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ما هي مسببات السرطان ؟
اليوجد سبب واحد لحدوث السرطان ، هناك عدة أسباب وعوامل مختلفة : -

أهمها تلوث البيئة ، العوامل الوراثية وتعتبر من أقل األسباب ، وطبيعة األكل 
والحياة لها دور فعال في حدوث السرطان .

مسببات السرطان البيئية 
Environmental Carcinogens

أثبتت األبحاث و الدراسات أن أكثر من10000  نوع من المواد الكيميائية و 
الناتجة من المنتجات الصناعية قد تتسبب في حدوث السرطان لدى اإلنسان.

وبعض هذه المسببات تؤدي إلى ظهور السرطان في فترة قصيرة وفي 
المراحل العمرية المختلفة.  

إن بعض األطفال أكثر عرضه من غيرهم لإلصابة بالسرطان عند تعرضهم 
للمواد الكيميائية السامة

* األطفال المصابين بمرض تكسر الصبغيات  
*األطفال ذو  المناعة الضعيفة وراثيا أو بسبب العالج.

*األطفال المصابين بأمراض عدم أتزان المادة الجينية DNA وغيرهم.

Physical Agents مسببات فيزيائية
 االشعة الشمسية : 

يحدث سرطان الجلد بسبب التعرض لألشعة الفوق بنقسجية بكثرة 
 Albinism وتكون هذه األشعة ضارة لبعض األفراد مثل المصابين بمرض

 األشعة النووية : 
أن كثرة التعرض لألشعة النووية يزيد من أحتمال ظهور السرطان

Schematic diagram of the excess risk of leukemia among atomic-bomb survi
vors, by age at the time of bomb (ATB), the Number of years since then (latent 
period), and city (Hiroshima, dark shading :Nagasaki, light shaing). Ichimaru M, 

Ohkita T, Ishimaru T: Gann Monogr Cancer Res 32:113-127,1986).

مثال : كثرة التعرض لألشعاع قد تؤدي لإلصابة بسرطان الغدة الدرقية 
أو سرطان الجلد 

ماهو السرطان ؟
السرطان يتمثل في حوالي 200 نوع من األورام تتكاثر 
فيها الخاليا بدون تحكم من الجسم ويتوغل باألنسجة 
المحيطة به وينتشر بجميع أعضاء الجسم إذا لم يتم 

إكتشافه وعالجه مبكراً 
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مثال : التلوث اإلشعاعي )غذاء ، ماء ، هواء( مثال التلوث اإلشعاعي 
للسمك على  شواطئ فلوريدا األمريكية من المفاعل الياباني. 

 مادة االسبستوس الكيميائية لها نفس الخاصية الفيزيائية لحدوث السرطان. 
 المواد الكيميائية و المواد السامة تسبب السرطان بأنواعه مثل المواد السامة 

في الدخان ، البنزين ، الفورمالدهايد، المعادن المواد المشعة ، البنزبيرين ، 
والمواد المؤكسدة .

 التلوث البيئي من عوادم السيارات وغازات المصانع ترفع نسبة أكسيد 
الكربون بالهواء الجوي و أكسيد النيتروجين ومركبات أخرى .

 تلوث مياه الشرب 
نتيجة إللقاء المخلفات الصناعية مباشرة بالماء وتسرب المبيدات الحشرية 

والمخصبات الزراعية لمياه الشرب واإللقاء المباشر للمخلفات البشرية مثال 
على ذلك إصابة أطفال كثيرين بسرطان الدم في أمريكا عام 1979م  

أهمية الماء) وجعلنا من الماء كل شيء حي) 
وعن رسوِل هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم ؛ أنه نََهى أن يُباَل في الماِء الراكِد   حديث صحيح.                 

 التدخين والسرطان 
تدخين التبغ من أكثر مسببات السرطان يوجد في التبغ  أكثر من 3800 مادة 

كيميائية و40 مادة مسببه للسرطان .
كما يجب االمتناع واالبتعاد عن أماكن المدخنين .

