
 هوالشافی

 عوامل محیطی و ژنتیکی و نقش هرکدام از آنها در بروز سرطان

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

در علت رسد که زمینه ژنتیکی تواند بر استعداد ایجاد سرطان تأثیر گذارد، اما به نظر نمیساختار ژنتیکی یک جمعیت معین می

های انسانی نقش مهمی بازی نماید. مبدأ و ریشه سرطان در انسان بیشتر عوامل محیطی است تا عوامل بروز بسیاری از سرطان

های مهاجر از یک محیط به محیط دیگر، نشان داده شده است. به های بروز سرطان در جمعیتژنتیکی، این امر با مقایسه میزان

 سرطان در فرزندان مهاجرین ژاپنی به ایاالت متحده، بیشتر مشابه جمعیت آمریکاست تا جمعیت ژاپن. های بروزعنوان مثال میزان

رود. در های صنعتی دنیا، بیماری سرطان هر سال مسبب یک پنجم موارد از مجموع موارد مرگ و میر به شمار میدر بخش

سال به وقوع پیوست، در حالی  45ناشی از سرطان در افراد زیر  % از تمام موارد مرگ و میر5کشور صنعتی دنیا،  15ای در مطالعه

منطقه  6تر رخ داد. در این مطالعه تمایالت مختلف در مرگ و میر ناشی از سرطان در ساله و مسن 65% موارد در افراد 60که 

 گردد:، مشاهده می1986تا  1969جغرافیایی در دوره 

ی، شرق آسیا، اقیانوسیه و کشورهای اسکاندیناوی. مرگ و میر ناشی از سرطان در افراد ایاالت متحده، اروپای شرقی، اروپای غرب

 54تا  45های ریه، پستان و پروستات، افزایش و در مورد مردان گانه در مورد سرطانسال این مناطق شش 45ساله و باالتر از  45

کننده عادات سیگار کشیدن وس گردید که تا حد زیادی منعکسساله در تمام شش منطقه به جز شرق اروپا و شرق آسیا، کند یا معک

ساله موجود بوده  84تا  45های متعدد در گروه سنی های مرگ و میر در سرطانباشد. افزایش سریعی در میزاندر این مناطق می

شرق آسیا نسبت به سایر است. مرگ و میر ناشی از سرطان معده در هر شش منطقه جغرافیایی کاهش یافت اما در شرق اروپا و 

 باشد:های نگهداری و تهیه غذاها میماند. این تمایل به اغلب احتمال، ناشی از بهبود روشمناطق بسیار باالتر باقی می

 ، افزایش استفاده از انجماد و کاهش مصرف نمک(."دود دادن و نمک سود کردن"های سمی نگهداری غذا )کاهش روش

الخصوص در مردان، بسیاری از ی صنعتی، مرگ و میر ناشی از سرطان ریه افزایش یافته است، علیدر بسیاری از مناطق دنیا

کننده تغییرات در آلودگی هوا، و عوامل شغلی، باشد اما ممکن است به میزان کمتر منعکسها، ناشی از رواج مصرف سیگار میافزایش



های تولیدکننده هیدروکربن برای پخت و پز و تولید حرارت به شیوه هایهایی از شرق آسیا، استفاده از سوختهمچنین در بخش

 محلی باشد.

های های سنی مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در حال افزایش است به جز در مورد خانمدر تمام مناطق و در تمام گروه

یه. کمترین میزان مرگ و میر در شرق آسیا ساله اقیانوس 84تا  75های جوان در ایاالت متحده و کشورهای اسکاندیناوی و خانم

 رسد رو به افزایش باشد.شود، اگرچه میزان آن به نظر میدیده می

 الکل

شوند. شود که الکل با سیگار در تعامل با یکدیگر، موجب بروز بعضی از انواع سرطان، به ویژه سرطان دهان و مری میتصور می

نماید، اما در مورد های دهان، حلق، حنجره و مری عمل میبا تنباکو در ایجاد سرطانرسد الکل به صورت سینرژیتیک به نظر می

سرطان ریه چنین نیست. در مورد سرطان کبد، شواهد خوبی موجود است که مصرف الکل به میزانی که برای ایجاد بیماری سیروز 

