
 هوالشافي

  

 عوامل محيطي در ايجاد سرطان
  

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

 علت سرطان چيست؟ 

درون بدن و چه در بيرون بدن هاي متمادي توسعه پيدا کرده است و علل گوناگوني دارد. عوامل متعددي چه در طران طي سال

ها تأثير به عنوان هر چيزي در بيرون از بدن که به انسان« محيط»در توسعه سرطان نقش دارند. در اين شرايط، دانشمندان به 

 کنند.گزارد نگاه ميمتقابل مي

 عوامل بيرون از بدن )يا عوامل محيطي(: 

باشد. سرطانهاي آمريکا مي 3/2يا ساخته دست بشر در محيط، حداقل دليل اي از مواد طبيعي تماس با مجموعه متنوع و گسترده

شود عبارتند از: استعمال دخانيات، مصرف بيش از حد الکل، تغذيه نادرست، اين عوامل محيطي که شامل؛ نوع شيوه زندگي مي

 شود.هاي خاص ميسعدم تحرک، تماس بيش از حد نور خورشيد و رفتار جنسي که منجر به افزايش تماس با ويرو

ها و مواد شيميايي محيطي که ممکن ها، باکتريعواملي عبارتند از: تماس با داروهاي پزشکي خاص، هورمونها، اشعه، ويروس

 است در هوا، آب، غذا يا محل کار موجود باشد.

ي که تماس بيشتري با اين خطرات سرطان با مواد شيميايي محيطي بسياري در ارتباط است که از طريق مطالعه گروههاي شغل

 شود.ها دارند مشخص ميمواد شيميايي نسبت به ديگر آالينده

اهميت محيط در ميزان تنوع سرطان در سراسر دنيا حائز اهميت است، وقتي گروهي از مردم از يک کشور به کشور ديگري 

در بين آنها ميزان سرطان پروستات و پستان در  ها، کهکند. براي مثال، وقتي آسياييکنند، ميزان سرطان تغيير ميمهاجرت مي

شد به آمريکا مهاجرت کردند، ميزان سرطان پروستات و پستان در ميان آنها سطح پاييني بود و بيشتر سرطان معده ديده مي

ن معده کاهش پيدا افزايش پيدا کرد، تا اينکه به باالترين سطح در آمريکا رسيد يا با آن برابر شد. )به همين منوال( ميزان سرطا

 ترين سطح در آمريکا رسيد. کرده و به پايين

هاي پروستات و ن نقش اصلي در بروز سرطانرسد که تغييرات در شيوه زندگي، يعني تغذيه، ورزش و افزايش وزبه نظر مي

و چين ميزان سرطان روده سرطان دارند و عفونت ناشي از هليکوباکتروپيلوري نقش مهمي در سرطان معده دارد. اخيراً در ژاپن 

 بزرگ به علت عوامل ناشي از شيوه زندگي افزايش پيدا کرده است. 

نسوز در درجه اول باعث باشند. براي مثال، تماس با آزبست يا پنبههاي محيطي متفاوت در ارتباط ميها با تماسانواع سرطان

شود باعث سرطان هاي بخصوصي پيدا ميايي است و در رنگاي شيميشود در حاليکه تماس با بنزيدين که مادهسرطان ريه مي

 شود. مثانه مي

در مقابل دخانيات باعث بروز سرطان ريه، مثانه، دهان، روده بزرگ، کليه، حلق، حنجره، مري، لب، معده، گردن رحم، کبد، و 

 شود.لوزالمعده )پانکراس( مي

 عوامل دروني بدن: 

شود که بعضي از انسانها نسبت به ديگران بيشتر مبتال به سرطان شوند. براي باعث مي عواملي مشخص و معلومي در درون بدن

هاي بدن، سطح هورمنهاي غيرطبيعي در جريان کنند: تغيير ژنها در سلولبرند يا اکتساب ميمثال افراد شرايط زير را به ارث مي

 است او را مستعد مبتال به سرطان نمايد.خون يا سيستم ايمني ضعيف.هر کدام از اين عوامل در يک شخص ممکن 

هاي کمياب و مشخصي است هايي که دانشمندان را متوجه نقش مهم ژنها در ابتال به سرطان نموده مطالعه خانوادهيکي از روش

ها ژن هرسد که اين خانواداند. چنين به نظر مياي شدههي مشابهکه اعضاي خانواده در طي نسلهاي متمادي، مبتال به سرطان

 برد. برند که شانس ابتال به سرطان را باال ميمشخصي را به ارث مي



هاي مشخصي را )از جمله روده بزرگ، سينه و تخمدان( اند که باعث افزايش شانس ابتال به سرطانژنهاي متعددي شناخته شده

 دهند.افزايش مي

باشند. سرطانهايي که تحت اين تاثير اين ژنها درصد بسيار کمي از افراد يک جمعيت مشابه اين ژنهاي غيرعادي را دارا ميتنها 

 شود.ها را شامل ميدرصد کل سرطان 10تا  2شوند که تنها شناخته مي« هاي فاميليسرطان»کنند تحت عنوان روز مي

زا و موادي که باعث سرطان هاي سرطانبا حساسيت افراد نسبت به محيط همچنين تغييرات ژنتيکي ممکن است در ارتباط

 شوند باشند. مي

آسيب ديده که  DNAشوند يا بازسازي ها مواجه ميزايي که با آنبراي مثال، توانايي بدن افراد در از بين بردن عوامل سرطان

 باشند.شود متفاوت ميباعث بروز چنين ژنهايي مي

اي متناوب ممکن است بين اعضاي خانواده به ارث برده شود و ميزان ابتال به سرطان را افزايش دهد. همچنين در ضمن اين ژنه

زا ها ممکن است نتيجه تماس با عوامل محيطي مشترک از جمله تغذيه يا عوامل سرطانافزايش ميزان سرطان در بين اين خانواده

 در محيط کار باشد. 