التدخين يزيد نسبة حدوث أورام عديدة وله ارتباط مباشر بالنشاط السرطاني 
ومضغ التبغ المباشر وحتى التعرض السلبي للتدخين يزيد من نسبة حدوث 

سرطان الرئة وسرطان القنوات التنفسية العليا والحنجرة و القولون والمثانة و 
الكلى ... ولألسف يزيد من سرطان الدم أيضا. 

بمجرد اإلقالع عن التدخين يقل نسبة حدوث السرطان
يمكن االستعانة بالموقع لألقالع عن التدخين 

http://www.smorefrae.gov
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 المواد الكيميائية العضوية:
*بعض المواد الكيميائية الحافظة للخشب ومعظم أنواع المنظفات يجب 

استخدامها بحذر مثل : منظفات السجاد ،  وبعض مواد البناء .
 معظم مواد البنزين Gasoline وعالقتها بسرطان الدم .

 كل أنواع األبخرة Fumes  مثل أبخرة وعوادم السيارات و الشاحنات و أبخرة   
حرق الخشب وحرق المواد البالستيكية ، كل  أنواع األبخرة القاتلة للحشرات 

تؤثر على  صحة اإلنسان .
 الفورمالدهايد والرصاص ( بعض أدوات التجميل )   كل هذه المواد السامة 

تؤثر على المادة الجينية DNA في الجسم و تسبب مواد مؤكسدة ضارة تكون من 
بعض مسببات السرطان .

 الكحول وخطر اإلصابة بالسرطان 
أثبتت الدراسات أن هناك ازديادا  في نسب اإلصابة بسرطان الفم والحنجرة 

والمرئ بازدياد نسب  شرب الكحول . 
*تعتبر الكحول السبب الرئيسي لسرطان الكبد .

*وأثبتت الدراسات أن سرطان الثدي واألمعاء الغليظة تزيد بازدياد شرب الكحول 
*ويرجع السبب الرئيسي : أن الكحول تؤثر على الشفرة الجينية  DNA والبروتين 

*ويؤثر على عدم االستفادة من الغذاء والفيتامينات الضروري للجسم .
*طريقة تحضير الكحول تؤدي إلى وجود مواد سامه مثل فينول ، هيدروكربون ، 

وبنتزوامين . 
 مادة الفلورايد والسرطان 

تتواجد مادة الفلورايد طبيعياً في بعض مياه الشرب و التربة الزراعية .
ويتم إضافتها لمياه الشرب بنسبة 0.7ppm لمنع تسوس األسنان !!!

 التحذير من ماء الشرب الملوث 
في عام 1990 نشر بحث هام أثبت عالقة قوية بين الفلوريد و سرطان العظام في 

فئران التجارب ومازالت االبحاث مستمرة إلثبات هذه العالقة في البشر .  
 هل صابغات الشعر تسبب خطر السرطان : 

 في بداية عام 1980 أثبتت الدراسات أن كثرة استعمال صباغات الشعر تسبب 
 . (NHL) زيادة اإلصابة بسرطان الغدد الليمفاوية

وتزيد النسبة بصابغات ذات اللون الغامق وخاصة األسود . 
وقد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن تغير المشيب بالسواد قال : " غيِّروا هذا 

الشيب وجنِّبوه السواد " . صحيح مسلم .
زيادة اإلصابة بسرطان المثانة تكون أكثر عرضه عند الحالقين.
  http:/www.fda.gov./food/default.htm

 بعض االلتهابات البكترية و الفطرية :  
بعض انواع البكتريا و الفيروسات قد تسبب حدوث السرطان مثل بكتريا المعدة 

التي تسبب حدوث سرطان المعدة اللمفاوي 
لحسن الحظ إن معظم االلتهابات الفيروسية ال تسبب السرطان ولكن هناك بعض 

األنواع من العدوى تؤدي لحدوث السرطان لدى البعض 
*فيروس HTLV I & II قد يسبب سرطان الدم اللمفاوي 

*فيروس EBV يسبب سرطان الغدد اللمفاوية
  Papilloma فيروس*

 B & C االلتهاب الكبدي*
(Helicobacter) جرثومة المعدة*
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 السرطان وتخزين الحبوب السيئ 
 (Aflatoxins ) يؤدي تخزين الحبوب السيئ إلى نمو الفطريات التي تنتج سموم