ماالً ثانویه و به علت آسیب مزمن کبد در اثر اعتیاد به الکل افزاید، این امر احتهای کبدی را میکبدی کافی باشد، میزان بروز سرطان

زایی خود را یا مانند حالت سیروز کبدی ثانویه به آسیب زا نیست و اثرات سرطانباشد. در حیوانات، الکل خالص به تنهایی سرطانمی

اند، های که در معرض آن مواد قرار گرفتهتزا توسط بافهای دهان و مری از طریق تسریع جذب عوامل سرطاننسجی، یا مانند سرطان

 نماید.اعمال می

در بعضی از مطالعات اپیدمولوژیک، نه همه آنها، ارتباط مثبت ضعیفی بین مصرف الکل و خطر ابتال به سرطان پستان مشاهده 

ال توأم بوده است. با ( با افزایش خطر ابتThree drinks per weekشده است. در بعضی مطالعات، حتی مقدار متوسط مصرف )

 ها، ارتباط واضحی بین مصرف الکل و سرطان پستان به اثبات نرسیده است.مالحظه همه داده

 های شغليپيشگيری از سرطان

زای بالقوه قرار دارند. در جدول شماره یک اسامی شاغلین بسیاری از مشاغل در معرض تماس مکرر و طوالنی با مواد سرطان

های محافظتی مؤثر، بسیای از های حاصله نشان داده شده است: با اعمال برنامهزای صنعتی و سرطانوارد سرطانتعداد از صنایع، م

 باشند.ها قابل پیشگیری میاین نوع سرطان



زایی دوده بخاری نشان داده شد. طی قرن نوزدهم میالدی در یک مثال اپیدمولوژیک، بیش از یک قرن قبل، پتانسیل سرطان

گردید. های معدنی و آرسنیک قرار داشتند، مکرراً سرطان پوست مشاهده میرانی که در معرض تماس با ذغال سنگ، روغندر کارگ

های صنعتی و تولیدات صنعتی ظهور نمود. کار در خانهدر قرن بیستم، سرطان ریه به عنوان یک خطر شغلی در کارگران تصفیه

 ی مسموم قرار دهد و رادیواکتیویته معدن ممکن است سبب بروز سرطان ریه گردد.هامعادن ممکن است افراد را در معرض تماس

هزار 20گردد که ساالنه بیش از بینی میگر امکان ارزیابی دقیق فراهم نیست، پیشاگرچه به علت تأثیر سایر عوامل مداخله

های شغلی سیعی در جریان است تا استاندارد تماسهای ونماید. تالشهای شغلی در آمریکا بروز میمورد مرگ و میر ناشی از تماس

های شغلی مشخص گردد. کارگران بایستی از مخاطرات ناشی های با مواد خطرناک محیطو مقادیر و سطوح مطمدن این نوع تماس

 کننده و خطرناک آن به طور کامل آگاه باشند.از تماس با مواد مسموم

 اد دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهیه و تدوین: دکتر محمدعلی محققی، است



  

 های ناشی از آنهازای صنعتی و سرطانجدول شماره یک: تعدادی از صنایع، مواد سرطان

 سرطان حاصله زای صنعتيماده سرطان صنعت

 بازیافت -سازیکشتی

 چسب -سازی و جالسازیلعاب

 هاکشحشره -سموم دفع آفات نباتی

 پاالیش معدنی و صنعتی

 سازی و ادوات چوبیمبلصنایع 

 های نفتیفرآورده

 سازی و نقاشیصنایع الستیک/رنگ

 صنایع شیمیای وینیل کلراید

 پاالیشگاه نفت و ذغال سنگ

 صنایع چوب و نساجی

 آسبستوز

 بنزن

 آرسنیک و سموم

 کرومیوم -نیکل

 ذرات چوب

 های چندحلقویهیدروکربن

 های آروماتیکآمین

 ماده وینیل کلراید

 های صنعتیروغن -های قیر و ذغال سنگفرآورده

 ذرات چوب و فیبرهای پارچه

 صفاق -جنب -ریه

 لوسمی

 کبد -پوست -ریه

 ریه

 مجاری بینی

 ریه

 مثانه

 کبد

 پوست

 سر و گردن
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