
آن  ایرانــی  اصیــل  واژۀ  کــه  ســرطان 
از  گروهــی   ]1[ اســت،  »چنــگار« 
در بــر  را  پیش رونــده  بیماری هــای 
یونانــی  واژۀ  امــروزه  می گیــرد. 
ــکی  ــاح پزش ــوان اصط ــینوما به عن کارس
تومــور بدخیــم مشــتق از ســلول های 
Aulus_ مــی رود.  بــه کار  اپیتلیــوم 

را   carcinos واژۀ   Cornelius_Celsus
بــه التیــن بــه Cancer ترجمــه کــرد 
کــه به معنــی خرچنــگ نیــز هســت. 
ــف  ــرای توصی ــوس از واژۀ oncos ب جالین
ــا اســتفاده کــرد، کلمــه ای  تمــام توموره
ــا  ــی ی ــۀ سرطان شناس ــۀ کلم ــه  ریش ک

]2[ اســت.  امــروزه   oncology
ــرطان ها را  ــددی از س ــواع متع ــراط ان بق
شــرح داد. او تومورهــای خوش خیــم را 
oncos نامیــد کــه بــه زبــان یونانــی بــرای 
تــورم بــه کار مــی رود و بــرای تومور هــای 
بــه   carcinos یونانــی  واژه  از  بدخیــم 
ــن  ــرد. ای ــتفاده ک ــگ اس ــای خرچن معن
ــرش از  ــطح ب ــر س ــه از ظاه ــام برگرفت ن
ــای  ــا رگ ه ــر ب ــم توپُ ــور بدخی ــک توم ی
ــه  ــت ک ــراف اس ــه اط ــده ب ــعب ش منش
پاهــای  و  خرچنــگ  ماننــد  ظاهــری 
را   oma پســوند  بعــداً  او   ]3[ دارد.  آن 
اضافــه کــرد کــه بــرای بیــان تــورم 
بــه کار مــی رود و به طــور کلــی لفــظ 
carcinoma را اطــاق کــرد. ازآنجاکــه 

باز کــردن بــدن در تقابــل بــا ســنت 
ــف  ــه توصی ــا ب ــراط تنه ــود، بق ــی ب یونان
ــه  ــرد ک ــی بســنده ک و ترســیم تومورهای
بــه ظاهــر بــر روی پوســت و بینــی و 
ســینه مشــاهده می شــد. درمــان بــر 
)اخــاط( چهارگانــۀ  مایعــات  اســاس 
ــم،  ــون، بلغ ــی خ ــدن )Humorism( یعن ب
صفــرا و ســودا صــورت می پذیرفــت و 
ــورت  ــار به ص ــع بیم ــه طب ــز با توجه ب نی
ــا اســتفاده  ــت ی ــا حجام ــی ی ــم غذای رژی
طــول  در  می شــد.  انجــام  مســهل  از 
ــف  ــه کش ــن نکت ــادی ای ــای متم قرن ه
شــد کــه ســرطان در هــر نقطــه از بــدن 
می توانــد رخ دهــد؛ امــا درمــان بیمــاران 
ــا  ــه ت ــاط چهارگان ــۀ اخ ــاس نظری براس
ــرن نوزدهــم و کشــف ســلول کمــاکان  ق

ــت. ــه یاف ادام
جراحــی  درمــان  شــرح  قدیمی تریــن 
ــت  ــده اس ــف ش ــر کش ــرطان، در مص س
ــال  ــه حــدود 1600 س ــت آن ب ــه قدم ک
ــرح  ــد. ش ــیح می رس ــاد مس ــل از می قب
ــط  ــه توس ــتان ک ــم پس ــه از زخ 8 نمون
ابــزاری  بــا   )cauterization( ســوزاندن 
ــان  ــت درم ــش« تح ــۀ آت ــام »مت ــه ن ب
قــرار گرفتنــد بــر روی پاپیــروس نوشــته 
ــاری  ــارۀ بیم ــنده درب ــت. نویس ــده اس ش
وجــود  درمانــی  »هیــچ  می گویــد: 

نــدارد.« ]4[

جراحــی  درمان هــای  از  دیگــر  یکــی 
ابن ســینا در  را  بــرای ســرطان  اولیــه 
ــون  ــاب قان ــادی در کت ــۀ 1020 می ده
در طــب شــرح داده اســت. او اظهــار 
بایــد  عضــو  برداشــتن  کــه  مــی دارد 
رادیــکال باشــد و همــۀ بافــت بیمــار بایــد 
خــارج شــود کــه شــامل قطع کــردن 
ــدۀ  ــروق تغذیه کنن ــتن ع ــو و برداش عض
تومــور اســت. وی همچنیــن توصیــه 
ــزوم از روش  ــورت ل ــه در ص ــد ک می کن
ــان  ــت درم ــۀ تح ــرای منطق ــوزاندن ب س

