIjezic and Choi et al, 2004; Poli et al, 2003; Garaj- Vrhovae, 2001شناخته شده است )

با وجودي كه اثر بالقوه مواد شيميايي مختل كننده آندوكرين به اثر تغييردهندگي استروژن دقيقاً وابسته به موتاژني 

 ,Choi et al)سيتي آنها مربوط بوده، اثرات استروژني در آفت كش ها نقش غالب را دارند  سيتي و كارسينوژني

2004). 

دارند، آنها به   وجود  از آنجايي كه اورگانوكلرين ها در بافت ليپيد انسان متراكم شده و دوام يافته و در شير انسان

اين تركيبات استروژني ممكن است درسرطان  اند. همچنين ،عنوان فاكتور مخاطره سرطان پستان پيشنهاد شده

( DDT)متابوليت اصلي  DDEبيضه نيز تأثير داشته باشند. در حقيقت، بروز تومورهاي بدخيم در بيماران با غلظت 

ها از . تجزيه و تحليل آماري يافته(Moore and Ramomoorthy, 1984)بوده است  در بافت چربي منطبق 

در بافت چربي را نشان  DDEافرادي با سطح باالتر   ره قابل اهميت سرطان پستان درزنان در نيويورك نيز مخاط

نفري زنان اين  5704. با وجود اين، مطالعه آينده نگر بعدي انجام شده درگروه (Wolf et al, 1993)داده است 

 .(Krieger et al, 1994)فرضيه را مورد حمايت قرار نداد

 ,Poli et alديگر بر رابطه بين مواجهه شغلي با آفت كش ها و افزايش مخاطره انواع سرطان داللت دارد)شواهد 

كش ها كش ها و كنه (. رابطه بين سرطان پروستات در بين كشاورزان و مواجهه با حشرهChoi et al, 204؛1993

ممكن است آنمي)كم خوني(   كلردان. (Settimi et al, 2003; Alavanja et al, 2003)نشان داده شده است 

كبد، كليه،   تواند به توليد سرطانكه مواجهه باهگزاكلروبنزن مي  و اشكال مختلف لوسمني را موجب شده، در حالي

. عالوه بر آن، رابطه سببي بين مواجهه با آفت كش هاي كلرينه در منزل و (Nollet, 2000)و تيروئيد منجر شود 

تومورهاي مغزي دوران كودكي گزارش   ن آفت كش ها در پالسماي خون( و لوسمي، لنفوما، وباغ )افزايش مقاديراي

 شده است .

(Heudorf et al, 2003). 

باشند انسان ميها بااثرات نامطلوب مستند بر بهداشت اورگانوفسفات ها و كاربامات ها دو گروه ديگر از آفت كش

هاي اورگانوفسفات و كاربامات به علت فعاليت حشره كشي و دوام بالنسبه كم آنها به حد (. آفت كش 2)فرمول 

وسيعي مورد استفاده هستند. آثار توكسيك )سمي( تركيبات اورگانوفسفره ناشي از غير فعال سازي استيل كولين 

لين بوده، و نشاني هايي چون عرق سرد، ترشح بزاق، تهوع، انقباض استراز در رسپتورهاي موسكاريني براي استيل كو

ها . از آنجايي كه آنزيم هدف اين آفت كش(Nollet, 2000)گردند )تنگي( ناي، و كاشه فشار خون را موجب مي



 ( براي انتقال عصبي در حشرات و پستانداران )از جمله انسان( مشترك بوده، آنهاAChE -)استيل كولين استراز

 باشند.هاي نئوپالستي مرتبط نميمخاطره بالقوه براي بهداشت انسان را در برداشته اما احتماالً به بيماري

هاي تريازين شامل سيمازين و آترازين ( بيشترين مصرف رادر بين تمامي آفت ها )يعني علف كشعلف كش

بات شيميايي آترازين بوده، كه تقريباً (. متداول ترين اين تركي3هاي كشاورزي درحال حاضر دارند )فرمول كش

مختل كننده   جمعيت اياالت متحده روزانه با آن مواجهند. آترازين همانند آفت كش هاي اورگانوكلرين، 60%

. با وجود اين ، نتايج پنج مطالعه وسيع سرطان زايي در رات (Birrbaum and Fenton, 2003)آندوكرين است 

از دوزهاي باالي آترازين درحيوانات را براي سويه، جنس، و بافت اختصاصي درنظر  و موش آثار سرطان زايي ناشي

 .(Stevens et al, 1999)گرفته و نتيجتاً هيچ رابطه بيولوژيك با انسان وجود نداشته است 

با محصوالت اصالح شده به طريق ژنتيكي گروه جديدي از مواد غذايي گياهي بوده كه مجادالت زيادي رادر ارتباط 

ترين محصوالت كشت شده گياهان خوراكي بوده، كه گلي سالمت محيطي و غذايي آنها موجب شده است. فراوان 

( ناشي از ادغام btكش )توكسين ( يا پروتئين حشرهRoundupفوزات را تحمل نموده )براي مثال، سوياهاي آماده 

( را توليد Bt)براي مثال، ذرت  Bacillus thuringensis -ژن )ها( باكتريوم خاك باسيلوس تورين ژنسيس

نمايد. ارزيابي مخاطره سرطان زايي تنها در مورد گياهان تحمل كننده گلي فوزات انجام پذيرفته، با فرض بر مي

تا  100ميكروگرم / روز در مقايسه با  10تا  1)كه حداكثر مصرف آنها در حال حاضر به  Btاينكه پروتئين هاي 

( 4باشند )فرمول ف كلي پروتئين تخمين زده شده( در اين رابطه سالم )بي ضرر( ميگرم / روز از مصر300

(Chassy, 2002). 