التي تسبب سرطان الكبد وحتى المزارعين يتعرضون لمخاطر سرطان الكبد 
إلستنشاق هذه السموم من الغبار بالهواء الجوي  

 المعادن ( الزرنيخ والنيكل و الرصاص ) 
مركبات الزرنيخ في مياه الشرب ممكن أن تتسبب في مخاطر سرطان الجلد 
و الرئة و المثانة والكلى والكبد و تعرض العمال بالمصانع لنسب عالية من 
الزرنيخ يزيد من مخاطر إصابتهم بالسرطان و يتواجد الزرنيخ في صناعة 

األخشاب و الزجاج و المبيدات الحشرية و المبيدات الزراعية . 
يتسبب التعرض لنسبة عالية من الرصاص إلى زيادة نسبة األصابة بسرطان 

الكلى و المخ و تتواجد مادة في صبغات األقطان و الدهانات و البالستيك و 
الورنيش و الملونات في بعض صبغات الشعر. 

 الغذاء والسرطان 
يقل معدل االصابة بالسرطان إذا اتبعنا نظاماًغذائياً صحياً يحتوي على ألياف 

والحبوب الكاملة والفواكة والخضروات ونقلل السكر و الملح واللحوم الحمراء 
واللحوم المصنعة واالقالل من الدهون والمقليات من الطعام واإلقالل من 

المخبوزات المشبعة بالكربوهيدرات
المحافظة على صحة تخزين الطعام والشراب 

لألسف تخزين الطعام بأكياس بالستيك قابلة للتحليل و تلويث الطعام بالمواد 
الكيماوية الضارة خصوصاً إذا تم تخزينها بالفريزر أو وضع الطعام الساخن 

بأكياس وعلب بالستيك  

 السرطان والسمنة وقلة النشاط 
تعتبر زيادة الوزن من المسببات المباشرة للسرطان ، ارتبط سرطان الثدي 

والرحم والكلى و القولون والمرئ بالسمنة وقلة النشاط البدني.  
 قاعدة أساسية : 

التحذير من األضرار بصحة اإلنسان  وغش اإلنسان في الطعام والشراب المضر 
والغير صحي .

                   ) من غشنا فليس منا /ال ضرر وال ضرار(.
 مختصر اإلرشادات العلمية المهمة : 

1- االبتعاد عن التدخين بأنواعه .
2- الحظر من التلوث البيئي  والمحافظة على البيئة واالبتعاد عن تلوث الماء 

والهواء والغذاء .
3- الحذر من استعمال المواد الكيميائية التي لها تأثير على صحة اإلنسان.

4- حث ديننا الحنيف على الحركة والرياضة .
5-االبتعاد عن الضغط النفسي والعصبي والغضب .
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6-االبتعاد عن المبيدات الحشرية في األماكن المغلقة.

7- االمتناع عن تناول الكحول.
8- االهتمام بنوعية األكل(( يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم 

ِ إِْن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن ))البقرة172 َواْشُكُروا ِلَّ
*اختيار نظام غذائي غني باألطعمة ذات المنشأ النباتي :  إن الخضروات 

والفواكه والبقوليات وعموم الحبوب الكاملة (قمح ، وذرة و شعيرو دخن ...) 
تحتوي على مواد طبيعية تساعد أجسامنا على مقاومة وتدمير المواد المسرطنة 

قبل األصابة بمرض السرطان. 
تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات  يوميا يخفض معدل اإلصابة 

بالسرطان بنسبة %20 وتحمي من سرطان القولون ، المعدة ، المستقيم المرئ 
الرئة،البلعوم وكذلك سرطان الثدي ، المثانة،البنكرياس والحنجرة.

*غسل الخضار والفواكه جيدا
*جعل األطعمة النباتية مركز اهتمامنا مثل عموم الحبوب وخاصة الكاملة .