اســتفاده شــود. ]5[
بــرای  و هفدهــم  قــرن شــانزدهم  در 
پزشــکان بررســی کالبدشــکافی بــرای 
ــد.  ــر ش ــرگ امکان پذیرت ــت م ــن عل یافت
ــم  ــام ویلهل ــه ن ــی ب ــک پروفســور آلمان ی
فابــری معتقــد بــود کــه ســرطان پســتان 
بوســیلۀ لختــۀ شــیر در مجــرای پســتان 
ــه  ــدی ب ــور هلن ــود. پروفس ــاد می ش ایج
ــو ســلویوس، پیــرو  ــام فرانســیس د ال ب ن
دکارت معتقــد بــود کــه تمــام بیماری هــا، 
حاصــل از فرایندهــای شــیمیایی هســتند 
و اینکــه مایعــات لنفــاوی اســیدی باعــث 
معاصــر  محقــق  می شــود.  ســرطان 
او نیکــوالس تالــپ معتقــد بــود کــه 
ــی  ــه آرام ــه ب ــت ک ــمی اس ــرطان، س س
گســترش می یابــد. وی نتیجــه گرفــت کــه 
ــی اســت. ]6[   ــن نوعــی بیمــاری عفون ای

دکتر رضا شیرکوهیتاریخچۀ سرطان

اسـتـادیـار دانـشـگـاه 
عـلـوم پزشکی تهران،
عضو مـرکز تحقیقات 

سرطان مجتمع 
بیمارستان امام خمینی، 

گروه ژنتیک بخش 
ژنتیک مولکولی
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از  جراحــی  را  ســرطان  علــت  اولیــن 
بریتانیــا بــه نــام پرســیوال پات شناســایی 
کــرد. وی در ســال 1775 کشــف کــرد که 
ــاری شــایع  ســرطان پوســت بیضــه، بیم
پاک کن هاســت.  دودکــش  میــان  در 
ــکوپ  ــترده از میکروس ــتفادۀ گس ــا اس ب
ــف  ــه کش ــن نکت ــم، ای ــرن هجده در ق
شــد کــه ســم ســرطان از ناحیــۀ تومــور 
ــر  ــه دیگ ــاوی ب ــای لنف ــا گره ه ــه ب اولی
مناطــق متاســتاز گســترش می یابــد. 
ــرای  ــاری را ب ــن بیم ــدگاه از ای ــن دی ای
اولین بــار، جــراح انگلیســی کمپبــل د 
مــورگان در بیــن ســالهای 1871و1874 
عمــل  از  اســتفاده   ]7[ کــرد.  مــدون 
جراحــی بــرای درمــان ســرطان، بــه دلیل 
نتایــج ضعیفــی  بهداشــتی  مشــکات 
ــاهدۀ  ــاس مش ــت. براس ــراه داش ــه هم ب
جــراح مشــهور اســکاتلندی الکســاندر 
ــور  ــار دارای توم ــان 60 بیم ــرو از می مون
پســتان جراحــی شــده، فقــط 2 نفــر 
ــد. در قــرن  ــده ماندن به مــدت 2 ســال زن
از تکنیک هــای  بــا اســتفاده  نوزدهــم 
ضدعفونــی، بهداشــت عمــل جراحــی 
بهبــود یافــت و بــه دنبــال آن بازمانــدگان 
ــش  ــز افزای از عمــل جراحــی ســرطان نی
پیــدا کردنــد و برداشــتن تومــور به عنــوان 
ــه  درمــان اولیــه ســرطان قــرار گرفــت. ب
ــر  ــه در اواخ ــی ک ــام کول ــتثنای ویلی اس

ــزان  ــرد می ــاس می ک ــۀ 1800 احس ده
درمــان بعــد از عمــل، قبــل از اســتفاده از 
ــود؛  ــر ب ــی، باالت ــد عفون ــای ض تکنیک ه
ــق  ــری تزری ــا باکت ــه توموره ــه ب درنتیج
ــه  ــان ســرطان مســتقیماً ب ــرد. درم می ک
هنــر منحصربه فــرد جــراح در حــذف 
تومــور بســتگی می یافــت. در همیــن 
دوره، ایــن ایــده شــکل گرفــت کــه 
ســاخته  مختلــف  بافت هــای  از  بــدن 
ــکل از  ــی متش ــر بافت ــت و ه ــده اس ش
اســت. نظریه هــای  میلیون هــا ســلول 
اخــاط چهارگانــه دربــارۀ متعادل نبــودن 
ــت  ــار رف ــدن به کن ــیمیایی در ب ــواد ش م
ــا  ــلولی به دنی ــی س ــر آسیب شناس و عص

