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 هاي زيست محيطي در شيوع سرطانتأثير آالينده

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

 

سالمي در تحقيقات خود آالينده شگاه آزاد ا ست واحد علوم و تحقيقات دان شجوي دكتر علوم محيطي زي مؤثر در هاي يك دان

 طراحي كرد.  GISي پراكنش آن را در محيط شيوع سرطان در غرب استان مازندران را مورد بررسي قرار داد و نقشه

به گزارش ايسنا، مرجانه خراط صادقي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر و دانشجوي دكتراي علوم زيست 

 ي اين طرح تبليغاتي گفت:م و تحقيقات دربارهي محيط زيست و انرژي واحد علودانشكده

سال ست در  سان بر محيط زي سان همواره واكنش ان سالمت ان ست طبيعي بر  هاي اخير مورد توجه بوده ليكن اثرات محيط زي

 كمتر مورد توجه واقع شده است. 

سي به همراه شنا شعشعات طبيعي و رخ نمودهاي زمين  ست كه ت سموم  تحقيقات اوليه حاكي از آن ا سنگين و  صر  انتقال عنا

هاي معده، مري تواند اثرات سرطانزايي بر انسان داشته باشد. با توجه به درصد باالي سرطانكشاورزي از طريق مواد غذايي مي

ست و اين تحقيق در اين  سرطان مهم ا شخص كردن عوامل مؤثر در بروز  ستان مازندران در انجام تحقيق براي م سينه در ا و 

 نجام شده است. راستا ا

شان مي ست اميد ميبا توجه به اين كه اطالعات اوليه ن سان ني ستان مازندران يك سطح ا سرطان در  رود با انجام دهد پراكنش 

 اين گونه تحقيقات بتوان به علل زيست محيطي پي برد. 

شناخت به گفته سرطان،  ساخت در بروز  سان  شخص كردن عوامل طبيعي و ان ساس و ارائهي اين پژوهش گر، م ي مناطق ح

سطح )آب، خاك زمين طريق جهت كاهش خطرات، نحوه ست محيطي در  سرطان زا در واحدهاي مختلف زي ي پراكنش مواد 

 شناسي( استان مازندران از اهداف اين طرح تحقيقاتي بوده است. 

سي منطقه، مدر اين تحقيق عمده شنا سرطان نظير زمين  سنگين در آب و ترين عوامل تأثير گذار در بروز  صر  واد پرتوزا و عنا

ست و انرژي  شور )مركز تحقيقات محيط زي ستين بار در ك ستان به طور هم زمان با روش دقيق و علمي براي نخ خاك غرب ا

شده است اما در اين طرح هاي انساني توجه ميشود. تا به حال در محيط زيست به بررسي آاليندهعلوم و تحقيقات( بررسي مي

سالبه اثرا ست. در  شده ا شاره  سان ا ست بر ان سرطان در ت محيط زي شاء باالي  صورت پراكنده من شده به  سعي  هاي گذشته 

 استان مازندران مشخص شود ليكن تاكنون پاسخ قطعي اين مسأله داده نشده است. 

شاره به اين كه دغدغه صادقي با ا سرطان و قرار گرفتن در معرض خراط  ست هاي راجع به ارتباط بين  سمي در محيط زي مواد 

سرطان سوم  شت : به طور تخميني دو  ست، اظهار دا شمندان بوده ا ست محيطي همواره مورد توجه دان ها مربوط به داليل زي

ست در تفاوت سرطان هنگام مهاجرت مردم از هستند و اهميت محيط زي سر جهان و تغيير ميزان  سرتا سرطان در  هاي ميزان 

 شود. اهده مييك كشور به كشور ديگر مش

سرطان، بنا به گزارشمورد توجه ست محيطي در ايجاد  شيدني NTPهاي ترين عوامل زي هاي الكلي، ، تنباكو، رژيم غذايي، نو