 التعود على أكل األطعمة الطازجة مثل التمر وعدم اإلكثار منها قال صلى هللا 
 ( ه سحٌر وال سمٌّ عليه وسلم (َمن تصبَّح بسبِع تمراٍت من تمِر المدينِة لم يضرَّ

 األكثار من الحبوب الكاملة 
مثال:الشعير غذاء ودواء                                        

*الشعير وتقوية جهاز المناعة :
أظهرت الدراسات أن الشعيرغني (ببيتا جلوكان) وهو أحد مكونات الشعير 

وينشط كريات الدم البيضاء ، وهي أحد آليات جهاز المناعة الهام لحماية الجسم 
من أخطار الكائنات الدقيقة الممرضة ، والتخلص من السموم والخاليا المصابة.

*كما وجد أن (البيتا جلوكان) يسرع من شفاء النسيج التالف ويحفز العناصر 
األخرى لجهاز المناعة ، وينصح اآلن بهذه المادة كمكمل غذائي لتحسين جهاز 

المناعة في جسم اإلنسان 
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* اختيار األطعمة قليلة الدسم واألمالح 
إن الوجبات ذات األمالح العالية تزيد من مخاطر سرطان المعدة وهذا النوع 

من السرطان قليل  االنتشار في المناطق التي تستخدم الملح  باعتدال  مقارنة 
باألقطار األخرى التي يتم تناول  األطعمة  المحفوظة والمملحة فيها .

ننصح باستخدام الملح البحري كبديل للملح .
*عدم اإلكثار من أكل السكريات .

وقد أثبتت األبحاث من جامعة جون هبكنز األمريكية أن السكر هو من األغذية 
الرئيسية للسرطان وينصح بالتقليل من السكر واستبداله ببدائل طبيعية مثل 

العسل والدبس وغيرها . 
*إعداد وطبخ وتخزين الطعام بطريقة سليمة.
*االبتعاد عن استعمال األوعية البالستيكية. 

 في األكل والشرب الحار أو المثلج .
*االبتعاد عن السمنة بالحفاظ على وزن صحي ونشاط بدني )بحسب ابن 
آدم لقيمات يقمن صلبه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للهواء( حديث صحيح  

* العناصر الغذائية الرئيسة السبعة في الشعير:
1  - الماء 

2  - األلياف الغذائية 
3  - البروتين ويساعد على بناء الخاليا 

4  - األحماض األمينية المهمة  
5 -المعادن واألمالح الهامة والمواد الحافظة من األكسدة

6  - الفيتامينات (فيتامين أ، ب ، هـ ، حمض الفولي(
7  - الدهون الرئيسية  .

 التحليل الغذائي 

 نكم كوب شعيز يطبوخ

 سعز حزاري  391انسعزاث انحزاريت : 

 جى  1.3بزوتيٍ :  يهغ 4.0انًُغُيش : 

 جى  4.0اندهوٌ :  ييكزوجزاو  31.3عُصز انسيهيُيوو : 

 4انكونستزول : 4فيتاييٍ ) ص( : 

 جى  00كزبوهيدراث:  يجى 4.31انثياييٍ : 

 جى  6يجًوع األنياف انغذائيت :  يهغ 4.49انزيبوفالفيٍ : 

 يهغ  30كانسيوو :  يهغ 1..1انُياسيٍ : 

 يهغ .حديد :  يهغ 3..4حًض انباَتوثيُيك: 

 يهغ  13ياغُيسيوو :  يهغ 4.30: 6فيتاييٍ ب

 يهغ 03فسفور :  يهغ 3.يجًوع انكونيٍ : 

 يهغ  3.انفوالث :  يهغ 3.فوالث : 

 يهغ  306بوتاسيوو :  4:  .3فيتاييٍ ب

 يهغ 3صوديوو :  IU 33فيتاييٍ أ : 

 يهغ ..3سَك :  يهغ E  :4.43فيتاييٍ 

 يهغ 4.36َحاص :  ييكزوجزاو 3..3فيتاييٍ ك : 

 و                                             434.انًصدر : قاعدة انبياَاث نهغذاء انوالياث انًتحدة 
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*قراءة دليل الطعام عند شراء المكونات الغذائية : إن الدليل على العبوة هو 
مصدر هام للمعلومات عندما نختار األطعمة.