 كش غير انتخابي، وسيع الطيف، نوظهور، عرضه شده است.بوده، كه به عنوان علف Roundupگلي فوزات جزء فعال

مقاوم  (GM)ژنتيكي اصالح شده  اين علف كش براي كنترل علف هاي هرز در مزارع كشت محصوالت عمدتاً ازنظر

گيرد. براي ارزيابي سرطان زايي گلي فوزات، دو مطالعه تجويز مزمن )دراز مدت( به گلي فوزات مورد استفاده قرار مي

(، كه در هر دو مطالعه به حيوانات دوزهاي بسيار باالتر 1990تا  1988و 1981تا  1979در رات انجام پذيرفته )در 

ر انسان تجويز گرديد. در مطالعه اول افزايش معني دار بروز تومورهاي سلول هاي ميان بافتي گلي فوزات مصرف د

در بيضه هاي رات ها مشاهده گرديد، هر چند كه عدم بروز چنين اثري با دوزهاي باالتر مورد استفاده در مطالعه 

. از طرفي ديگر، گزارش ها (WHO, 1994)دوم اساس خارج ساختن گلي فوزات از زمره مواد سرطان زا گرديد. 

را فاقد بوده؛ و از اين رو، هيچگونه ارزيابي  GMهاي خوراكي گياهان متابوليك گلي فوزات در بخش  سرنوشت

 هاي بالقوه قابل اجرا نبوده است.مخاطره بهداشت انسان از متابوليت

و دي بنزوفوران ها  (PCDDs)دي اكسين ها –پي  -، بنزو(PCBs)كلرينه . بي فنيل هاي پلي6-3-2
(PCDFs) 

ها منسوب بوده( را در ها يا هم جنستركيب وابسته به هم )كه به هم گونه 209فنيل هاي پلي كلرينه گروهي از بي 

(. از 5هاي كلرين چسبيده به مولكول بي فنيل والد اختالف دارند )فرمول برگرفته كه تنها در تعداد و مواضع اتم

خواص ثابت دي الكتريك )ثابت ترا برق، برق بند يا عايق خازن( و جذب فوق العاده حرارت  آنجايي كه اين تركيبات

الكتريك، پالستي سي زرها )مواد نرم نشان داده، از آنها به عنوان مايعات انتقال حرارت و هيدروليك، مايعات دي

كلرينه( سال ها   كش هايوقعيت آفت)مشابه با م PCBsشود. با وجودي كه استفاده از كننده( و غيره استفاده مي

پيش محدوده شده، هنوز بقاياي آنها به حد وسيعي در محيط باقيمانده است. آنها از نظر شيميايي و در مقابل 

هاي مختلف غذايي محسوب شده هاي محيطي در زنجيرهحرارت بسيار با ثبات بوده و نتيجتاً از پايدارترين آْالينده

هاي اندكي از هاي متعدد غذايي مورد مصرف انسان يافت شوند. نمونهدر فرآوردهكه ممكن است سرانجام 

كامالً در  PCBs. (Falandysz, 1999)نشان داده شده است 6-6هاي غذايي در جدول در فرآورده PCBsمقادير

انباشتگي زيستي  ها و اعضاي غني از ليپيدها( محلول بوده؛ از اين رو به سادگي در چربي و بافتليپ يدها )چربي

(Bioaccumulation) شوند(.يابند )متراكم ميمي 



هاي هم سطح/ يا هم صفحه جايگزين بدون اورتوو مونو/ ياتك با حضور همگونه PCBsتوكسي سيتي )سميت ( 

با  PCBهاي بيولوژيك بر اساس واكنش متقابل باشد. ارزيابيدر اتم مرتبط مي OHيات يك  OHفاقد  -اورتو

ها ترين همگونهبه عنوان پيوند دهنده نشان داد كه سمي (Ah)آريل هيدروكربن  رسپتور

PCB15،PCB37،PCB77 ،PCB81 وPCB126 هاي توليد شده در خالل متابوليسم ممكن باشند. واسطهمي

. متداول ترين اثر زير حكد كشنده  (McFarland and Clarke, 1989)تر از تركيبات والد باشند است سمي

PCBs ها افزايش فعاليت سيستم اكسيداز ميكروزومال كبدي با عملكرد مختلف است. همچنين، در تمامي ارگانيسم

PCBs اي از ژن هاي مسئول اثرات نامطلوب از جمله كلرآكنه، آتروفي تيموس، آسيب ممكن است تجلي دسته

 (Smith and Gangolli, 2002)كبد، نواقص مادرزادي، ايمونوتوكسي سيتي، و سرطان را هدف قرار دهد 

، كلردان ها( در خون [HCB]وبرخي آفت كش هاي كلرينه )هگزاكلروبنزن  PCBsارتباط بين افزايش غلظت 

مادران و افزايش بروز سرطان بيضه كودكان گزارش شده است.. برطبق فرضيه موجود، سرطان بيضه در خالل دوره 

تعلق دارد( مرتبط بوده است  PCBsي آندوكرين )بخشي كه به هاجنيني آغاز شده، و مواجهه با مختل كننده

(Hardell et al, 2003) عالوه بر آن، توانايي تشكيل تركيبات افزايشي .DNA  به وسيلهPCBs  از طريق روش

با خواص  DNA. تركيبات اضافي (Mclean et al, 1996)نشان داده شده است  32فسفر  -دارنشان

ري/ يا فام سنجي( در جفت مادران تحت مواجهه محيطي با اورگانوكلرين ها آشكار كروماتوكرافيك )رنگ نگا

سرطان زايي اين   مكانيسم ديگري با خواص DNA. از اين رو، تغيير شيميايي (Lagueux et al,1999)گرديد.

