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 علل شغلي سرطان

 

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

سبت داده مي ست. در معرض آزبست قرار  4شود حدود مرگ ناشي از سرطان كه به عوامل شغلي ن  1-2گرفتن علت درصد ا

شناسيم با  درصد همه مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان است . مشخص كردن خطر عوامل شغلي مهم است زيرا وقتي آنها را ب

شواهد راههاي عملي مي ست.  شه مطلق ني سرطان زايي يك عامل همي توان خطرات آنها را كاهش داد و يا از بين برد. ميزان 

گيرد ثابت پيدميولوژي كه بر روي انسانها، حيوانات و آزمايشهائي كه خارج از بدن صورت ميسرطانزايي يك ماده از تحقيقات ا

توان ماده خاصووي را بعنوان سوورطانزا به آيد دقيق نيسووت، نميشووود. نون ميزان خطري كه از نتي ه تحقيقات بدسووت ميمي

ه شووويمايي دديد بودود ميايد و بيش از ماد 3000تا  1000شوووود كه هر سوووا  حدود كارگران معرفي نمود. حدس زده مي

اند. درصد ازاينها در بلند مدت روي حيوانات آزمايش شده 10ماده شيميائي از صنعت حاصل شده است. تاكنون فقط  7000

منبع اصلي اطالعات در مورد مواد شيميائي و صنعتي كه بر اساس سرطانزايي آنها در انسان طبقه بندي شده است آژانس بين 

 لي تحقيق بر روي سرطان است.المل

 مطالب مهم در سرطانزايي

 ارتباط با دوز) مقدار(

شود. بنابراين با كاهش مقدار سرطانزايي يك ماده بستگي به مقدار آن دارد، خطر اي اد سرطان با افزايش مقدار ماده زيادتر مي

 يابد.ماده، خطر نسبي سرطانزايي آن كاهش مي

 آستانه

 كند، ودود ندارد.شود و پايين تر از آن سرطان اي اد نميدهد دوز خاصي از ماده باعث سرطان ميمي شواهد خاصي كه نشان

 دوره پنهان )كمون(



سووا  يابيشووتر، بين زمان تماس با ماده سوورطانزا و اي اد عالئم كلينيدي ودود دارد. مواد  30تا  50معموالً يك دوره پنهان از 

 باشد.ندارد بنابراين سرطانهاي شغلي كنوني ناشي از تماس دهها سا  قبل مي سرطانزاي دديد دركوتاه مدت خطري

 تداخل

شد نندين برابر مي سرطانزا با ساير مواد  سرطانزا اگر همراه بادذب  ضي موارد خطر يك ماده  سيگار و تماس در بع شود )دود 

 باآزبست(.

 ارتباط سرطانها بامواد خاص

 عضي از سرطانزاهاي خاصش و سرطانهاي غير شايع ودود دارد.ارتباط كامالً شناخته شده اي بين ب

 با سرطان مهبل(. DES)براي مثا  بين نيدل و سرطان سينوس، و بين كلرووينيل و سرطان آنژيوسراكوم كبد و 

 تماس داخل رحمي

سرطانها مي ضي از  شوند مثال مزوتليومبع ضاء خانواده فردي كه  توانند با مقادير قابل تودهي از محل كار به خانه منتقل  در اع

 در محل كار با آزبست سرو كار دارد ديده شده است.

 تماس با مواد صنعتي

سا   سرطان  1987در  شد بر روي  1دركنفرانس بين المللي تحقيق بر روي  سه برگزار  شيميائي  328كه در ليون فران ماده 

شد و كنفرانس نتي ه گرفت كه  شخص د 50بحث  شيميائي بطور م ست، ماده  سرطانزا سان  شيميائي احتماالً  37ر ان ماده 

 ماده غير سرطانزا بودند. 182ماده شايد سرطانزا باشند و  159سرطانزا هستند، 

 نمايند. معرفي شده است. تعدادي از اين مواد را كه اي اد سرطان مي 14-1در ددو  

 علل شغلي ثابت شده در اي اد سرطان

 شغل محل سرطان

 

 

 

 

 

هاي ذغا  سنگ و رنگ سازها، كارگران الستيك سازي، كارگران كارخانه

 گاز

 

كنند. توليد كنندگان حشره كش كسانيده در ذوب مس و كوبالت كار مي

 هاي آرستيدي ، بعضي كارگران معادن طال



 پوست، ريه

 لنف

 

 

 ريه، دنب، صفاق احتماالً معده، روده بزرگ و مري

 لوسمي، مثانه

 

 

 ريه

كارگران كارخانه هاي آزبست معادن آزبست، كارگران عايق هاي آزبست 

 كارگران كارخان ات كشتي سازي

 كارگران كارخانه هاي نسب و روغن دالسازي

 كارخان ات كشتي سازي

 رزين هاي تعويض يوني، تصفيه آب پارنه  سازندگان

 

 پروستات

 

 ريه

 بافي، كفاشي

 كارگراني كه با كادميوم سرو كار دارند، سازندگان باطري

 توليد كنندگان كرومات از كروم و توليد كنندگان مواد

 