هاي محيطي باعث باشد که پس از تماست در زمينه تحقيقات سرطان شناسايي ژنهاي متناوب ميهاي اصلي فعالييکي از هدف

 است. « اپيدميولوژي مولکولي»شود. نام اين تحقيقات افزايش يا کاهش شانس ابتال به سرطان مي

 عوامل بازدارنده: 

کشند شود. براي مثال، بعضي از افراد که سيگار ميميزا تنها يکي از عواملي است که باعث ابتال به سرطان تماس با مواد سرطان

 شوند.شوند دچار سرطان گردن رحم نميهايي که به ويروس پاپيلوم مبتال ميشوند و تمام خانمدچار سرطان ريه نمي

رژيم غذايي باعث جلوگيري از دانشمندان بر اين باورند که بعضي عوامل مانند ژنهاي بازدارنده يا مصرف ميوه و سبزيجات در 

 شود.سرطان مي

 رابطه بين عوامل محيطي و ژنها: 

عوامل محيطي چون ويروسها، نور خورشيد و موادشيميايي در زندگي تاثير متقابل بر روي سلولهاي بدن ما دارند. مکانيسم 

ب در برابر نور خورشيد و يا عدم استعمال بازسازي ژنهاي آسيب ديده و انتخاب شيوه زندگي سالم )مثالً پوشيدن لباسهاي مناس

 شود(. آور ميکند. )باعث محافظت ما در برابر تماسهاي زيانآور محافظت ميهاي زياندخانيات( ما را از تماس

هاي بدن ما انباشته بنابراين، مواد موجود در محيط ممکن است باعث به وجود آمدن تغييرات ژنتيکي شود، که درون سلول

. در حاليکه بسياري از اين تغييرات ژنتيکي تاثير خاصي روي سالمتي شخص ندارد. امّا تغييرات مستمر و پايدار در بعضي شودمي

 شود.از ژنها منجر به بروز سرطان مي

باشد که به داليل چندي بستگي دارد: شانس اينکه يک نفر مبتال به سرطان شود در ارتباط با عوامل محيطي به خصوصي، مي

نکه چه مدت و چند بار با ماده بخصوصي، تماس داشته است و اينکه آن شخص اعم از اينکه زن باشد يا مرد با کدام يک از اي

 عوامل ديگر از جمله: عامل ژنتيکي، تغذيه، شيوه زندگي، سالمتي، سن و جنس در ارتباط بوده است.

ي سطح مواد شيميايي درون بدن تاثير گذارد که باعث در هم تواند روبه عنوان مثال تغذيه، مصرف الکل و داروهاي معيني مي

 گردد.زا ميشکستن مواد سرطان

بيني اينکه آيا تماس با ماده محيطي مشخص منجر به بروز به علت تاثير متقابل و پيچيده بسياري از اين عوامل متعدد، پيش

 باشد.گردد يا نه تقريباً غيرممکن ميسرطان مي

گردد، اّما اينکه ترکيب کدام عامل باعث نهاي خاص و عوامل محيطي باعث افزايش ريسک ابتال به سرطان ميدانيم که ژما مي

باشد که ما معموالً آوريم. اين بدين معني ميگردد چيزي است که به ندرت اطالع دقيقي از آن به دست ميبروز چه سرطاني مي

 شود.يگري مبتال نميشود و ددانيم چرا يک نفر به سرطان مبتال مينمي

 تأثير متقابل عوامل متعدد: 

شود افراد مستعد ابتال به سرطان باشند باشد که باعث ميهاي خاصي از تغييرات ژنتيکي و تماسهاي محيطي موجود مينمونه

عوامل ترکيب هاي پرمشقت در تحقيقات سرطاني تشخيص اين يا نسبت به آن مقاومت از خود نشان دهند. امروزه يکي از زمينه

 دهدشوند توضيحاتي ارائه ميشوند و بعضي ديگر مبتال نميباشد که درباره اينکه چرا بعضي افراد به سرطان دچار مييافته مي



 ماهيت سرطان: 

باشد ترين واحد ساختماني همه موجودات زنده ميباشد. سرطان از داخل سلول که اصلينوع سرطان موجود مي 100بيش از 

هاي جوان ميرند. و سلولهاي پير ميهاي بيشتري نياز دارد سلولشود. به طور طبيعي )معموالً( وقتيکه بدن به سلولشروع مي

 گيرند. ها را ميطي تقسيم سلولي جاي آن

دهند مي رود. سلولها همچنان به تقسيم خود ادامههاي جديد از بين ميآيد، روند منظم توليد سلولامّا وقتي سرطان به وجود مي

گيرد و به آن تومور يا سرطان در حاليکه نيازي به سلول جديد نيست و توده سلولي بسيار زياد و در حال رشدي شکل مي

 گويند. مي

کشد تا اينکه سرطان رشد کند و حتي ممکن است تشخيص و انتشار آن در بدن سالها به طول انجامد. سالهاي بسياري طول مي

 باشد.ها سرطان قابل تشخيص نميسال در آن 30تا  20اند، به طور کلي برا که با دود سيگار در تماس بودهبراي مثال انسانهايي 

باشد. شخص ممکن است اين مساله را به شواهد حاکي از آن است که تغييرات دائمي در ژنهاي مسئول پيشرفت سرطان مي

 ارث برده باشد يا اکتساب نمايد. 

اند که در پيشرفت سرطان نقش اساسي دارند. تغيير در ژنهاي ن تغيير شکل ياته را شناسايي کردهژ 300دانشمندان بيش از 

 شوند تقسيم سلولها از کنترل خارج گردد. شوند باعث ميشناخته مي« ژنهاي سرطاني»در حال رشد که تحت عنوان 

ها جلوگيري که معموالً وظيفه آن« ننده سرطانژنهاي سرکوب ک»بچسبد. به عبارت ديگر   درست مثل اين که پدال گاز به کف

را  DNAدهد که به تقسيمات خود ادامه دهد، در حاليکه بايد تخريب شده اجازه مي DNAباشد، به از تقسيم سلولي مي

 اصالح کند يا سلول آسيب ديده را از بين برد.

د اين است که براي پيشرفت يک سرطان، سلول آيتوضيح اين حقيقت که چرا سرطان بيشتر در بدن افراد مسن به وجود مي

 اند. بايد چندين ژن تغيير شکل يافته داشته باشد که در سنين باال اين سلولها در بدن انباشته شده

دهد در حاليکه تقريباً سال روي مي 15درصد از کل سرطانها در سن زير  1کنيد، کمتر از همانطور که در نمودار مشاهده مي

 شود.سال ديده مي 55ها در افراد باالي اندرصد سرط 80

 انواع تومورها 

 شوند.خيم و بدخيم تقسيم ميتومورها به دو دسته خوش

بدهد. يعني طي « متاستاز»تواند مي« تومور بدخيم»گردند امايک سرطاني نيستند و در بدن پخش نمي« خيمتومورهاي خوش»

هاي ديگر شوند، در قسمتکنند، وارد جريان خون يا سيستم لنفاوي ميفرار ميهاي سرطاني از محل اوليه سرطان روندي سلول

خيم نيز در طي زمان گزيني )البته( ممکن است بعضي از تومورهاي خوش شوند و جايي دورتر از محل اصلي النهبدن منتشر مي

 دهد. طي سالهاي متمادي روي مي شود کهبه سرطان بدخيم تبديل شوند. پيشرفت سرطان بدخيم شامل مراحل بسياري مي

هاي سال گذشته، پيشرفت 25شود. طي هر چه سرطان زودتر تشخيص داده شود، احتمال پخش شدن آن در بدن کمتر مي

شود يک سلول سالم تبديل به توده بدخيم گردد، انجام گرفته بسيار زيادي به منظور کشف رويدادهاي مولکولي که باعث مي

 اند. رسد ژنهاي خطرناکي در اين مساله دخالت داشتهاست و به نظر مي

گردند. مثل سرطان ريه، معده، سينه يا روده شود نامگذاري ميها بر اساس )نام( اندام يا نوع سلولي که درگير ميبيشتر سرطان

 بزرگ. با اين حال نام بعضي از سرطانها واضح و روشن نيست.