ــد.  آم
زمانــی کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم، 
مــاری کــوری اشــعه را کشــف کــرد، 
به طــور اتفاقــی اولیــن درمــان مؤثــر 
غیــر جراحــی ســرطان کشــف شــد. 
به دنبــال ایــن نکتــه، اولیــن نشــانه از 
ــان  ــرای درم ــای چندمنظــوره ب رویکرده
ــی  ــراح به تنهای ــر ج ــد. دیگ ــود آم به وج
ــک  ــا کم ــه ب ــود، بلک ــار نب ــر بیم درمانگ
بیمــاران  مــداوای  بــه  رادیولوژیســت 

خــت. می پردا
ســرطان  اپیدمیولــوژی  مقالــۀ  اولیــن 
ــه  ــود ک ــون ب ــت لیــن کایپ کاری از جان
ــه  ــر روی 500 نمون ــی ب ــۀ تطبیق مطالع

ــاهد از  ــر ش ــتان و 500 نف ــرطان پس س
ــود  همــان پس زمینــه و شــیوۀ زندگــی ب
ــرای وزارت بهداشــت  و در ســال 1926 ب
ــوار او را  ــد. کار دش ــر ش ــا منتش بریتانی
ــارد دال  ــرطان، ریچ ــوژی س در اپیدمیول
ــد  ــه دادن ــل ادام ــورد هی ــتین برادف و آس
کــه بــه چــاپ مطالعاتــی دربــارۀ ســرطان 
ــوص  ــرگ درخص ــل م ــایر عل ــه و س ری
در  شــد.  منجــر  ســیگار  از  اســتفاده 
ــوان  ــا عن ــی ب ــزارش دوم ــال 1956 گ س
بریتانیــا  پزشــکان  از  »مرگ ومیــر« 
ــوان  ــی به عن ــه حت ــید ک ــاپ رس ــه چ ب
مطالعــۀ پزشــکان انگلیســی نیــز شــناخته 
ــارد دال،  ــال 1968 ریچ ــود. در س می ش
 MRC ــدن ــکی لن ــات پزش ــز تحقیق مرک
اپیدمیولــوژی  راه انــدازی  به منظــور  را 
تــرک  آکســفورد  واحــد  در  ســرطان 
ــا  ــار ب ــرای اولین ب ــز ب ــن مرک ــرد. در ای ک
ــی از  ــم بزرگ ــر، حج ــتفاده از کامپیوت اس
ــردآوری  ــرطانی گ ــاران س ــات بیم اطاع
ــک،  ــدرن اپیدمیولوژی ــای م ــد. روش ه ش
ارتبــاط نزدیکــی بــا مفهــوم فعلــی از 
بهداشــتی  سیاســت های  و  بیماری هــا 
عمومــِی مرتبــط دارنــد. در طــول 50 
ــف  ــورهای مختل ــته در کش ــال گذش س
بــرای جمــع آوری اطاعــات در حرفــۀ 
ــتانی  ــای بیمارس ــکی و در مقیاس ه پزش
و اســتانی و ملــی تاش هــای زیــادی 
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شــده اســت. حتــی کشــورهای هم جــوار 
ــل  ــل عوام ــتگی متقاب ــرای وابس ــز ب نی
ــرطان  ــروز س ــی در ب ــی و فرهنگ محیط

ــت.  ــده اس ــی ش ــیار بررس بس
تقریبــاً تــا زمــان جنــگ جهانــی دوم کــه 
مراکــز تحقیقــات پزشــکی کشــف کردنــد 
تفاوت هــای  بیمــاری،  بــه  ابتــا  در 
بســیاری در ابعــاد بین المللــی وجــود 
و  ســرطانی  بیمــاران  درمــان  دارد، 
ــه  ــدود ب ــا مح ــر روی آن ه ــات ب مطالع
شــیوه های  بــه  و  خــاص  پزشــکان 
ــی  ــۀ مل ــش، بدن ــن بین ــود. ای ــردی ب ف
بهداشــت عمومــی را بــه آن واداشــت تــا 
ازطریــق ممارســت در مراکــز درمانــی بــه 
گــردآوری اطاعــات بپردازنــد. کاری کــه 
ــه امــروز نیــز ادامــه دارد. در طــول  ــا ب ت
ــن،  ــاران اتمــی ژاپ ــی و بمب ــگ جهان جن
جامعــۀ پزشــکی ژاپــن متوجــه ایــن 
نکتــه شــد کــه مغــز اســتخوان قربانیــان 
بمب هــای اتمــی هیروشــیما و ناکازاکــی 
به طــور کامــل از بیــن رفــت. آن هــا 
ــتخوان  ــز اس ــه مغ ــد ک ــه گرفتن نتیج
تابــش  بــا  می توانــد  نیــز  بیمــار 
اشــعه نابــود شــود و ایــن نکتــه 
ــتخوان  ــز اس ــد مغ ــف پیون ــه کش ب