شعه گرفتههمچنين  شعه گرفته اند كساني كه بعلت بزرگي تيموس ا اند شانس لوسمي در آنها بيشترو آنهايي كه بعلت كچلي ا

اند باعث افزايش شيوع سرطان تومور در آنها بيش از حد انتظار است. اشعه هايي كه اعضاء داخلي بدن  را در معرض قرار داده 

صي مي ضاء خا شاق غبادر اع ستن ضه شوند مثالً ا ست، ريه، بي ر راديواكتيو در بازماندگان انف ار بمب اتمي هيدروكربن هاي پو

توليد كنندگان گاز ذغا ، كار باعث افزايش سوورطان ريه شووده اسووت و يا كسوواني كه در معادن اورانيوم و يا سوواير معادن پلي 

سروكار راديواكتيو كار مي سفالت  سرطان سيدليك )قير، گراني كه با آ شيوع  ساني كه با كنند  ست. در ك شتر ا ريه در آنها بي

صفيه كننده سپونديليت راديوم دريافت كردههاي كار ميراديوم روغن( دارند و ت ستخوان كنند و يا براي ا اند، ت مع راديوم درا

 برد.اي اد شده و شانس سرطان استخوان مي

انا شوويوع سوور طان  تيروئيد در آنها باال رفته رفتهقرار گ I131افرادي كه  پس از آزمايشووهاي بمب هاي هيدروژني در معرض 

اسووت. مواد رايدواپاكي كه داراي اشووعه بوده و براي آزمايش باليني كبد بدار شووده اسووت باعث افزايش شوويوع سوورطان كبد و 

يموواريهووا كووار  ب براي درمووان  نهووا راديوم  ني كووه در دهنووه رحم آ لوسووومي شووووده اسووووت. زنووا ين ريووه و   همچن

 يابد.شيوع شرطان روده بزرگ، ركتوم و احتماالً روده كونك و لوسمي در آنها افزايش ميگذاشته اند خطر 



اي و بدين معني نيست كه با يك هر نه مقدار اشعه به بدن زيادتر باشد خطر سرطان بيشتر خواهد بودو احتماالً اشعه آستانه

كند از منابعت طبيعي اسووت كه شووامل اشووعه هاي مي حداقل باعث سوورطان نشووود. تقريباً اشووعه يونيزاني كه هر فرد دريافت 

و  40كيهاني، مواد طبيعي مودود در زمين ) اورانيوم، توريوم و راديوم(، انتشار از طريق بدن بوسيله ايزوتوپ هاي مثل پتاسيم 

دهند. د ميكنميلي رم اشعه در طو  سا  به هر فردي كه در سطح دريا زندگي مي 180-360ننين منابعي حدود  14كربن 

كند و يا در زمين هايي كه غلظت اورانيوم آنها زياد اسووت ممدن اسووت به دو و اين مقدار در افرادي كه در ارتفاعات زندگي مي

 برابر برسد.

ست مي222تخريب راديوم به رادون  سائل و مناطقي از خانه كه خوب كه يك گاز راديواكتيوم ا شده و در و تواند وارد خانه ها 

سرطان ريه در كارگران معادن اورانيوم بوده اخيراً توده به تماس با رادون ششوند دمع ميميتهويه ن ود. احتماالً رادون باعث 

ست. تقريباً  شده و مبناي مطالعات نندي در آينده ا سرطان ريه معطوف  شعه هاي  34در مناز  و ارتباط آن با  صد همه ا در

ش صوص از آزماي شدي بخ شعه هاي ديگري كه افراد دريافت مييونيزان از منابع پز ست. ا صي راديولوژي  شخي كنند از هاي ت

سالحهاي اتمي)3تا  2معادن، ديگر پديده هاي راديواكتيو ) سايل تعيين مقدار %2-4%(،  شده در تلويزيونها و و صرف  (، مواد م

 ( است.%4-1دود )

كنند كه اين مقدار ميلي رم اشوعه دريافت مي 180-360كنند سواالنه حدود افرادي كه در آمريدا و در سوطح دريا زندگي مي

شعه سبرداري رنگي از معده يا روده بزرگ )باريم انما( دريافت ميبرابر ا ست كه براي ان ام يك عد شود. در حاليده مقدار اي 

و اشعه هم  ميلي رم است. اگر فرض كنيم كه ارتباط خطي بين سرطان و اشعه ودود داشته باشد 10اشعه براي عدس سينه 

شد تقريباً  سته با شعه واب شد و به دوز ا شته با ستانه اي ندا سرطان آ شي از منابع 1براي اي اد  شعه هاي نا سرطانها به ا % همه 

 شود و اگر آستانه اي ودود داشته باشد اين تخمين باالتر خواهد بود.ديگر از منابع زميني نسبت داده مي

سرطان ) سئوليت دلوگيري از اين نوع  سبرداري غير م ست. از عد شدان ا شدي( بعهده پز شات پز شي از آزماي شعه نا شي از ا نا

روري بايد ادتناب كرد و از حداقل دوز الزم اسوووتفاده كرد و موقع عدسوووبرداري بايد از بقيه قسووومتهاي بدن بيمارو پرسووونل 

 محافظت نمود.