 باشد.هاي محيطي ميگروه از آالينده

به صورت محصوالت فرعي  (PCDFs)وفوران ها و دي بنز (PCDDs)دي اوكسين هاي پلي كلرينه  -P-دي بنزو

مطلوب در فرايندهاي صنعتي در برگيرنده كلرين ) درخالل فرايندهاي حرارتي يا احتراق مرتبط با سوزاندن مواد 

همگونه  75گردند. ها( نيز توليد ميزايد( تشكيل شده، اما به طور طبيعي )براي مثال در خالل آتش سوزي جنگل 

PCDDs  گونه هم 135وPCDFs  تركيبات در محيط بسيار با دوام بوده و   (. تمامي اين6وجود دارد )فرمول

. (Travis and Nixon, 1996)توانند در زنجيره غذا، عمدتًا در چربي و بسترهاي چربي، متراكم شوند مي

باشد. ( مرتبط مي7-6با استفاده از مواد غذايي مختلف )جدول   در اياالت متحده PCDFو  PCDDمصارف روزانه 

ارتباط بين مصرف ماهي و  Rappe(1999)شوند. اين تركيبات به ويژه با غلظت ياال در روغن ماهي يافت مي

 (.8-6در خون انسان را نشان داد )جدول  PCDD/Fsمقادير 

PCDD/Fs مختل كننده آندوكرين و عوامل سرطان زاي افزايش دهنده بروز 8، 7، 3، 2 -با جايگزينمي كلر 

هاي نرم هاي خوني )هماتوژنيك( و ساركوماهاي بافتها، از جمله ريه، سينه )پستان(، سرطانتمامي سرطان

طبقه  Iبه عنوان گروه  LARCبر طبق طبقه بندي  T4 CDD (TCDD),2,3,7,8باشند. به ويژه، تركيب مي

اميده شده و بسياري از سمي ترين تركيب ساخته دست بشر ن TCDD. غالبًا، (LARC,1997)بندي شده است.

گردد. دي اكسين ها مواد سمي براي مراحل رشد جنين و توليد مثل بوده، و آنها آثار توكسيك را موجب مي

ايمونوتوكسي سيتي )سميت براي سيستم ايمني(، توكسي سيتي پوست و كبد، و آثار مختلف غدد درون ريز 

هاي استرس تغيير دهنده ارتباط و تكثير سلولي )اخيراً به سخگردند. دي اكسين ها مولد پا)آندوكرين( را موجب مي

 AHH(و همچنين هيدروكسي الزآريل هيدروكربن ) 2003 –مورد بازنگري قرار گرفته  Matsumuraوسيله 

هاي شيميايي سرطان زا براي انسان دخالت دارد. عالوه بر آن، مطالعات تجربي بر روي بوده، كه قوياً در توليد واسطه

حساسيت نوزادان را به سرطان پستان ناشي از  TCDDمواجهه پيش از تولد رات ها با   وانات مؤيد آن است كهحي

افزايش داده، در حالي كه مواجهه نوزادان تعداد و برزو تومورهاي ناشي از متيل  (DMBA)دي متيل بنزآنتراسن 

 .(Birnbaum and Fenton, 2003)دهد را افزايش مي (Methylnitrosourea- MNU)نيتروزواوره 

 PCDDsها، معموالً اثرات توكسيك )سمي( توأم در ارتباط با سطوح مختلف توكسي سيتي دي اكسين ها و فوران

و اكثر  EPAشوند. در استفاده از طرح وزني مورد قبول هاي سمي( بيان مي)معادل TEQsدر  PCDFsو 



-2,3,7,8ها و فوران ها باتوكس سيتي شناخته شده توكسي سيتي تمامي دي اكسين TEQsكشورهاي اروپايي، 

T4CDD  نمايد را توصيف مي(USEPA,1989). 

 هاي ارگانيک )آلي(. ديگر آالينده6-3-3

هاي ساده سرطان زا نبوده، اما مشتقات حاوي متيل آنها سرطان زا و موتاژنيك بوده، در حالي كه اكثر احتماالً فنل

هاي نقش فنل (Moore and Ramamoorthy, 1984)ها موتاژنيك بوده ولي سرطان زا نيستند تروفنلني

هاي كبدي در موش و رات نشان داده شده ها، و كارسينوماهاي سلولكلردار در افزايش بروز لنفوماها، لوسمي

 .(Bull,1985)است

زايي بالقوه آنها در بات بوده كه نقش سرطاناولين دسته تركي (PAHs)هيدروكربن هاي پلي سيكليك آروماتيك 

فلوئورانتن،  [j]فلوئورانتي، بنزو  [b]آنتراسن، بنزو  [a]پيرن، بنزو  [e]پيرن، بنزو [a]حيوانات نشان داده شد. بنزو 

ها ندهفلوئورن، كريسن، فلوئورن، پريلن،و پيرن به عنوان پيش بر [a]پريلن، بنزو  [g.h.i]فلوئورانتن، بنزو  [k]بنزو 