شوند و باشد که تحت )نام( عنوان مالنوسيت شناخته ميهاي ديگري ميشم و بافتهاي پوست، چنام سرطان سلول« مالنوم»

نام سرطاني است که در سيستم لنفاوي « لنفوم»شود و هاي خون گفته ميبه سرطان سلول« لوسمي»کنند. توليد رنگ دانه مي

 کند. پيشرفت مي

دامها وجود دارد مثل ريه، کبد، پوست و يا سينه پيشرفت هايي که روي سطوح اننام سرطاني است که در بافت« کار سينوم»

کند شود و به سرطاني که روي بافت اپيتليومي اندام خاصي پيشرفت ميگفته مي« اپيتليومي»ها بافت کند. به اين بافتمي

 شود.گفته مي« کارسينوم»

روف، چربي، بافتهاي اتصالي و ماهيچه بوجود هاي استخوان، غضباشد که در سلولمي« سارکوم»نام گروه ديگري از سرطانها 

 آيد.مي



شوند و يا احتماالً در بروز سرطان نقش دارند؟ و يا کجا يافت چه مواردي در محيط باعث سرطان در انسانها مي

 شوند؟ مي

زا اين گزارش موادي که سرطانکنند. در زا منتشر ميهر دو سال يک بار، دانشمندان در سرتاسر دنيا گزارشي از مواد سرطان

 باشد مشخص شده است. باشد يا مشکوک به بروز سرطان ميمي

عاملي که در زير روي آنها بحث  50باشد. نمي« زاگزارش مواد سرطان»عامل ذکر شده در  200البته اين کتاب شامل همه 

 شود اهميت عمومي دارد.مي

 تنباکو 

باشد. از سرطانهاي آمريکا مي 3/1ها )محصوالت( توتون و تنباکو هر سال علت مرگ و مير زاي فرآوردهبا مواد سرطانتماس 

يا دود دست دوم(  ETSسيگار، سيگار برگ و پيپ، تنباکوي جويدني، گرد توتون و تماس با دود تنباکوي موجودي در محيط )

 باشد.اط ميهمگي با افزايش خطر ابتال به سرطان در ارتب

بيني، حنجره، مري، هاي ريه، دهان، مثانه، روده بزرگ، کليه، حلق، سوراخسيگار، سيگار برگ و دود حاصل از پيپ با سرطان

باشد، تنباکوي بدون دود با سرطانهاي معده مرتبط لب، معده، گردن رحم، کبد و پانکراس به همراه سرطان خون در ارتباط مي

 باشد.زا مينوع ماده سرطان 100شود. دود سيگار حاوي بيش از ه سرطان ريه ميمنجر ب ETSباشد و مي

کنن به بار نوشيدني الکلي مصرف مي 2هايي که روزانه بيش از خطر ابتال به سرطانهاي دهان، حنجره و مري در ميان سيگاري

 کند.مراتب افزايش پيدا مي

ماده ذکر شده است که قطعًا يا  228منتشر شده فهرستي از  2002 زا که در دسامبر سالدر دهمين گزارش مواد سرطان

 شوند.احتماالً باعث بروز سرطان مي

باشد. که مسئول به شوند و شواهد علمي بيانگر چگونگي بروز سرطان ميدهد که اين مواد کجا يافت ميهمچنين توضيح مي

هاي عمومي، خانه، محل کار و در غذا، آب و داروهاي شيميايي طوجود آمدن سطح قابل قبولي از تماس با مواد شيميايي در محي

 مراجعه کنيد:  (NTP)« شناسي مليبرنامه سم»شود. براي اطالعات بيشتر به وب سايت ديده مي
http://www.iarc.fr 

 رژيم غذايي/ وزن/ فعاليت بدني: 

اي به اثرات غذاهاي خاص اشاره« زارش مواد سرطانگزا»چون تصوير روشن و واضحي از رابطه بين سرطان و غذا وجود ندارد 

ه، هاي کنسرو شدرويه گوشت قرمز و گوشتدهد که مصرف بيدر بروز سرطان نکرده است. امّا مطالعات متعددي نشان مي

 دهد.غذاهاي نمک سود شده و نمک احتماالً خطر ابتال به سرطانهاي معده، روده بزرگ و راست روده را افزايش مي

ضمن شواهد حاکي از آن است که رژيم غذايي غني از نظر ميوه و سبزيجات ممکن است خطر ابتال به سرطانهاي مري، معده،  در

 روده بزرگ و راست روده را کاهش دهد. 

ي هارسد پس از تنباکو، داشتن وزن اضافه و چاقي يکي از داليل توصيف شده مهم در بروز سرطان است. مطالعه جمعيتبه نظر مي

ها وجود دارد که بيشترين اين روابط در مورد سرطان سينه دهد که رابطه محکمي بين چاقي و بعضي از سرطانبزرگ نشان مي

 باشد.هاي آندومتر، کليه و مري ميدر بين خانمهاي مسن و سرطان

دهد. اثر سودمند ورزش کردن ميدهند که عدم فعاليت بدني خطر ابتال به سرطان روده بزرگ و سينه را افزايش شواهد نشان مي

درصد  30تا  25تحرکي و چاقي در کنار يکديگر، توجيهي براي شود که بيدر بين افراد فعال بسيار بيشتر است. تخمين زده مي

 باشد.ايي چون روده بزرگ، سينه )دوران بعد از يائسگي(، آندومتريال، کليه مربوط به مري ميعلت سرطانهاي عمده

  مصرف الکل:

بطري در روز( خصوصاً آنهايي که سيگار نيز  2خطر ابتال به سرطان در ميان مشروب خورهاي قهار )خوردن و نوشيدن بيش از 

شوند. همچنين بين مصرف ها به سرطانهايي چون دهان، حلق، حنجره، و مري مبتال ميکنند بسيار زياد است. آنمصرف مي

 است.الکل و سرطان سينه رابطه محکمي برقرار 

 اشعه ماوراءبنفش: 



 DNAهاي مشت و مال موجب پيري زودرس پوست و تخريب هاي ماوراءبنفش، يا تختماوراء بنفش خورشيد، المپاشعه

گردد. در ضمن درصد وقوع سرطانهاي پوست به سرعت افزايش شود که منجر به سرطان مالنوم و ديگر سرطانهاي پوست ميمي

