
 هوالشافي

  
 سرطان و عوامل ايجاد کننده آن

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

  
  (Cencer)سرطان  -1

گردد. اين تومورها تحت کنترل به معني خرچنگ بوده و اصطالحي عمومي است که به انواع تومورهاي بدخيم اطالق مي

(Deoxyribonucleic Acid) DNA سازند نمايند و محيط اطراف خود را تباه ميو عوامل ژنتيکي مرتباً همانندسازي مي

 نمايند. (Metastase)و ممکن است به مواضع مختلف بدن رسوخ کرده و به اصطالح متاستاز 

شود. کنترل رشد لجه نگيرد، منجر به مرگ بيمار ميگردد و اگر به طور کامل مورد معاچنانچه تومور را بردارند مجدداً ايجاد مي

هاي اطراف خود را تباه نکرده ها بافتنيز به سختي ميسر است، ولي اين سلول (Benign Tumor)خيم هاي تومور خوشسلول

 نمايند.شوند و به اصطالح متاستاز نميهاي بدن پراکنده نميها به ديگر قسمتهاي آنو سلول

 سرطاني چه نوع سلولي است ؟ سلول        ·

آن طوري تغيير کرده است که سلول خواص و  DNAهمانطور که قباًل ذکر شد سلول سرطاني سلولي است که مواد ژنتيکي و 

 مشخصه سلول سرطاني را کسب کرده باشد. 

سرطان نمايد؟ به عبارت ديگر سلول را دستخوش تغيير کرده و ايجاد  DNAتواند مواد ژنتيکي و چه مواد و عواملي مي        ·

Carcinogen  ها چه مواد و عواملي هستند؟ 

تواند اين اي پرقدرت ميو ترميم نشدن آن اساس مکانيزم ايجاد سرطان باشد، قاعدتًا انرژي اشعه DNAچنانچه آسيب ديدن 

 .اي آن هنوز کامالً روشن نشده استکار را انجام دهد، ولي توجه کامل و مرحله به مرحله

 Freeهاي آزاد يا کند )راديکالتواند اين کار را انجام دهد، بدين ترتيب که ترکيبات شيميايي فعال ايجاد ميمي« x»مثالً اشعه 

Radical) ؛ مثالً با ايجاد«Superoxid »ها که با و ديگر راديکالDNA  واکنش شيميايي متقابل(interact) دهند انجام مي

 نمايد. زند و بدين ترتيب ايجاد سرطان ميهاي نزديک به آن صدمه ميکه به مولکول

 عوامل عمده ايجاد کننده سرطان:  -2

 توان به سه گروه تقسيم نمود: اين عامل را مي

 ( عوامل فيزيکي 1

 ( عوامل شيميايي 2

 ( عوامل بيولوژيکي 3

 شوند: مي عوامل بيولوژيکي به دو گروع تقسيم

 الف( عوامل ايجاد کننده اختالل در سيستم ايمني بدن و عوامل بيولوژيکي مساعد کننده بدن براي ابتال به بيماري سرطان.

 زا هاي سرطانب( ويروس

 زا عوامل فيزيکي سرطان -2 -1

  (Ultraviolet Radiation)الف( اشعه اولتراويولت 

بر بدن بايد در مقابل اين اشعه  (UV)راي جلوگيري از تأثير اشعه اولترا ويولت آفتاب يکي از عوامل مسلم سرطان پوست است. ب

 پذير است: هاي زير امکانمانع ايجاد نمود. اين عمل با روش

 ( به وسيله پوشيدن لباس مناسب 1

ين اشعه عبارت است از اولتراويولت گردانند و در خنثي کردن اشعه آفتاب مؤثرند )اهايي که اشعه آفتاب را برمي( استفاده از کرم2

A  و اولتراويولتB  و مواد حاجب مانند اکسيد تتانيوم(Tetanium Oxid) ) 



 .SPFيا (Acid Para Amino Benzoic)ها، اسيد پارا آمينوبنزويک هاي جاذب مانند ساليسيالت( استفاده از ضدآفتاب3

(PABA) . 

(Sun Protecting Factor) ها در ضدآفتاب بر روي برنزه شدن و قرمز شدن )آفتاب سوختگي( پوست تأثير دارد. )اين کرم

توان با مسؤول فني و يا مسؤول بخش آرايشي پيمايي در نور آفتاب، ميها وجود دارند و قبل از رفتن به کنار دريا و راهداروخانه

 داروخانه در مورد خريد نوع آن مشورت نمود. 