زايي نسبي هر تركيب مستقيماً با نيمه عمر آن اند. سرطانبندي شدهزاهاي شناخته شده يا مظنون طبقهيا سرطان

پيرن به بهترين وجه شناخته شده است. غلظت اين تركيب در نتيجه آلودگي  [a]متناسب است. سرطان زايي بنزو 

ميكروگرم / كيلوگرم متغير است. با وجود  20اي از صفر تا اصلي( با دامنه  محيطي در غذاهاي دريايي خام )منبع

در مواد غذايي تحت فرآوري حرارتي تشكيل شده، و اين موضوع در فصل ديگري از كتاب مورد   PAHsاين، عمدتاً

 01/1ميكروگرم/ روز( مجموع مصرف غذايي ) 01/0% )حدود 1بحث قرار گرفته است. آب آشاميدني كمتر از 

 .(Zoeteman, 1985)نمايد. پيرن را تأمين مي [a]روز(بنزو ميكروگرم / 

 هاي محيطي در آب آشاميدني. آالينده6-4

دهند. معموالً اين كشي را تركيبات اورگانوهالوژن فرار تشكيل ميهاي اصلي به وسيله انسان در آب لولهآْالينده

يز كننده گرد و غبار، بهبود دهنده پليمريزاسيون ، و ها، مواد پاك كننده و شوينده، مواد تمتركيبات به عنوان حالل

انتقال   باشند. تخليه اين تركيبات همراه با ضايعات و مواد زايد، بهمايعات مبادله كننده حرارت، مورد استفاده مي

ا بسيار متغير ها درآب و هوشود. غلظت اين آاليندهها و رودها، و بعد به درياها و اقيانوس ها منجر ميآنها به درياچه

هاي طوالني هواي گرم بوده و به شرايط جوي )اتمسفر( ناشي از شستشو به وسيله باران و تبخير آّب در خالل دوره

هاي اورگانوهالوژن با مقادير چندين ميليون تن در سال، يكي از مهمترين منابع  بستگي دارد. صرفنظر از توليد حالل

 de leer, 1987; Biziuk)باشد زنوع فرار، ضد عفوني آب به وسيله كلرزني ميتركيبات اورگانوهالوژن، به ويژه ا

and Przyjazny, 1996) ماده ضد عفوني كننده واقعي اسيد هيپوكلروس تشكيل شده در سير واكنش عدم .

تناسبي حل شدن كلرين در آّب است. در خالل كلرزني، تركيبات پيش ماده بي ضرر هوميك و پولويك )پيش 

ها تبديل شده، كه براي اورگانوهالوژن  هاي وابستهگياه خاك/ گياه خاكي/الشبرگ( با وجود طبيعي در آّب بهماده

باشند. بزرگترين گروه تركيبات متشكله در خالل كلرزني تري هالومتان ها انسان خطرناك مي  بهداشت و حيات

(THMs)  .هستندTHMs ومتان، دي بروموكلرومتان و تري برومومتان كلروفرم )فراوانترين تركيب(، برومودي كلر

گردند. تركيبات اورگانوبرومين در آب كلرزده حاوي مقادير اساسي بروميدها يا در صورت آلودگي كلرين را شامل مي

شوند. اسيد هيپوبروموس در واكنش يون هاي بروميد با اسيد مورد استفاده براي ضدعفوني با برومين تشكيل مي

برابر سريع تر از اسيد هيپو كلروس واكنش دارد. مقدار و  200يل شده و با ماده ارگانيك حدود هيپوكلروس تشك

آب، مقدار كلرين مصرفي، و مقدار ماده ارگانيك )آلي( موجود )مجموعه  PH  به  نوع تركيبات اوگانوهالوژن متشكله

يدات اورگانوكلرين فرار در آّب بستگي دارد. معموالً ديگر تول -Tota Organic Carbon – Toc)كربن آلي 

در بين تركيبات  Kranser (1989)و  Kochشوند. طبق تخمين دي كلرواتان، نيز يافت مي -2، 1كلرزده و 

% 4% هالونيتريل، 3% اسيدهاي هالواستيك، 15% تري هالومتان ها، 77اورگانوهالوژن تشكيل شده در خالل كلرزني، 

استن كلردار، اترها و دي اترهاي كلردار، استونيتريل كلردار،  [تركيبات باقيمانده % 1تري كلرواستالدئيد هيدرات، و 

 .(de Leer, 1987)باشند مي  ]كلروپيكرين، كلرال، كلروفنل ها، ستون ها )كتون ها(ي كلردار، و غيره



اي مثال، كلروفرم، يامظنون قرار دارند. بر  چندين تركيب اورگانوهالوژن فرار در دسته سرطان زاهاي شناخته شده

 -2تري كلرواتان، دي برومواتان،  2 -1،1تري كلرواتيلن،  -2، 1، 1دي كلرواتيلن،  -1، 1تتراكلرايد كربن، 

 Moore and)اند ، تتراكلرواتان، هگزاكلروبوتادين، و وينيل كلرايد، از آن جمله2، 2، 1، 1برومواتيل پروپان ، 

Ramamoorthy, 1984) هاي ت. ارتباط بين غلظTHMs  /در ّآب آَشاميدني و مخاطرات سرطان مثانه و قولون

. مواجهه مزمن )دراز مدت( كلروفرم به كارسينومااي (Catrouvo, 1985)ركتوم انسان شناخته شده است 

 و(Bull, 1985)دهد هپاتوسلولر و تومورهاي كبد و كليه در موش و تومورهاي كليه در رات نتيجه مي