 مثال : حاول أن تكون حدود الدهون أقل من 10 جرام  في كل 300 سعر 
حراري والصوديوم  أقل من 100 مليجرام.

*أثبتت األبحاث إن بعض المواد الكيميائية الموجودة في األكل تكون مسببة 
للسرطان.

*وقد أثبتت أبحاث كثيرة أن بعض أنواع الغذاء الصحي مثل الحبوب الكاملة 
والخضار والفواكه والمواد الموجودة فيها  مادة ألبتا كاروتين و الصويا و 

األلياف يقلل و  يعمل على الوقاية  من السرطان. 
* التقليل من الطهي بالقلي.

* أن استخدام األعشاب والتوابل يضفان نكهة دون مخاطر زيادة الدهون 
واألمالح مثل )الحبق ، والزعتر ، والشبت (.

الشواء بسالمة
 تجنب اللحوم  ذات الدهون العالية :

يتم اختيار اللحوم التي ال دهون فيها عند الشوي.
إن اللحوم التي تحتوي على عضالت مثل لحوم  األبقار ، الدواجن ، األسماك 

هي فقط التي تكون  مادة الهتروسايكل أمينين المحفزة للسرطان .
يتم إختيار اللحم التي ال دهون فيها عند الشوي  وقم بالتخلص من الدهون 

الظاهرة وبالتالي يقلل من  مادة الهتروسايكل.
* اللحوم المسبقة الطهي:

كلما طالت فترة الطهي للحوم على اللهب كلما زادت مخاطر السرطان .
قم بطهي  اللحوم  واألسماك والدواجن ومن ثم شويها قليال للحصول على 

النكهة تالفي النار الملتهبة.        
تالفي تقطر األعصرة على النار – يفضل استخدام ورق األلمونيوم لتغطية 

اللحوم أولعدم وضع اللحوم مباشرة على الفحم.
 هل يمكن الوقاية من أمراض السرطان؟

نعم نعم نعم
 أن معظم امراض السرطان يمكن الوقاية منها.

 باالبتعاد قدر اإلمكان عن المسببات  والتلوث البيئي واالعتماد على األكل 
السليم  الصحي.

 و ندعو هللا لكم  بالصحة والسالمة.
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أنشئت هذه الوحدة عام 1990 
وهي إحدى وحدات قسم أمراض الدم في مستشفى 

جامعة الملك عبد العزيز

هدف وحدة أمراض دم و األورام لألطفال بالجامعة 

ــدم واألورام  ــراض ال ــع أم ــة لجمي ــة المتكامل ــة الطبي ــم الرعاي 1- تقدي
ــال . لألطف

وبأعلــى  وســائل  بأحــدث  األورام  و  الــدم  أمــراض   تشــخيص   -2
. تكنولوجيــا 

3- القيام باألبحاث و الدراسات العلمية لتحسين جودة حياة المريض 
ــاة أفضــل  ــم الخدمــات المســاندة للمرضــى وذويهــم ونعمــل لحي 4- تقدي

للمرضــى .
5- القيــام بنشــر الوعــي الصحــي فــي الوقايــة مــن أمــراض الــدم 
المكتســبة ،الوراثيــة و العمــل علــى حيــاة أفضــل للمرضــى خــالل فتــرة 

ــده. ــالج وبع الع
ــاون مــع الكرســي  6- عمــل األبحــاث المســاندة لعــالج الســرطان بالتع

ــوي . ــب النب ــي ألبحــاث الط العلم
7- العمــل علــى نشــر الوعــي الصحــي للوقايــة مــن األمــراض وخاصــة 

مســببات الســرطان.
ــاء  ــى الم ــة عل ــكان و المحافظ ــدر األم ــي ق ــوث البيئ ــن التل ــاد ع 8- االبتع

للشــرب. الصالــح 
9- نشر األمل بأن أمراض األورام لألطفال فيها نسبة شفاء عالية. 

10- عمــل دورات ثقافيــة و تعليميــة علــى مــدار الســنة و المشــاركة فــي 
مؤتمــرات محليــة وعالمية.  
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وحده طب االورام ودم االطفال 