 : (Ionizing Radiation)يزه کننده ب( اشعه يون

(. اين 1945مثال اين نوع اشعه، نتايج شوم انفجار بمب اتمي هيروشيما و ناکاساکي در جنگ جهاني دوم است )در آگوست 

ها هزار نفر گرديد. کساني که کشته نشده بودند نيز دچار بيماري سرطان خون و انواع ديگر انفجار موجب کشته شدن ده

هاي بعد هم تأثير شوم خود را گذاشته است. مثال ديگر براي تأثير اين اشعه، به ها در نسلگرديدند که اين بيماريها سرطان

 کند. هاست که خطرزايي سرطان را بيشتر ميبراي تشخيص بيماري Xکارگيري مکرر اشعه 

روز دچار سرطان  20تا  15کار دارند بعد از  سر و (Uranium)کنند و با اورانيوم کارگراني که در معادن مواد معدني کار مي

ها ايجاد بيماري پوستي، ضايعا و امالح آن بسيار سمي هستند و آلوده شدن به وسيله آن (U)گردند )سرطان ريه(. اورانيوم مي

 گردد. کليوي و ضايعات مفصلي کرده و ذرات معلق آن در مواد موجب سرطان ريه مي

 زا عوامل شيميايي سرطان -2 -2

کردند، به ميالدي اولين سرطان پوست در بيضه کارگراني که دوده بخاري را با دست )بدون محافظ( تميز مي 1775در سال 

وسيله يک جراح در لندن تشخيص داده شد. وي استنتاج کرده بود که دوده لوله بخاري موجب سرطان پوست در بيضه گرديده 

 است.

شود را ژاپني آزمايشي انجام گرديد که طي آن، عصاره دوده که براي نقاشي به کار برده ميسال بعد به وسيله دانشمندان  150

به پوست بدن موش آزمايشگاهي ماليدند. اين عمل موجب پيدايش سرطان در پوست بدن موش گرديد. بدين ترتيب اين 

 زا وجود دارد. دانشمندان کشف کردند که در دوده ماده سرطان

 (Anthracene)زا را از دوده به دست آورد که اين ترکيب از مشتقات انتراس مندي انگليسي ترکيب سرطاندانش 1929در سال 

در اسکاتلند و  (Cook)زاي زيادي سنتز نمودند، از جمله کوک ها با سرعت ترکيبات سرطاندانبود. از آن تاريخ به بعد شيمي

بود را « dibenzanthrecene»ها مربوط به ساختمان ا که ساختمان آنزدر آمريکا تعداد زيادي مواد سرطان (Feiser)فيسر 

 سنتز نمودند. 

زا در محيط زندگي به صورت روزافزون شماري ترکيبات سرطاناند که تعداد بيهاي اخير دانشمندان مشاهده نمودهدر سال

 شوند. ها براي مطالعه سنتز ميگردد که بيشتر آناضافه مي

پيشنهاد شده است که سرطان اساساً يک بيماري به شمار آيد که مربوط به آلودگي محيط زيست بوده و عوامل شيميايي در واقع 

زا در محيط زندگي کاهش يابند، به همان نسبت امکان ابتال به بيماري سرطان در زا و عوامل فيزيکي سرطانو فيزيک سرطان

 پذيرد. اجتماع کاهش مي

 (Polycyclic Hydrocarbons)ها اي هيدروکربنزا، ترکيبات چند حلقهعوامل شيميايي سرطان در بين نيرومندترين

 اند. شناخته شده (Benzopyrenes)ها مخصوص هستند و به نام بنزوپرين

و غيره( و  گردند )مانند ذغال، ترکيبات نفتي، تنباکوها از سوختن مواد آلي به صورت ناقص توليد مياز آنجا که اين هيدروکربن

 زيست باشند. شود، ممکن است عامل مهم ايجاد سرطان در محيطاي اين مواد همه جا يافت ميدوده

هاي بيوشيميايي در سلول توليد ترکيبات فعال اکسيد کننده و موجب تخريب و اي نمونه باال، طي واکنشترکيبات چند حلقه

هاي گردد. اين سلولدر سلول مي (Mutation)ر نتيجه باعث توليد جهش شوند و دتغيير در ساختمان و مواد ژنتيکي سلول مي

ها هنوز نامعلوم است( به نسل بعد انتقال هاي بيوشيميايي )که برخي از مراحل آنجهش يافته تحت تأثير يک سري مکانيزم

 شود. جاد تومور مييابند و به همين ترتيب عينًا، همان وضعيت در نسل بعد تکثير شده و در بافت بيمار ايمي

 (Metastases)هاي سرطاني کنترل و معالجه نشوند بيماري در بدن پيشرفت کرده و به اصطالح متاستاز چنانچه سلول

تواند به صورت بيماري وراثتي به بستگان درجه يک به نمايد. طبق تحقيقات دانشمندان اين تغييرات مرضي در بيمار ميمي



زا در محيط زيست و عوامل از قبيل تيکي انتقال يابد. از طرف ديگر به علت افزايش عوامل سرطانصورت و به نسبت قوانين ژن

ها، باال رفتن ميزان اعتياد به مشروبات الکي و سيگار، استنشاق دود تنباکو و ترياک افزايش آلودگي هوا يا دود لوله اگزوز اتومبيل

 هاي مختلف در اجتماعات صنعتي رو به افزايش است. انو صنعتي شدن شهرها و...، تعداد مبتاليان به سرط

درج  2 -1ها سر و کار داريم در جدول زايي که به صورت روزمره در محيط زندگي با آنبراي آگاهي خوانندگان ترکيبات سرطان

 گردد. مي

  1387 -ر دانشگاه شيرازدکتر يحيي ذکاوت مرکز نش -هاي پيشگيري از آنزا و روشعوامل سرطانمنبع مورد استفاده: 
  