كشي كلر زده بالنسبه باال بوده و تا به آب لوله  رگانوهالوژن فرار سمي، موتاژنيك و سرطان زا درغلظت تركيبات او 

، اتحاديه اروپا، و اكثر كشورها (WHO)بهداشت   رسد. از اين رو، سازمان جهانيميكروگرم/ ليتر و بيشتر مي 100

اند. ارزش كشي تعيين كردهجود در آب لولهرا براي برخي تركيبات اورگانوهالوژن مو (MAC)حداكثر غلظت مجاز 

ميكروگرم / ليتر  100، تروژ( تا WHO (دي كلرواتان  -1، 1ميكروگرم / ليتر براي  3/0از  MACهاي 

(U.K.EPA.WHO. EU) ها براي مجموع تري هالومتان(TTHM)  ميكروگرم / ليتر براي مجموع تري  350و

 30تا 1آب كلرزده از  ترين غلظت تري كلرومتان )كلروفرم( در باشد. متداولهالومتان ها )كانادا( متغيرمي

منطبق است. به علت  WHOهاي كشي بر طبق توصيهدر آب لوله MACميكروگرم/ ليتر است. ميزان تاخير با 

زايي بوده، غلظت توصيه شده آنها در آب اهاي شناخته شده يا مظنون به سرطانزسرطان THMsآنكه بسياري از 

 براي محافظت حداكثر بهداشت انسان در حد صفر پيشنهاد شده است.

تري نيتوروتولوئن، آزوبنزن،  -6، 4، 2نيتروتولوئن،  -6، 2نيمه فرار )بنزن،   تركيبات مونوسيكليك آروماتيك فرار و

ها يا باشند. نقش آنها به عنوان پيش برندههاي آب لوله كشي به وسيله انسان مير گروه آاْليندهو دودسيلوبنزن( ديگ

ها آالينده BTEX. از گروه (Moore and Ramamoorthy, 1984)سرطان زاهاي مظنون تعين شده است 

در  LARCر طبقه بندي )بنزن، تولوئن، اتيل بنزن، و گزيلن(، تنها بنزن سرطان زا در نظر گرفته شده است و د

قرار د ارد. بنزن براي سيستم هماتوپويتيك )خون سازي( توكسيك بوده، تغييرات هماتولوژيك )خون  Iگروه 

 .(Nollet, 2000)گردد شناسي( ، از جمله لوسمي، را موجب مي

 هاي غير ارگانيک/ يا غير آلي سرطان زا در مواد غذايي.آالينده6-5

زايي مواد شيميايي عمدتاً برروي تركيبات ارگانيك )آلي( متمركز شده، اولين سرطان با وجودي كه مطالعات   

به ويژه )كروم(، نيكل، و  [ارتباط قطعي بين مواجهه مواد و سرطان براي مواد شيميايي غير ارگانيك يا معدني 

سرطان زايي فلزات و شناخته شد. پژوهش هاي اخير دورنماي با ارزشي را در مكانيسم هاي مولكولي  ]آرسنيك

 هاي غير ارگانيك موجود در محيط زيست انسان فراهم ساخته است.همچنين ديگرآالينده

معدني است. در طبيعت،   هاي پنبه كوهي، سنگ پنبه، سنگ كتان( سرطان زاي مظنون اصليپنبه نسوز )مترادف

مار سنگ / يا حجرالحيه كه اليه اليه و الياف اي( دو نوع اصلي : كريزوتيل ) نوعي پنبه نسوز به شكل فيبروز )رشته

مواد كاني موجود در برخي  -Amphiboleسازند( و آمفي بول )نسوز / يا آذر شست مي  مانند بوده و از آن پنبه

شود( وجود دارد. عمدتًا، پنبه نسوز از دو راه ريوي به وسيله سنگ ها چون سيليكا كه پنبه نسوز از آن توليد مي

شود. پنبه نسوز ممكن است از طريق آْلودگي منابع آب به آب لوله گوارشي توسط آب وارد بدن انسان مي استنشاق و

 Webberسيمان را موجب گردد.  -هاي آب ناشي از تركيبات پنبه نسوزكشي وارد شده و در نتيجه پوسيدگي لوله

هاي آّب لوله كشي و ر برخي نمونهميليون فيبر/ ليتر د 10000نيويورك را با وجود  Woodstockمواردي در 

(. معموالً فيبرهاي Webber  et al, 1988فيبر/ ميلي ليتر در هواي منازل توصيف نموده است )  04/0تا  12/0

هاي كوچك در صورت بلعيدن يا استنشاق ميكرومتر است. اين چنين سوزن 10از   ترپنبه نسوز در آب كوتاه

سيستم ادراري و سرطان ريه وگلو را موجب شوند. عالوه بر آن، پنبه نسوز ممكن  توانند سرطان دستگاه گوارش ومي

هاي تظاهر يابند. از آن جايي كه اثرات سرطان زايي ها بعد از مواجهه نشانياست در بافت ريه متراكم شده، و سال 

رسد فيبرهاي طوالني ظر ميپنبه نسوز در نتيجه التهاب ناشي از تحريك مكانيكي بافت تحت تماس ايجاد شده، به ن

رسد فيبرهاي تر از پنبه نسوز در نتيجة التهاب ناشي از تحريك مكانيكي بافت تحت تماس ايجاد شده، به نظر مي



( با آسيب رساني نواحي وسيع تر سرطان زاتر 1به  3بزرگتر از   ميكرومتر )نسبت طول به قطر 10تا 8طوالني تر از 

 از پنبه نسوز مورد بازنگري قرار گرفته است. هاي ناشيباشند. بيماري مي

(Falchi and Paolletti, 1994). 