كند. اين ميزان خيلي م. تشووعشووع دريافت ميميلي ر 180-360هر سووا  يك آمريدايي ازمنابع مختلف بطور متوسووط حدود 

 ميلي رم در سا  باشد( منابع اصلي اشعه بصورت زير است. 5000پايين تر از ميزان استاندارد سالمت شغلي است )

 ردصد 55        رادون

 درصد 15 تماس هاي پزشدي در راديوگرافي عدس هاي هسته اي

 درصد 1      عناصر طبيعي بدن

  درصد 8       سنگ و خاك

 درصد 8       اشعه كيهاني 

 درصد 3      فرآورده هاي مصرفي

 درصد 1     اي(غيره...)شغلي، انرژي هسته

مورد سرطان  20000شود و تقريباً ممدن است مسئو  رادون گازي ست بي رنگ، بي بو كه توسط تخريب اورانيوم حاصل مي

 ريه در هر سا  باشد.

 آلودگي آب

 يدني ودود دارد. آب هاي سطحي و آب هاي زير زميني.دو منبع آب آشام

تواند دنار آلودگي شود. به هر حا  كارخانه ها، معادن ها( آسانترين منبعي ست كه ميآب سطحي )مثل رودخانه ها و دريانه

ند. فاضالب گيرو مولدهاي انرژي مسئو  اصلي آلودگي مستقيم آبهاي سطحي هستند كه در كشاورزي مورد استفاده قرار مي

كارخانه هاي بزرگ حاوي مواد غير آلي)مثل آرسنيك، سرب، ديوه و كادميوم( و مواد شيميائي آلي ساختگي )حشره كش ها و 

 علف كشها( هستند.

شود. خطر آلودگي آب توسط فضوالت خيلي زياد است درصد آب آشاميدني بوسيله آبهاي زيرزميني تأمين مي 50تا  45بين 

اند بر روي خاكهاي قابل نفوذ سوواخته محل فضوووالت صوونعتي كه مورد ارزيابي قرار گرفته 8000درصوود از  30نرا كه حدود 

 اند. تميز كردن آلودگي آبهاي زير زميني بوسيله زباله هاي سمي حتي اگر مقدور باشد ممدن است سالها طو  بدشد.شده



شي از سي ارتباط بين مرگ و مير نا صورت  نتي ه مطالعاتي كه براي برر شاميدني  سرطانزاهاي مودود در آبهاي آَ سرطانها با 

دهد كه خطر اي اد سرطان بوسيله توليد كلروفوم در آبهايي كه كلر زده گرفته است هنوز قطعي نيست. شواهد اخير نشان مي

شع طبيعي به  شع ست و ت سرطان و ورود آزب شده كه رابطه اي بين خطر اي اد  شاميدني اند ودود دارد. همچنين مطرح  آب آ

 اند كه آلودگي آب و هواو غذا باهم  فقط عامل بيشتر از دو درصد ازمرگها نيستند.ودود دارد. تخمين زده

 آلودگي هوا

شامل مي صلي آلودگي هواي بيرون خانه آلودگي هوا، آلودگي هواي درون و بيرون خانه را  سايط نقليه موتوري عامل ا شود. و

اسووب علت اصوولي  آلودگي هواي درون خانه اسووت. آلوده كننده هاي هواي درون  و بيرون خانه هسووتند در حاليده تهويه نامن

 باشد.حاصل سوخت هاي فسيلي ، دود اگزوزها، اكسيدهاي نيتروژن و ذرات آزبست كارخانه ها و دود نوب مي

درصد(. ت زيه  1-2افزايد )ان مينظر عموم بر اين است كه آلودگي هواي خارج از  منز  مقدار خيلي كمي به خطر اي اد سرط

و تحليل تماس با عوامل سرطانزاي اتمسفر بسيار مشدل است. فاكتورهاي محيطي كه در مبحث سرطان ريه به آن اشاره شد 

ممدن است مربوط به شغل، عوامل موضعي درون منز ، و يا نحوه زندگي در شهر باشد. آلودگي درون منز  )بخصوص تماس 

 است عامل درصد بزرگي از سرطانهاي انسان باشد.با رادون( ممدن 

 

 دود توتون در محيط

افزايش اثرات دود توتون درمحيط بر روي سووالمت افراد غير سوويگاري اهميت ملي پيدا كرده  اسووت. دريان دانبي دود يا دود 

سيگار در محيط مي صلي دود  شاء ا سيگار بين پك ها من سوخت  صل از  شند. مابقي آلودگي دودحا ست كه از بازدم فرد با ي ا

شود. دود دانبي سيگار حاوي مواد سمي بيشتري نسبت به دود حاصل سيگاري كه توسط بدن وي دذب نشده است خارج مي

 از 
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