
 هوالشافي

  
 زا به بدنهاي ورود مواد شيميايي سرطانراه

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

  
 زا آغشته شدن پوست بدن به ماده سرطان

اين مواد که در دوده و قير وجود دارند، چنانچه به طور زا و محصوالت و مشتقات اي هيدروکربني سرطانترکيبات چند حلقه

 شوند. مکرر به بدن ماليده شوند و از طريق پوست جذب گردند، موجب سرطان پوست مي

 inhalationاستنشاق از طريق ريه 

هيدروکربني در  ايگردند؛ مثالً ترکيبات چند حلقهزا از طريق تنفس وارد بدن ميتعداد زيادي از ترکيبات شيميايي سرطان

که  CHCI2CH=با فرمول  )Vinyl Chloride(، دود سيگار، گرد فلز نيکل، وينيل کلريد )Asbestos(دوده، پنبه نسوز 

 شود، از اين نوع هستند. سازي، براي سرد کردن يخچال و براي سنتز مواد آلي در شيمي به کار برده ميدر صنعت پالستيک

هاي الزم به عمل آيد که اين مواد با پوست بدن کنند، بايد سعي شود که حداکثر احتياطاد کار ميهايي که با اين مودر کارخانه

زا همه جا کم و بيش وجود تماس پيدا نکرده و وارد ريه نشوند، ولي به هر صورت در اجتماع صنعتي شده قرن اخير، مواد سرطان

 دارند. 

شود و کارگران کبابي بيش از همه ش گرفتن چربي کباب روي اجاق ايجاد ميکه بر اثر آت به عنوان مثال استنشاق دود کباب

ها، فرآورده تهيه شده از گوشت در معرض آن هستند، از مواد خطرناک قابل ذکر است )براي پختن و درست کردن انواع کباب

ز ايجاد دود و سوختن چربي جلوگيريش کباب را در فويل آلومينيوم پيچيده و در مايکروويو به مدت الزم بپزيد. در اين صورت ا

 گردد( تر ميشده و کباب هم مغز پخته و خوشمزه

باشد )قابل زا مياي هيدروکربني سرطانهاي سنگين محتوي غلظت کمي از ترکيبات چند حلقهو يا دود لوله اگروز کاميون

 سمي ديگر است(. زا و مواد مقايسه با دود سيگار که داراي غلظت زيادي از اين مواد سرطان

اين مطالب بايد مورد توجه مسؤولين امور بهداشت شهر و اجتماع بوده و از کشيدن سيگار در سالنهاي پوشيده و اجتماعات پر 

 ازدحام جلوگيري نمايند. 
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از چهار منبع سرچشمه  نمايند. اين ترکيبات ممکن استزا در لوله گوارش به صورت منشأ سرطان عمل ميترکيبات سرطان

 بگيرند: 

 هايي سمي غذا آلوده شده باشد. به طور طبيعي در ماده غذايي موجود بوده و يا به وسيله سموم قارچالف( 

هاي پرورش ماهي و از بين رفتن تعداد زيادي بوقلمون در آمريکا و انگليس، مرگ تعداد زيادي ماهي در حوضچه 1960در سال 

 هش براي پيدا کردن علت اين مرگ و ميرها شد. گيري و پژوموجب پي

آسپرژيلوس »بعداً طي ساليان، ملعوم گرديد که اين ضايعات در بين اين دسته از موجودات پرورشي بر اثر آلودگي به قارچ 

ده، بو (Aflatoxin)« افالتوکسين»که بر روي بادام کوهي رشد کرده و داراي ماده سمي  (Aspergillus Flavus)« فليووس

 زا است. به وقوع پيوسته است؛ افالتوکسين ماده بسيار مؤثر سرطان

ها رشد کند. اين ماده سمي همچنين مشخص شد که پسته، فندق، گردو هم ممکن است کپک زده و اين قارچ بر روي آن

کبد در صورت مصرف پياپي و سرطان  (Liver Cirrhosis)، تشمع کبدي (Liver necrosis)تواند باعث مرگ بافت کبد مي

 هاي کپک زده شود. اين نوع آجيل

 هايي داخل غذا به وجود آمده باشند. بر اثر واکنشب( 



با  (Dimethyl nitrosamine)« دي متيل نيتروزامين»اند که اگر هاي علمي خود مشاهده کردهدانشمندان در پژوهش

 نمايد: ايجاد نيتروآمين مي ترکيب شده و Nitrite2(NO ( با 4CH-NH-CH4فرمول: 
Dimethylitrosamine+Nitrous→Dimeth lamine  

تواند در گياهان تشکيل هاي ماهي( و نيترين ميتواند در غذا وجود داشته باشند )به عنوان مثال در فرآوردهآمين نوع دوم مي

 شده و يا به عنوان نگهدارنده در غذا به کار رود. 

زا ممکن است از قبل در دستگاه گوارش وجود داشته و يا بعدًا به وجود آيند. در ژاپن سرطان ي سرطانهابنابراين نيتروزامين

 گردد.شود؛ چرا که در آن کشور ماهي خشک و دودزده مصرف ميمعده زياد ديده مي

 بر اثر سرخ کردن و سوزاندن مواد غذايي توليد شوند. پ( 

ها و يا سرخ گردد. مثالً در موقع کباب کردن گوشترت در حين تهيه غذا ايجاد ميپرقد (Mutagen)برخي از ترکيبات موتاژن 

هايي که گوشت مرغ را روي شعله گاز، در حين چرخاندن ها در روغن و يا در مجاورت حرارت گاز در دستگاهو برشته کردن آن

تواند سوزد؛ گوشت سوخته و روغن سوخته مياناً ميآيد، و اين روغن احيکنند و از بريان شدن مرغ روغن داغ بيرون ميبريان مي

 ايجاد سرطان نمايد. 