هاي آْالينده محيطي غير قابل تجزيه زيستي به وسيله انسان تعلق فلزات سنگين به يكي از خطرناك ترين گروه

، و بزرگنمايي زيستي، پايداري در محيط  دارند. اين ويژگي ناشي از توكسي سيتي )سميت(، انباشتگي )تراكم(

تنفس   توانند با آّب و هوا انتقال يافته و از اين رو ممكن است از طريقباشد. فلزات ميزيستي آنها در زنجيره غذا مي

در سبزيجات كشت  (Cd,Pb)(. باالترين غلظت فلزات 6-9شوند )جدول و همچنين با آّب و غذا وارد بدن انسان مي

يابد. غلظت سرب در است. با افزايش فاصله از جاده ها غلظت كاهش مي ها مشاهده شدهشده در مجاور جاده

نقش ترافيك به عنوان منبع مهم آْالينده   ها براي مصرف انسان بسيار زياد است. از اين رو،سبزيجات مجاور جاده

 تأثير مستقيم بر مواد غذايي، به ثبوت رسيده است.  محيط، با

هاي بيولوژيك مرتبط اي از نگرانيزاها را درمجموعهدسته متنوعي از سرطان  درارتباط با مخاطره سرطان، فلزات

اند. در حال حاضر، مكانيسم هاي مسئول سرطان زايي فلزات به درستي روشن توسعه سرطان فراهم ساخته  با

 اند.نيست. برخي آثار وابسته به فلزات، با احتمال اهميت بيولوژيك، در زير توصيف شده

هاي پستانداران از هاي آزمايش سلولهاي باكتري ها موتاژنيك نبوده و در سيستمتركيبات آنها در سيستمفلزات و 

خواض موتاژنيك ضعيفي برخوردارند. با وجود اين، آنها قادر به واكنش با زيست مولكول ها )بيوملكول ها( ي سلولي، 

ات ژنوتوكسيك ناشي از فلزات )مشاهده شده در . اثر(Hartwin, 1995)باشند ، ميDNAاز جمله پروتئين ها و 

اي ارتباطات اي و دو رشتهتك رشته DNAدوزهاي سمي براي سلول / سيتوتوكسيك( را ايجاد گسستگي هاي 

گردند. يون هاي فلزي ممكن است واكنش پروتئين شامل مي -DNAاي، و ارتباطات متقاطع متقاطع بين رشته

ن ها را تغيير داده و بدان وسيله به آسيب كروماتين چون مبادله كروماتيد خواهر و پروتئي DNAهاي متقابل بين 

. عالوه بر آن، فلزات در دوزهاي كم غير توكسيك  (Ohshima, 203)يا ناهنجاري هاي كروموزومي منجر شود 

گردند. موجب ميآثار مادرزادي شديد در حضور انواع مختلف موتاژن ها، از جمله سرطان زاهاي مشخص غذايي ، را 

اهداف مهم اثر فلزات با نتيجه افزايش موارد آسيب  DNAهاي ترميم مطالعات اخير شواهدي نشان داده كه سيستم

بوده، كه به نوبه خود ممكن است فراواني شكل گيري تومور را  DNAدرون زاد )آندوژنوس( و برون زاد )اگزوژنوس( 

 –. به عالوه ، خواص ردوكس )اكسيداسيون (Schwerdtle et al, 2003; Hart wig, 1998)افزايش دهد 

احياء( فلزات موجب شده كه آنها به عنوان توليد كنندگان قوي انواع اكسيژن واكنش پذير عمل نمايند 

(Pourahmad et al, 2003; Jasprzak,2002)  اين انواع اكسيژن واكنش پذير انتقال پيام داخل سلولي و

. با وجود اين، اين نوع پاسخ مستقل از اكسيژن واكنش (Tully et al, 2000)شود يفعال سازي ژن را موجب م

 Barchowsky; chen)پذير مشاهده شده، كه ممكن است تا حدي خواص تومورزايي فلزات را توصيف نمايد 

and Shi, 2002 and O'Hara, 2003) نيك . مكانيسم بالقوه ديگر سرطان زايي فلزات براي آرسنيك غير ارگا

آنژيوژنز )رگ زايي، ترايد عروق( را  (III)سه ظرفيتي گزارش شده است. همانطوري كه نشان داده شده، تركيبات 

 دهد .تحري نموده ، به افزايش رشد تومور و متاستاز در مدل موش نتيجه مي

(Souey et al, 2003)  آثار چندگانه در جمع بندي، مكانيسم هاي سلولي و مولكولي اثر سرطان زايي فلزات

اي را در برگرفته ، كه تمامي آنها نگراني زيادي را در نقش بالقوه افزاينده بروز سرطان انسان فراهم پيچيده

 اند.ساخته

در حال حاضر، عاليق بررسي فلزات سرطان زا افزايش يافته و چندين بازنگري كلي يا براي فلزات انتخابي انجام 

هاي فلزي اكتفا خواهد شد. مقادير ث تنها به شرح مختصري از بارزترين آْاليندهپذيرفته، هر چند كه در اين مبح