شع امواج فرابنفش، ويروس شع شعهها و باكتريت شكي، محلولي يونيزه كننده، آفت كشها، ا ها، الياف و ذرات ها، داروهاي پز

( ، فلزات، ذرات موجود در دود PAHSهاي آروماتيك پلي سيييكليك )ها، هيدروكربنك، دي اكسييينبسيييار كو ك گرد و خا

ها، كلريدوينيل و بنزيدين است، ولي مشخص نيست كه كدام يك از موارد ياد شده در هاي منتشره از قارچموتور گازوييلي، سم

 تري برخوردار است. ايجاد سرطان از بخش بيش

سايش زمين و انحالل تركيبات معدني و مواد ي اين دانبه گفته ست واحد علوم و تحقيقات، فر شجوي دكتراي علوم محيط زي

هاي سطحي به درجات مختلف به ها سبب شده است تا منابع آب و به ويژه آبي فاضالبي گياهان و تخليهآلي ناشي از تجزيه

 هاي متعدد معدني، آلي و ميكروبي آلوده شوند. آالينده



بات آنهاي اورانيوم و توريم و... در اليهد رگهوجو ند آلودگي آبها در آب ميهاي زيرزميني و انحالل برخي از تركي هاي توا

سته سات ه سي شود. در اثر فعاليت تأ سالحزيرزميني را به مواد پرتوزاي طبيعي باعث  هاي اتمي مقاديري از مواد اي و آزمايش 

شكل وارد ج صنوعي گازي  شست آنشود كه انتقال آنو ميپرتوزاي م ساير عوامل جوي و ن ها بر ها از طريق بارندگي، باد و يا 

 هاي سطحي به مواد پرتوزاي مصنوعي شود. تواند سبب آلودگي آبروي آب و خاك مي

سياري كشورهاي در  ست و در  ين و ب سرطان ا شي از  سرطان مري هفتمين علت مرگ نا سر دنيا  سرا حال وي ادامه داد: در 

سرطان مري بيش سعه،  صاص ميتو سرطان را به خود اخت شي از  سرطان ترين مرگ نا دهد. حتي در آمريكا با وجود اين كه 

 تر است. تر است، مرگ ناشي از سرطان مري از سرطان ركتوم بيشركتوم از سرطان مري شايع

 ار برابر زنان است. يابد و در مردان دو تا  هخطر بروز سرطان مري با افزايش سن افزايش مي

 . است پوستان سفيد از بيش پوستان سياه در مري سرطان  سال و بروز 66ي سن تشخيص ميانه

در جهان مناطقي وجود دارند كه سيياكنان آنها در معرض پرتوهاي طبيعي زمينه  UNSCEARY 1997طبق گزارش سييال 

معروف هستند. از جمله اين مناطق به  HBRAs (High Background Radiation Areas)باال هستند. اين مناطق به 

سر در ايران مي Niuelslandكراال و مدرس هند،  سر در در اقيانوس آرام، جيانگ يانگ در  ين و رام شاره كرد كه رام توان ا

ساس دو مطالعه سال اين ميان مقام اول را بر ا سازمان حفاظت م 1990ي مجزا در  صريح كرد:  ست. وي در ادامه ت حيط دارا

توانند از زيست، وزارت بهداشت، سازمان زمين شناسي، سازمان آب، شركت آب و فاضالب و مراكز علمي و پزشكي كشور مي

 نتايج اين طرح بهره برداري كنند. 

خراط صييادقي در پايان بيان اين كه بخشييي از اين طرح تحقيقاتي مورد حمايت سييازمان حفاظت محيط زيسييت قرار گر فته 

ست، اظهار ضر رايزني ا شت: در حال حا ستردهدا سطح گ ست تا بتوان اين طرح را در  صورت يك هايي در حال انجام ا تر و به 

( وابسته به علوم و تحقيقات و با حمايت نهادها و CEERSطرح ملي توسط مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي )

 هاي زيربط به انجام رساند. سازمان
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