زايي که در دستگاه گوارش حيوان خورانند ترکيب متاژن و سرطانهنگامي که گوشت کباب شده را به حيوان آزمايشگاهي مي

 شود.هاي ميشود، موجب بروز سرطان روده و يا سرطان ديگر ارگانوارد مي

 ها بر روي قسمتي از غذاي هضم شده ايجاد شوند. بر اثر اعمال بيولوژيک باکتريت( 

 زا عبارتند از: هاي سرطانعوامل مساعد کننده بيولوژيکي براي مبتاليان به سرطان و برخي از ويروس

 هاي خاص ( ابتال به بعضي بيماري1

سرطان سيستم غدد »حت نظر پزشک بوده و از نقطه نظر ابتال به بيماراني که دچار اختالل در سيستم ايمني بدن هستند، بايد ت

 (Agammaglobulinemia)تحت کنترل باشند. مثالً بيماراني که مبتال به نداشتن گاماگلوبولين )آگاماگلوبولينميا « لنفاوي

 HIVعفونت به وسيله  اند؛ خواهاز اين دسته (Immune deficiency)بوده يا بيماراني که دچار ضعف سيستم ايمني هستند 

بوده و خواه با مصرف داروهاي سرکوب کننده ايمني )داروي ايمنوسوپرسيو  Human Immunodeficiency Virus))يا 

Immunosuppresive druge .) 

ممکن  بيماران دريافت کننده عضو پيوندي که مجبورند اين داروها را براي جلوگيري از واپس زدن عضو پيوند شده به کار برند،

 امکان مبتال شدن سرطان بسيار زياد است.  HIVاست دچار سرطان شوند. البته در مورد بيماران مبتال به 

از اين جهت يک فصل اين کتاب به بررسي اين بيماري اختصاص داده شده تا خوانندگان با عواقت شوم اين بيماري آشنا شده 

 گيري از آن بهره جويند. داده شده، براي پيشو از رهنمودهايي که در اين کتاب و در کتب مشابه 

به هر حال اين بيماران بايستي تحت نظر پزشک بوده و در بيمارستان در بخش مخصوص بستري شوند. بعد از مرخص شدن از 

 بيمارستان نيز بايد هميشه زير نظر پزشک باشند. 

 زا هاي سرطان( ويروس2

دگاني که با برخي از اصطالحات آشنا نيستند و براي يادآوري، به تعريف برخي از در اين مبحث الزم است براي آشنايي خوانن

 اين اطالعات کليدي بپردازيم: 

 توانند ايجاد سرطان نمايند. هايي هستند که ميها: ژن«Oncogenic»الف( تعريف 

اي از ، به عبارت ديگر مجموعه(Gene+ chromosomes)اي از کروموزومها است مجموعه«: Genome»ب( تعريف 

«Sequence » و ترتيب استقرارDNA زا هاي سرطانيک موجود زنده و يا يک اندام. ويروس(Oncogenic)  دارايDNA 

ها هستند، بنابراين ها، ژنوم آنRNAو يا  DNAتوانند در ميزبان خود ايجاد سرطان نمايند. اين هستند که مي RNAو يا 

 زا هستند. سرطان هاي ويروسRNAو يا  DNAبرخي 

بوده  RNAها هاي موجوداتي عالي )مثل انسان و يا حيوان( هستند که ژنوم در آن: ويروس(Reteovirus)ها پ( رتر ويروس

 سازند. مي RNAخود را از روي  DNAهستند و  (Polymerase)و داراي آنزيم پلي مراز 



دهد يعني در اين بوده و رونوشت سازي را به عکس انجام مي« RNA Dependent DNA Polymerase»اين آنزيم با نام 

تواند بنابراين مي«( Reverse Transcriprion»گردد )نسخه برداري به عکس يا بنا مي RNAاز روي  DNAموجود 

ان( و آن را خود را در کروموزوم ميزبان وارد نمايد )مثاًل در کروموزوم انس RNAساخته شده از روي  DNAرونوشت و کپي 

تغيير يابد و اين تغيير به  DNAتغيير دهد و موجب گردد که ترتيب استقرار و زنجير نوکلئوتيدها و يا واحدهاي ساختماني 

 کنيم: ها فقط يک مثال ذکر مييابد. براي آشنا شدن خواننده با اين طبقه از ويروسهاي ميزبان انتقال ميطور وراثتي به سلول

 1000مساوي  5kb، اين ويروس کوچک بوده و داراي ژنوم (Polymavirys)« پلي يوما ويروس» DNAاز طبقه ويروس 

هاي داراي مولکول DNAرديف باز پورين و يا پريميدين در ساختمان نوکليک اسيد است( اين ويروس عالوه بر دارا بودن 

 د. ها هم در عفونت ويروسي ميزبان دخالت دارنپروتئين بوده و اين پروتئين

Retrovirus اند. از همه مهمتر ايجاد بيماري نقص العاده پيدا کردهزايي در جوامع بشري اهميت فوقها از نقطه نظر بيماري

 Aquired Immune)باشد شايع شده و بيماري نقص ايمني در انسان مي« Retrovirus »ايمني است که به وسيله يک نوع 

Deficiency Syndrome (AIDS) . 
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