 ارايه شده است. 10-6فلزات مورد بحث زير در جدول   تخميني مصارف روزانه

شيميايي، خمير اي ) صنايع فلزي و منابع اصلي آرسنيك آّب هاي هرز خانگي، فاضالب ها ، آلودگي هاي كارخانه

باشند . آرسنيك غير ارگانيك فلزات و همچنين توليد الكتريكي بخار مي  چوب و كاغذ سازي(، ذوب و تصفيه



و به  (Rojas et al, 1999; Pershagen, 1981)سرطان هاي پوست، كبد، پروستات، و ريه را موجب شده 

 طبقه بندي شده است. Iدر گروه  IARCوسيله 

غذا و آّب آَشاميدني، و مقدار خيلي كمي به وسيله هوا، وارد بريليوم از طريق 

ا                                                                                                                                   بدن

ز تركيبات آن براي حيوانان تجربي سرطان زا شود. منبع اصلي بريليوم احتراق زغال است. بريليوم و برخي انسان مي

 .(Mooere, 1991)باشد.انسان مظنون مي  بوده و براي سرطان زايي ريه در

اشغال نموده و از اين رو نيمه  كادميوم موقعيت منحصر به فردي رادر بين فلزات به علت ميزان دفع بسيار كند آن 

سان رسيده، بيشتر در بافت هاي نرم ذخيره شده و مجموعه اي از آثار سال در ان 30تا  20عمر طوالني آن به تقريباً 

 شود.نامطلوب را موجب مي

(Waalkes and Misra, 1996)ها، فرايندهاي كارخانه . در محيط انسان اين فلز از آب هاي هرز زايد، فاضالب

گيرد. الكتريكي بخار منشا مي  داي )فلزات، مواد شيمايي(، ذوب و تصفيه فلزات، معادن استخراج فلزات، و تولي

مصرف زياد سيگار )استعمال دخانيات( به افزايش چهار برابر سطح كادميوم در خون افراد، و افزايش سه برابر سطح 

 IARC. (Pococket al, 1988)شود آن در كليه هاي افراد سيگاري در مقايسه با افراد غير سيگاري منجر مي

طبقه بندي نموده است. از آن زمان به بعد،  1993در سال  Iكيبات آن را در گروه و تر Cd -(II)-(II)كادميوم 

چند مطالعه اپيدميولوژيك انجام شده در مورد كارگران جهت مواجهه نقش بالقوه سرطان زاي اين فلز را در مورد 

با وجود توأم آرسنيك و  سرطان ريه انسان مورد تأييد قرار داده، اما در مورد سرطان پروستات نتايج منفي بودند.

 .(Verougstraete e t al, 2003)نيكل، مخاطره سرطان افزايش يافت 

اي )فلزات، مواد شيميايي، منابع اصلي كروميوم )كروم( آّب هاي هرز زائد خانگي، فاضالب ها، فرآيندهاي كارخانه

باشد . كروم در سيستم اج فلزات، ميهاي نفتي(، ذوب و تصفيه فلزات، و معادن استخرخمير چوب و كاغذ، فرآورده

غير سمي  Cr (III)وجود دارد. تركيبات  Cr (VI)و  Cr(III)هاي بيولوژيك به دو حالت اكسيداسيونت با ثبات 

هستند. در حقيقت، آنها نقش حياتي را در متابوليسمت قند و چربي ايفا نموده و از اين رو به عنوان اجزاء مواد 

بسيار سمي هستند. اين  Cr (VI)اند. در مقابل، تركيبات در انسان در نظر گرفته شدهغذايي كم نياز ضروري 

ها، شوند. در داخل سلولرا موجب مي DNAتركيبات ژنوتوكسيك نيز بوده و ارتباطات متقاطع و گسستگي هاي 

Cr (VI)  سير احياء سريع به دو واسطه ناپايدار شيميايي(V) Cr (IV) ,Cr   ،تا سرانجام به را طي نمودهCr 

(III) شود. استرس اكسيداتيو ناشي از اين مرحله احياء به عنوان مسئول آسيب بافتي و توكسي سيتي تبديل مي

 .(Cohen et al, 1993)كروم و همچنين سرطان زايي آن پيشنهاد شده است

اي )سيمان، ايندهاي كارخانهسرب يكي از اولين فلزات مورد استفاده در تاريخ بشر است. تركيبات سرب از طريق فر

شوند. مهمترين منبع اين هاي نفتي( به محيط زيست وارد ميفلزات، مواد شيميايي ، خيمر چوب و كاغذ، فرآورده

تواند چندين اختالل و نارسايي را موجب شده كه در بين فلز احتراق گازوئين )بنزين( حاوي سرب است . سرب مي

ي، پر فشاري خون )افزايش فشار خون( ، نارسايي كليه، كاهش تعداد اسپرم، و آسيب آنها آنمي )كم خوني(، بي خواب

طبقه بندي نموده  2Bو تركيبات آن را در گروه  (Pb)سرب  LARCبه سيستم اعصاب محيطي قابل ذكر است. 

 .(Moore, 1991)است 

گردد. در انسان، دود در محيط آزاد مينيكل، همانند ديگر فلزات فوق الذكر، از منابع مختلف صنعتي به صورت گاز و 

تواند در ماتوزها، از جمله درماتيت تماسي، شود. نيكل ميباالترين غلظت نيكل در كبد، كليه، و مغز يافت مي

هاي آلرژيك، درماتيت آتوپي )افزايش حساسيت با واسطه احتمالي عوامل ارثي و آلرژي فاميلي(، و افزايش حساسيت

ماً به وسيله تركيبات نيكل يا هاي مدل انواع آثار ژنوتوكسيك، مستقي. در سيستم (Moore, 1991)را موجب شود 

از طريق توليد اكسيژن واكنش پذير، گزارش شده است. نيكل در انسان سرطان زا بوده؛ در بين كارگران كارخانه 

. اما (Coogan etg al, 1989)مشاهده شده    تنفسي  نيكل افزايش معني دار آماري در بروز سرطان هاي

 هيچگونه شواهدي از سرطان زايي نيكل به وسيله غذا يا آب موجود نيست.