 کند. پيدا مي

 ها: اکتريها و بويروس

ها سهم بسزايي در پيشرفت چند نوع سرطان دارند. ويروس )قابل انتقال( جنسي ها و باکتريشک عوامل عفوني چون ويروسبي

 باشد. علت اوليه سرطان مقعد و گردن رحم مي (HPV)« ويروس پاپيلوم بشري يا پاپيلوم ويروس انساني»به نام 

اند خطر ابتال به آن آميزش جنسي داشته يا چندين معشوق جنسي به همراه داشتهسالگي يا کمتر از  16زناني که در سن 

 کند.ها افزايش پيدا ميعفونت در آن

علت ابتدايي )اوليه( سرطان گردن رحم  HPVبه طور روزافزوني فراگير شده است. اگر چه عفونت با  HPVعفونت به ويروس 

 گردد.نميها منجر به سرطان باشد اّما بيشتر عفونتمي

 باشد.علت اصلي سرطان کبد مي C(HCV)و هپاتيت  B(HBV)عفونت ناشي از ويروس هپاتيت 

گردد. عوامل خطرسازي که منجر به شوند که منجر به سرطان کبد ميمي Bمعموالً افراد در دوران کودکي مبتال به هپاتيت 

هاي خوني در حين کار، تزريق دارو و رفتارهاي جنسي پرخطر گردد عبارتند از: تماس با فرآوردهمي Bمبتال شدن به هپاتيت 

واکسن موجود  B)رابطه جنسي بدون استفاده از کاندوم و محافظ همراه با چندين نفر(. در حال حاضر براي جلوگيري از هپاتيت 

 باشد.مي

رساز که منجر به عفونت ناشي از باشد. قويترين عامل خطمي Cرسد افزايش سرطان کبد به علت ابتال به هپاتيت به نظر مي

 پذير است.باشد امّا از طريق تماس جنسي نيز امکانگردد تزريق دارو ميمي Cهپاتيت 

اند نيز ممکن است به اين ويروس مبتال شوند. در حال حاضر هيچ واکنسي خون دريافت کرده 1989کساني که تا قبل از سال 

 باشد.موجود نمي Cبراي هپاتيت 

 EBVباشد مبتال هستند. ها ميکه در ارتباط با گروهي از لنفوم Epstion- Barr (EBV)همه بزرگساالن به ويروس تقريباً 

 شود.اي( در خون ميهاي سفيد )يک هستهويروسي است که باعث ازدياد گويچه

نيز شناخته  Human herpesuirus (HHV- 8) 8وجود دارد که به نام ويروس  (KSHV)نوع ديگري از ويروس به نام 

 باشد.سارکوم در ارتباط مي Kapasisشود که با نوع خاصي از سارکوم با نام مي

باشد. در مديترانه و کشورهاي آفريقايي عفونت پذير ميتنها از طريق تماس جنسي نزديک امکان KSHVعفونت حاصل از 

KSHV باز شايع است. در آمريکا اين عفونت بيشتر در ميان مردان همجنسباشد. هاي رايج ميدر بچه 

باشند کم است به جز براي کساني که سيستم ايمني مي EBVو  KSHVخطر ابتال به سرطان براي افرادي که مبتال به 

 گردند.شود مبتال ميکه منجر به بيماري ايدز مي HIVضعيفي دارند از جمله آلودگي با ويروس 

بسيار شايع است. اين عفونت علت اوليه زخم دستگاه گوارش و گاستريت مزمن معده « هليوباکترپيلوري»اشي از باکتري عفونت ن

گردد. با توجه با اين حال هميشه عفونت ناشي از هيلوباکترپيلوري باشد که در نهايت منجر به سرطان معده مي)التهاب معده( مي

 گردد.به سرطان مي اي دارد و نه منجرنه عالمت و نشانه

 تشعشعات يونيزه کننده )تشعشعات يونيزاسيون(: 

يا ژنهاي درون بدن را تخريب نمايد. همه انسانها در  DNAتواند ي است نامرئي، با فرکانس باال که مياشعه يونيزاسيون اشعه

گردد( ضاي بيرون وارد جو زمين ميهايي که از فمعرض مقدار بسيار کمي اشعه يونيزاسيون حاصل از پرتوهاي کيهاني )اشعه

درصد( از کل خطر ابتال به سرطان را شامل  1باشند. البته مقدار تشعشتعات حاصل از اين منبع در صد بسيار کمي )کمتر از مي

 شود.مي

در زمين به  ديده ميشود. گاز رادون گازي است راديواکتيويته که به طور طبيعي« رادون»ها افزايش سطح گاز در بعضي از خانه

 آيد. مقدار کمي به وجود مي

کند. در انواع شود که خود به خود مقدار بسيار کمي اشعه يونيزاسيون از خود ساطع ميرادون از شکسته شدن اورانيوم توليد مي

 توان پيدا کرد. هاي سنگالخي مقدار بيشتري گاز رادون را ميخاصي از زمين



متي تاثير گذاشت زماني بود که مقدار )درصد( سرطان ريه در ميان کارگزان معدن اورانيم( اولين باري که گاز رادون بروي سال

 در زيرزمين( در آمريکا و سراسر جهان افزايش پيدا کرد. 

خانه باعث  1خانه تقريباً  20کرد. از هر ها نشت ميها و راههاي سنگهاي پيرامون منطقه گاز رادون به درون خانهاز ميان شکاف

ها بسيار کمتر از تماس شود. اگر چه خطر ابتال به سرطان به خاطر تماس با گاز رادون در خانهزايش مقدار گاز رادون مياف

مرگ ناشي از سرطان ريه که هر ساله  20000شود که در حدود باشد امّا اينطور تخمين زده ميکارگران معدن با گاز رادون مي

 باشد.ها ميادون در خانهدهد به علت تمامس با گاز رروي مي

ريزش »هاي شيميايي تحت عنوان هاي اتمي و سالحمنبع ديگر تشعشعات يونيزاسيون مواد راديواکتيو هستند که به وسيله بمب

 شوند.آزاد مي« غبار اتمي»يا « اتمي

د مبتال به سرطان خون و سرطانها هاي بمباران اتمي در ژاپن که مقدار بسيار زيادي تشعشعات راديواکتيو دريافت کردنبازمانده

 سينه، سرطان تيروئيد، ريه، معده و ديگر اندامهاي بدن شدند. 