باشند. فلزات هاي محيطي منحصر به فرد گسترده در همه جا مياي از مواد سرطان زا، فلزات آْاليندهبه عنوان دسته

هاي مختلف تغيير شكل يا ل يافته و به فرآوردهانسان نبوده، و از اين رو فقط انتقا  قابل توليد يا نابودي به وسيله

يابند. بنابراين كاهش مواجهه انسان با فلزات سرطان زا از طريق ممنوعيت يا تحريم استفاده آنها امكان  ِدگرگوني مي

 باشند.پذير نبوده؛ در عوض، كنترل/ پايش مداوم و اقدامات اختصاصي مورد نياز مي

 .خالصه و نتايج6-6

ي محيطي مورد بحث در فوق همه جا در محيط پيرامون انسان وجود داشته، مواجهه با چنين مواد هاآالينده

افتد. بسياري از اين تركيبات خواص موتاژنيك و سرطان زا در شيميايي در شكل غالب از طريق زنجيره غذا اتفاق مي

اند. از دير باز اعتقاد بر اين بوده شدهمدل هاي تجربي نشان داده، برخي به عنوان سرطان زا در انسان طبقه بندي 

هاي محيطي موجود در غذاي انسان براي ايجاد مخاطره سرطان زايي قابل اهميت بسيار كم است كه مقادير آالينده

باشند. با وجود اين ، شواهد مؤيد آن است كه ارزيابي هاي پيشين براي مخاطره واقعي رو به رشد كم تخمين زده مي

ها در محيط زيست و بدن گيري دقيق آْاليندهها اندازه و تجزيه نمونه  طرفي ديگر، روش هاي جديد تهيهاند. از شده

هاي محيطي، يعني پيش از تولد انسان را امكان پذير ساخته است. همچنين، شناسايي تماس هاي گذشته با آالينده

با فاكتورهاي سرطان زا حساس نمايد. از طرفي  و در دوره نوزادي، ممكن است گاهي ارگانيسم انسان را به مواجهه

ديگر، توسعه شاخص زيستي و شناخت بهتر مكانيسم هاي مولكولي در جهت دگرگوني نئوپالستي به ارتباط بروز 

كاهش ميزان بروز  Ericsson , Hardellسرطان با مواجهه مواد شيميايي كمك كرده است. براي مثال، طبق نظر 

درصد حد متوسط در دوره  5/0به  1990تا  1971% در خالل دوره 15/3وئد )از حدود در س Hodgkinلنفوماي 

درنتيجه كاهش مواجهه با تركيبات اورگانوكلرين بوده باشد. مواجهه   ( و ديگر كشورها ممكن است2000تا  1991

منوعيت استفاده از برخي در باالترين حد بوده، اما بعداً به علت اجراي م 1970و  1960با اين تركيبات دردهه هاي 

به طور اساسي كاهش يافت. تغيير در بروز لنفوماهاي غيرهوجكين به  1970  تركيبات شيميايي در اواخر دهه

هاي بعد منعكس شده باشد. است در ميزان آماري سرطان دردهه  عنوان نمونه خوبي ازمحدوديت مواجهه ممكن

هاي ارگانيك ممكن است دامنه مواجهه ات، سبزيجات و عصارهبرخي گزارش ها نيز نشان داده كه مصرف ميوه ج

 .(Curl et al, 2003)كش ها از حد مخاطره نامشخص به ميزان مخاطره ناچيز تغيير داده باشد.كودكان را با آفت

هاي محيطي در مواد غذايي با پرسش ديگري نيز روبرو است. مستندات متقاعد كننده در وجود همه جايي آاْلينده

هاي شيميايي سرطان كه گياهان خوراكي حاوي مواد متعددي از پيش گيري كننده  دل هاي تجربي نشان دادهم

هستند. از اين رو تا حدي تعجب آور است كه مطالعات اخير اپيدميولوژيك انجام شده در اياالت متحده و اروپا موفق 

 Van den)ارتباط با بروز سرطان نشان دهد.نشده تا منافع رژيم غذايي غني از ميوه جات و سبزيجات را در 

Berg et; Hertag et al, 1994 Moller et al,2003;al,2001) 

هاي محيطي در مواد غذايي مصرف شده به وسيله گروه هاي تحت بررسي مورد محاسبه با وجود اين، مقادير آالينده

بيشتري يا حداقل افزون بر سطح منافع  قرار نگرفته است . آيا ممكن است كه تركيبات سمي باقيمانده در حد

مرتبط با مواد محافظت كننده شيميايي توليد شده به وسيله گياهان بوده باشند؟ براي مثال، چه سطحي از تركيبات 

تعادل صحيح مخاطره/ منفعت حفظ   اورگانوكلرين در مواد غذايي منتقله به گياهان ممكن است قابل مجاز بوده تا

 ري است كه اين مشكالت در آينده نزديك برطرف خواهند شد.شود؟ ماية اميدوا
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