( که از سرطان تيروئيد I- 131) 131هايي که در معرض تماس با يک نوع يد راديواکتيويته با نام يد انسان و بخصوص بچه

شوند. براي اطالعات بيشتر به جمله سرطان تيروئيد مبتال مي آوري شده بود قرار گرفتند بيشتر به بيماريهاي تيروئيد ازجمع

 سايت زير مراجعه کنيد: 
http://Cancer.gov/i131 

کنند. در بعضي از بيماراني که براي درمان هاي پزشکي اشعه يونيزاسيون دريافت ميهمچنين افراد در طي بعضي از بررسي

 ممکن است خطر ابتال به سرطان افزايش يابد. کنند سرطان يا در شرايطي ديگر اشعه دريافت مي

هاي مربوط به سر و گردن اشعه براي مثال، افرادي که در دوران کودکي براي درمان جوش صورت، کچلي سر و ديگر بيماري

رافي که ها افزايش پيدا کند. راديوگرسد خطر ابتال به سرطان تيروئيد و سرطان سر و گردن در آناند به نظر ميدريافت کرده

 شود نيز نوعي اشعه يونيزاسيون است.ها به کار برده ميبراي تشخيص بيماري

شود بسيار کمتر از مقدار اشعه يونيزاني البته مقدار اشعه يونيزه کننده ايي )يونيزان( که براي تشخيص يک بيماري استفاده مي

 شود.باشد که براي درمان يک بيماري استفاده ميمي

هاي ديگرانجام گرفته ي که روي تاثير بلندمدت تماس با اشعه در هنگام تشخيص يا معاينه سرطان يا بيماريبيشتر تحقيقات

ها خطر )ريسک( بسيار کلي به همراه داشته باشد، امّا ممکن است اين تماساست نشان دهنده افزايش خطر ابتال به سرطان نمي

 باشند. 

دريافت کرده بودند. در اين  Xباشد که مادرانشان در طي حاملگي اشعه هايي ميبچه يک مورد استثناء وجود دارد و آن در مورد

ها خطر ابتال به سرطان خون در کودکي و انواع ديگر سرطانها افزايش پيدا کرد وکه اين منجر به ممنوعيت استفاده از اشعه بچه

X  .در زنان باردار شد 

شان ه براي درمان بيماري سل هر هفته در مدت زمان طوالني قفسه سينهدر تحقيقات به عمل آمده مشخص شد که زناني ک

 شوند.دريافت کرده بود بيشتر به سرطان سينه مبتال مي Xمقدار بسيار کمي اشعه 

 ها و سموم دفع آفات: کشحشره

ا تشخيص داده شده است زمورد در حيوانات سرطان 20ها در آمريکا، در حدود کشمورد از ترکيبات سازنده حشره 900نزديک 

 اگر چه همه اين موارد آزمايش نشده است.

متيل، هيدرازين و کش کلوفنوکسي، ددت، ديها عبارتند از: اکسيد اتيلن، آميترول، گروهي از سموم علفکششماري از حشره

 فين. هگزاکلروبنزين، هگزامتيل فسفوراميد، کلرديکن، استات سرب، ليندين، ميرکس، نيتروفين و توکسا

پاش و توليدکنندگان هواپيماهاي سم مطالعات بر روي افرادي که بيشترين تماس با سموم را دارند از جمله مسئولين سم، خلبان

سم، حاکي از آن است که در بين اين افراد خطر ابتال به سرطانهاي خون و سيستم لنفاوي، سرطان لب، معده، ريه، مغز، پروستات 

 باشد.گر سرطانهاي پوست بسيار باال ميو همچنين مالنوم و دي



دهد. پس بيشتر باشند نميبنابراين مطالعه بر روي افراد به محققان اجازه جداسازي سمومي را که دقيقاً با سرطان در ارتباط مي

بروز سرطان باشد که احتماالً باعث باشد که احتماالً باعث بروز سرطان ميمي« زاگزارش مواد سرطان»اين سموم هنوز جزء 

 شوند. براي کسب اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه کنيد: مي
http://www.agheagth.org 

 داروهاي پزشکي: 

مصرف بعضي از داروها براي درمان سرطان )از جمله: سيکلو فسفاميد، کلرامبوسيل، ملفاالن( باعث افزايش بروز سرطان ثانويه 

 شود.از جمله لوسمي )سرطان خون( مي

شود از جمله سيکلوسپرين و آزاتيوپرين براي بيماراني که داروهاي ديگري که به عنوان بازدارندگان مصونيت به کار برده مي

 شوند. اند نيز با خطر افزايش سرطان مخصوصاً سرطان لنفوم روبرو ميعمل پيوند اعضا داشته

هاي بعد از اهميت بيشتري فوايد نجات بخش بودن اين داروها نسبت به خطرات بروز سرطان ثانويه آن هم طي سالبنابراين 

برخوردار خواهد بود. )اينطور پيشنهاد شده است که( افراد بايد خطرات و فوايد استفاده از اين داروها را که نوعي کمک به پزشک 

 سي و ارزيابي قرار دهند.باشد مورد بررو ديگر متخصصان سالمتي مي

دهند، به عنوان مثال خطر ابتال به سرطان روده بزرگ در افرادي که به طور بعضي از داروها خطر ابتال به سرطان را کاهش مي

 کند.کنند کاهش پيدا ميمنظم آسپرين يا داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي ديگري مصرف مي

ز جمله سرطان سينه يا پروستات ناهماهنگ و متناقض است. استروژن که براي عالئم البته شواهد در مورد سرطانهاي ديگر ا

 گردد.شود باعث افزايش ميزان سرطانهاي مربوط به مخاط رحم ميهاي مربوط به زنان مصرف مييائسگي و ديگري بيماري

دهد اّما باعث کاهش سرطان مي در ضمن طي مطالعاتي مشخص شد که مصرف استروژن خطر ابتال به سرطان سينه را افزايش

شود. پروژسترون، هورمون ديگري که در حال حاضر همراه با استروژن به عنوان درمان هورمون جايگزين براي روده بزرگ مي

کند که استروژن شود، همچون محافظي در برابر خطر ابتال به سرطان مربوط به مخاط رحم عمل ميهاي مسن استفاده ميخانم

 شود. ي باعث بروز آن ميبه تنهاي

باشد باعث افزايش خطر اگر چه اخيراً ثابت شده است مصرف استروژن به همراه پروژستين که شکل مصنوعي پروژسترون مي

 شود.هاي قلبي، سکته مغزي و ايجاد لخته خون ميابتال به سرطان سينه، بيماري

و چشمگيري در کاهش سرطان تخمدان و مخاط رحم موثر مصرف طوالني مدت ترکيبات داروهاي ضدحاملگي خوراکي به نح

 باشد اّما ممکن است باعث افزايش سرطان زودهنگام سينه و کبد شود. مي

اي کاهش نحو قابل مالحظهميزان استروژن و پروژسترون موجود در قرصهاي ضدبارداري خوراکي نسبت به سالهاي گذشته به 

 باشد.ها کمتر از گذشته مييافته است يعني اينکه خطر استفاده از اين قرص

شود. تاموکسيفن نوعي هورمون نيز باعث افزايش خطرات سرطان مخاط رحم، سکته مغزي و لخته خون مي« تاموکسيفن»مصرف 

 شود. مل جراحي سرطان سينه استفاده ميباشد که براي جلوگيري از عود سرطان سينه پس از عساختگي مي

هايي که به واسطه سابقه فاميلي يا عوامل ديگر، بيشتر در اخطر ابتال ااين دارو همچنان براي جلوگيري از سرطان سينه در خانم

 شود. به اين سرطان هستند استفاده مي

باشد وعي کمک به پزشک و ديگر متخصصان سالمتي مييک بار ديگر افراد بايد خطرات و فوايد استفاده از اين داروها را که ن

 مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند.

هاي باردار براي خانم 1971تا  1940هاي باشد که طي اوايل سالفرم ساختگي استروژن مي (DES)دي اتيل استيل بسترول 

اند )شانس بيشتري( نسبت به ابتال بوده DESها که قبل از تولد در تماس با شد. مشخص شد که فرزندان دختر آنتجويز مي

 به نوع بسيار نادري از سرطان واژن و گردن رحم بيشتري داشتند.

مصرف کرده بودند تا حدودي نسبت به سرطان سينه در خطر بيشتري بودند.  DESهايي که طي دوران حاملگي در ضمن خانم

شود و مصرف آن به عنوان افزودني غذاي گاو نيز ر تجويز نميمدت زمان طوالني است که ديگ DESها، بر اساس اين يافته

 ممنوع است.

 ها: حالل



هاي روغن و رنگ و هاي رنگ، پاک کنندهکنندههاي متعددي که در رقيقها به عمل آمد، حاللدر مطالعاتي که بر روي حيوان

ناخته شدند که عبارتند از: بنزن، تتراکلريد کربن، زا يا مشکوک به سرطان ششود سرطانهاي صنعتي به کار برده ميکنندهپاک

 کلروفورم، دي کلرومتان )کلريد متيلين(، تتراکلرواتيلن و تري کرواتيلن. 

باشد. بنابراين به جز در مورد بنزن اين مواد احتماالً به جز در مورد بنزن مطالعه بر روي انسانها پر معني هست امّا قانع کننده نمي

 شوند. ن در انسانها ميباعث بروز سرطا

 بنزن: 

شود که استفاده راجي آن به عنوان حالل در صنايع دارويي و شيميايي و به عنوان عنصر باعث بروز سرطان خون در انسانها مي

 استفاده بنزن به عنوان عنصر سازنده سموم دفع آفت ممنوع شد.  1997باشد. پس از سال سازنده گازوئيل مي

ها و صنعت حمل و نقل با بنزن در وشيمي، صنعت داروسازي، صنعت چرم، صنعت الستيک، پمپ بنزينکارگران صنعت پتر

 باشد. تماس بودند.تماس اوليه بنزن استنشاق هواي آلوده مي

ها باعث آلودگي هوا ها و مناطق پر رفت و آمد دود حاصل از اگزوز ماشينچون بنزن در گازوئيل وجود دارد، در پمپ بنزين

 شود بنزن در دود سيگار نيز وجود دارد.مي

 هاي بسيار کوچک نخ و گرد و خاک: فيبرها، ذره

دهد و با افزايش خطر سرطان تماس با انواع گوناگون فيبرها، ذرات بسيار ريز نخ و گرد و خاک در بيشتر فضاهاي صنعتي روي مي

نسوز و تمام انواع اين مواد وجود دارد. فيبرهاي آزبست يا پنبههاي غيرصنعتي امکان تماس با باشد. البته در محيطدر ارتباط مي

 باشد.زا ميتجاري آزبست سرطان

آيد و سرطان ريه در کارگران افزايش ميزان مزوتليوما، سرطان بسيار نادر و کميابي که در ريه و حفره شکمي به وجود مي

ند. درصد ابتال به سرطان در ميان کارگراني که سيگار مصرف شود که پيوسته با آزبست در تماس هستشغلهاي مختلفي ديده مي

 کنند بيشتر است.مي

هزار نوع  5شوند و بدتر از آن اين است که بدانيد از آزبست در توليد بيش از فيبرهاي آزبست در حين استفاده در محيط رها مي

ها، واشر، پوشهاي چسب، کفها و ورقهي برق، لولهبندشود. از جمله در: پوشش بام، وسايل حرارتي، عايقمحصول استفاده مي

 ها و محصوالت کاغذ و پارچه.پالستيک

ها را ادارند و يا ساختمانها را بنديکنند يا وظيفه حفظ يا تعمير اين عايقکارگراني که از آزبست براي عايق کاري استفاده مي

 کنند باالترين ميزان تماس با آزبست را دارند. تخريب مي

باشد. با اين وجود، کارگراني حتي ممکن است تمام افراد با آزبست تماس داشته باشند چون مصرف آن بسيار وسيع و رايج مي

که شغل ساختماني دارند، تعميرکارهاي برق و نجارها در حين نوسازي، تعمير و يا تخريب ساختمانها هنوز به ميزان بسيار بااليي 

 با آزبست در تماس هستند. 

شود و جايگزين مصرف آزبست است. فيبرهاي بندي به کار برده ميبه عنوان مواد عايق« فيبرهاي سراميکي»حال حاضر در 

 شوند.هاي کارگراهي استفاده ميسراميکي چون در دماي باال از مقاومت بسيار خوبي برخوردار هستند در کوره و بخاري

باعث افزايش خطر ابتال به سرطان ريه در « گرد سيليس»شود. ايشگاهي مياين فيبرها باعث بروز سرطان ريه در حيوانات آزم

هاي فرز، توليد و استخراج سنگ، ماشينشود از جمله، معادن ذغالهاي خاصي پيدا ميشود که در صنعت و شغلانسانها مي

 (. پاشي کردنکوبي و صنايع وابسته به آن و مراحل سندبالست کردن )مراحل ماسهگرانيت، سنگ

هاي شود که اغلب اوقات در هنگام سمباده زدن و در کارخانهگرد چوب باعث بروز سرطان بيني و سينوسها در کارگراني مي

 توليد مبلمان از هيچ نوع پوششي استفاده نکرده باشند. 

 اکسيدها: دي

ها نيز شامل باشند )هيدروکربنها ميمحصوالت فرعي ناخواسته مواد شيميايي هستند که شامل کلروهيدروکربناکسيدها دي

 باشند( هيدروژن و کربن مي



شوند. از جمله: سفيد کردن خمير چوب و اکسيد متفاوت موجود است که در صنايع مختلف ناخواسته مينوع دي 100حداقل 

هايي که هاي ذوب فلزات )ماشينهاي الکتريکي خاص و کورههاي بيمارستاني، اجاقري، سم، زبالههاي شهکاغذ، سوزاندن زباله

 شود. ( در آن فلز از فرم سنگ معدن بيرون کشيده مي

شود. اين ها يافت ميکش و پوشاننده چوبها، سموم علفکشاکسيدها همچنين به عنوان آلوده کننده در بعضي از حشرهدي

 شکنند.شوند و سپس به آرامي مياي هسنتد که در چربي ذخيره ميهاي محيطي بسيار گستردهکنندهمواد آلوده

TCDD  زا است. باشد که احتماالً سرطاناکسيد مي( نوع خاصي از دي2و  3و  7و  8)تتراکلريد بنزودي اکسيدTCDD  در

شود چون در مجموع ميزان مرگ و مير ناشي بروز سرطان مياند باعث حيوانات و کارگراني که تماس زيادي با اين ماده داشته

هاي لبني، ماهي، گوشت و گوشت ماکيان با مقدار ضعيفي از سرطان افزايش پيدا کرده است. عامه مردم از طريق خوردن فرآورده

 در تماس هستند.  TCCDاز 

 : )PAHS(هاي آروماتيک پلي سيسلين هيدروکربن

د مشخص شد که ميزان شيوع سرطان )سرطان ريه، پوست و مجاري ادراري( در بين افرادي که با طي مطالعاتي که به عمل آم

 اند افزايش پيدا کرده است.در تماس بوده (PAHS)هاي آروماتيک پلي سيسلين مخلوطي از هيدروکربن

هاي ديزلي گازوئيلي، از ماشين شود. همچنين در دود اگزوز حاصلدار حاصل مياز سوزاندن ترکيبات کربن (PAHS)منشا اوليه 

 شود.دوده، کلر، دود حاصل از سيگار و پيپ و غذاهاي کبابي با ذغال يافت مي

سنگ به گاز و هاي زغالهاي زباله سوز، تبديل کنندهشود، در کورهدر مکانهايي باز که آتش روشن مي (PAHS)در ضمن 

 تنورهاي کمک به عنوان محصول فرعي وجود دارد. 

هاي شوند داراي مقدار ضعيفي از هيدروکربناز غذاها که از طريق دودي کردن، بريان کردن، کبابي کردن با ذغال تهيه مي بعضي

 شوند. باشند که در قهوه بو داده و سوسيس و کالباس نيز يافت ميآروماتيک پلي سيسيلين مي

 فلزات ترکيبات آرسنيک: 

باشد مخصوصاً وقتي که در آب آرسنيک با انواع بسياري از سرطانهاي پوست، ريه، مثانه، کليه و کبد در ارتباط ميترکيبات 

 آشاميدني مقدار بسيار زيادي از آن وجود دارد. 

هاي کار بخصوص در استخراج معدن و يا استشمام مرتب بوي مس با افزايش خطر عالوه بر اين، استنشاق آرسنيک در محيط

 اشد.  ّرطان ريه در ارتباط ميس

ها، )کشنده مورچه( و سموم دفع آفت به کار برده کشکش، حشرههاي چوب، شيشه، سموم علفدارندهآرسنيک همچنين در نگه

 باشد.شود و به طور کلي يک آلوده کننده محيطي براي هوا، غذا و آب ميمي

 ترکيبات بريليوم: 

ني که در محيط کار با بريليوم در تماس بودند مشخص شد که ترکيبات بريليوم باعث بروز بر اساس مطالعاتي که بروي کارگرا

 شود.سرطان ريه مي

 هاي توليدات بريليوم مشغول به کار هستند.در درجه اول بر اساس مطالعات موجود، کارگراني که در کارخانه

فضايي و دفاعي، ترکيبات الکتريکي،  -شود: در صنايع هواييده ميترکيبات بريليووم )فلز( در موارد زير به عنوان فلزات به کار بر

هاي ها، ساختار هواپيماهاي سبک و کارخانهاي، ترمز هواپيما، سوخت داخلي موشکهاي هستههاي اشعه ايکس، سالحتيوب

هاي هاي دندانپزشکي و کلوبشود: براي شيشه و پالستيک، داروتوليد سراميک. در ضمن به عنوان افزودني در اين مواد مصرف مي

 گلف.

شود. کارگراني که با اين اي مصرف ميهاي ارتباطي شبکه يافتهبريليوم همچنين بيش از پيش در صنعت الياف پشمي و سيستم

ديگر دار و هاي باطريها سر و کار دارند نه تنها با بريليوم در تماس هستند بلکه در هنگام بازيافت کامپيوترها، تلفننوع شغل

 محصوالت با تکنولوژي باال نيز با اين ماده در تماس هستند.

باشد. اکثر افراد ممکن پذير ميهاي گازوئيل امکانخارج از اين صنايع، تماس با بريليوم در حين سوزاندن ذغال سنگ يا سوخت

هاي بريليوم. آلوده به باقي مانده است با مقدار کمي از بريليوم در تماس باشند آن هم از طريق استنشاق هوا يا مصرف غذاي

 باشد.البته غلظت اين ماده در آب نوشيدني، غذا و تنباکو چندان زياد نمي



 ترکيبات کادميم و فلز کادميم: 

با مطالعه بر روي گروهي از کارگران مشخص شد که فلز کادميم و ترکيبات کادميم با خطر افزايش سرطان ريه در ارتباط است. 

هاي کادميمي، بيشترين تماس را با اين ماده دارند عبارتند از: هنگام خرج کردن روي و مس از معادن، توليد انرژي کارگراني که

 اي از کادميم و استفاده از کادميم در هنگام جوشکاري. جوش دادن فوالد يا ورقه

شود. مصارف ديگر آن عبارت است ه ميزدگي استفادفلز کادميم عمدتاً براي آبکاري فلزات جهت جلوگيري از فرسايش و زنگ

 ها.کشکننده براي کلريد پلي فرنيلي و در توليد قارچاز؛ توليد محصوالت مصنوعي و پالستيکي، باکتري ها، به عنوان تثبيت

ي ديده زميني و زمينهاي زراعشود اين ماده در هوا، آبهاي سطحي، آبهاي زيرحين توليد مواد صنعتي که از کادميم استفاده مي

 شود. شود و به نوبه خود به حيوانات منتقل ميشود که در هر صورت وارد زمين و گياهان آبي ميمي

ترين علت اصلي تماس شود شايد به طور غيرمستقيم عمدههاي زراعي آلوده که باعث جذب کادميم در گياهان تنباکو ميزمين

شود که شايد اين مساله به طور ده باعث جذب کادميم در گياهان تنباکو ميهاي زراعي آلوغيرشغلي افراد با کادميم باشد. زمين

کنند بيشتر از طريق غذا به کادميم ترين تماس غيرشغلي افراد با کادميم باشد. کساني که سيگار مصرف نميغيرمستقيم عمده

 شوند. آلوده مي

 ترکيبات کروم: 

ترين صنعت کننده کروم است. اين ماده نه تنها جهت ود. صنعت فوالد عمدهشبعضي از ترکيبات کروم باعث بروز سرطان ريه مي

 شود. زدگي استفاده ميمحافظت لوازم فلزي قطعات مختلف اتومبيل از پوسيدگي و زنگ

( در شود. )آبکاري الکتروشيمياييبلکه در آبکاري الکتريکي نيز با استفاده از اين ماده يک فلز بروي فلز ديگري پوشش داده مي

 شود.اشد به فرم غيرسرطاني کروم تبديل مي ّزا ميکه سرطان 6آبکاري الکتريکي، کروم

سروکار دارند نسبت به افراد عادي با خطر بيشتري روبرو هستند. مصارف ديگر  6اين بدين معناست که کارگراني که با کروم 

هم در دماي باال، صنعت پارچه و دباغي چرم، ماده رنگي جهت محصوالت اي آن کروم عبارت است از در: انجام تحقيقات هسته

 هاي رنگي. توليد رنگ سبز زمردي در شيشه

شود و احتماالً هر کسي با اين ماده يا ترکيبات آن در تماس کروم به مقدار بسيار زيادي در هوا، آب، خاک و غذا منتشر مي

ي وجود دارد که با محصوالت فوالد ضد زنگ، جوشکاري آبکاري کروم و دباغي هايخواهد بود. بيشترين ميزان تماس در مکان

 چرم در ارتباط هستند. ميزان کروم در غذاهاي تازه بسيار کم است. 

 استات سرب و فسفات سرب: 

تات سرب و رسد که اسهاي کليه و مغز در حيوانات اين طور به نظر ميبر اساس شواهد به دست آمده از مطالعه بر روي سرطان

 باشد.زا ميفسفات سرب احتماالً در انسان سرطان

ها، در روغن جال هاي کتاني، پوشش و لعاب براي فلزات، رنگ خشکانه در رنگمصارف استات سرب عبارتند از: رنگ کردن پارچه

اد منفجره و در شستشو و جوهرهاي رنگي، به عنوان ماده رنگي در رنگ کردن مو به صورت دائمي )رنگ کردن تدريجي(، در مو

هاي تخصصي به کار برده هاي خاص و شيشهبراي درمان با گياه سماق سمي فسفات سرب به عنوان تثبيت کننده در پالستيک

 شود.مي

 گيرد. تماس اوليه با اين مواد از طريق تماس پوستي، خوردن و يا استنشاق هوا صورت مي

 نيکل و ترکيبات نيکل: 

باشد. مطالعات حاکي از آنند که تماس با نيکل منجر به باط ميها در ارتمواد با چندين نوع سرطان در موش رسد اينبه نظر مي

هاي رباي دائمي، باتريشود. نيکل در فلز ماده پر کننده دندان، مس و برنج، آهنهاي بيني، ريه و احتماالً حنجره ميسرطان

 شود.اي و روغن جال مصرف ميذخيره

باشد چرا که ميزان سرطان ريه در ميان کساني که با دود زا ميهاي ديزلي احتماالً سرطاني ناشي از اگزوز ماشينذرات کوچک

هاي باربري، ها، کارگران شرکتآهن، کارگران معدن، کارگران گاراژ اتوبوسها در تماس بودند مثل کارگران راهاگزوز اين ماشين

 کنند افزايش پيدا کرده بود. اف ژنراتورهاي ديزلي کار ميتعمير کارهاي ماشين و کساني که اطر



 خطر سرطان در ميان کساني که روزانه در محل زندگيشان به مقدار کم با اين مواد در تماس هستند هنوز مشخص نشده است.

 ها :از قارچ سم حاصل

شوند. غالت و کنند توليد ميروي غذا رشد ميهايي که زا هستند که به وسيله انواع خاصي از قارچها، موادي سرطانتوکسين

مرغ و شير حاصل ا زحيواناتي کنند. گوشت، تخمها رشد ميها روي آنهايي هستند که اين قارچترين خوراکيبادام زميني معروف

 باشد.اند نيز از منابع ديگر تماس با اين ماده ميکه غذاي آلوده به توکسين خورده

اگر گرد آلوده حاصل از غالت را اشتنشاق کنند بالقوه در خطر تماس با افالتوکسين هستند. تماس بسيار کارگران کشاورزي نيز 

زميني قبل از عمل آوردن شود. در بيشتر کشورها از جمله آمريکا بادامزياد با آفال توکسين منجر به افزايش سرطان کبد مي

 شود.پوشيده و محفوظ مي

  ها هيچ محافظي وجود ندارد. ر تماس با آفالتوکسين بيشتر است چون براي اين قارچدر کشورهاي در حال توسعه خط

 کلريد وينيل: 

هاي خوني( در کبد و مغز هاي رگهاي ريه و تصلب شرايين )برآمدگيرنگ است که باعث بروز سرطانکلريد وينيل گازي بي

هاي توليد محصوالت مصرفي از جلمه ظروف، پوشش رخانهشود. در آمريکا اين ماده اغلب فقط در صنعت پالستيک در کامي

 شود.هاي اعتباري به کار برده ميها و کارتپوش، پنجرههاي فاضالب و آب، شلنگ، کفهاي برقي، لولهفيلم، عايق پوش

حصوالت نهايي دهد که در صنايع پالستيک مشغول به کار هستند نه کساني که متماس انسان با اين ماده در کارگراني روي مي

 باشد. هاي فرينيل و ينيل در محيط از طريق صنايع پالستيک ميکنند مثالً کانالآن را مصرف مي

باشند امّا کنند؛ از طريق تنفس هواي آلوده در تماس با کلريد وينيل ميهاي پالستيک زندگي ميساکنيني که نزديک کارخانه

 ها دور هستند تقريبًا نزديک صفر است.هميزان تماس در ميان مردمي که از اين کارخان

 بنزيدين: 

باشد. در اوايل سال ها مرتبط مياي است که با افزايش خطر سرطان در انسانبنزيدين يکي از اولين موادّ شيميايي شناخته شده

 دانستند. افزايش موارد سرطان مثانه گزارش شده که علت آن را تماس با بنزيدين مي 1921

ها در صنعت نساجي، کاغذ شود. مصرف اين رنگنوع رنگ به کار برده مي 250کيبي است که اساساً در توليد بيش از بنزيدين تر

 زا شناخته شده است. سرطان« هاي حاصل از بنزيدينرنگ»اشد. امروزه تماس با بنزيدين يا  ّو محصوالت چرمي مي

گردند که ها در حين سوزاندن تبديل به بنزيدين ميشتر موارد اين رنگشوند. در بيها درون بدن تبديل به بنزيدين مياين رنگ

 هاي باير نشست کنند يا تخليه شوند. شوند بلکه ممکن است در زميننه تنها باعث به خطر انداختن محيط پيرامون خود مي
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