ــت.  ــده اس ــر ش ــمی منج ــرای لوس ب
پــس از جنــگ جهانــی دوم، رونــد 

رو بــه پیشــرفت درمــان در ســرطان 
مولکولــی،  و  میکروســکوپی  حــد  در 
ــا و  ــازی آن ه ــتاندارد کردن و جهانی س اس
یافتــن درمان هایــی از طریــق اپیدمیولوژی 
و مشــارکت های بین المللــی محقــق شــده 

ــت.  اس
ســال ها  گذشــت  از  پــس  هم اکنــون 
تحقیقــات گســترده در حوزه هــای متنــوع 
تشــخیص و درمــان ســرطان، اســتفاده از 
نقــش  ژنتیــک  آزمایش هــای  نتایــج 
بســزایی در ایــن حــوزه پیــدا کــرده 
درمان هــای  در  به نحوی کــه  اســت؛  
دارویــی، ایــن مهــم حائــز توجــه ویــژه ای 
اســت. در گذشــته میــزان مؤثــر دارو 
ــر ات دارو  ــورد تأثی ــی بازخ ــس از بررس پ
ــر روی جمعیــت مشــخصی از بیمــاران  ب
دوز  به عنوان مثــال،  می شــد؛  تعییــن 
 Ranitidine داروی  از  400میلی گــرم 

ــا  ــد. ام ــی می ش ــز معرف ــل تجوی دوز قاب
بــا تحقیقــات بیشــتر مشــخص شــد کــه 
فاکتورهــای متعــددی در ایــن بیــن دارای 
نقــش هســتند؛ نظیــر محــل متابولیســم 
دارو یــا محــل دفــع آن. لــذا علــوم نویــن 
نشــان داد کــه اختــاف در مکانیســم 
بــه  مختلــف  اشــخاص  بــدن  در  دارو 
علــت  فردبه فــرد،  تفاوت هــای  دلیــل 
تفاوت هــای مشــاهده شــده در میــان 
ایــن  بــر  هم اکنــون  اســت.  بیمــاران 
باوریــم کــه افزایــش بیــان و تولیــد 
متابولیزه کننــدۀ  آنزیم هــای  بیشــتر 
داروی مذکــور در برخــی بیمــاران، ســبب 
در  اثرگــذاری  از  قبــل  دارو  می شــود 

بــدن بیمــار متابولیــزه و نابــود شــود؛ لــذا 
بیمــار درمــان نخواهــد شــد. دانشــمندان 
ــه براســاس  ــد ک طرحــی را مطــرح کردن
پروفایــل ژنــی هــر بیمــار نــوع دارو 
و میــزان آن بــر ای وی تعییــن شــود. 
ــز داروی  ــه، درخصــوص تجوی ــرای نمون ب
Warfarin فرمولــی تهیــه شــده اســت 
کــه داده هــای ژنتیکــی بیمــار در آن قــرار 
ــو  ــن نح ــود و دوز الزم آن بدی داده می ش
ــارۀ  ــاوه، درب ــه ع ــود. ب ــبه می ش محاس
داروهــای شــیمی درمانِی بیمــاران مبتــا 
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 5fU بــه ســرطان نیــز می تــوان داروی
ــا  ــراد مبت ــن دارو در اف ــال زد. ای را مث
بــه ســرطان Colon تجویــز می شــود؛ 
ــر ژن  ــۀ پروموت ــار در ناحی ــر بیم ــا اگ ام
 repeat دارای   Thymidylate synthase
باشــد ایــن ژن دچــار افزایــش بیــان 
می شــود. ســرعت متابولیزه شــدن دارو 
افزایــش می یابــد؛ لــذا در ایــن فــرد 
5fU اثربخــش نخواهــد بــود. ایــن موضوع 
طایــی  زمــان  از دســت دادن  باعــث 
ــی  ــه کادر درمان ــود ک ــدودی می ش مح
ــل از  ــا قب ــاری ت ــان تشــخیص بیم از زم
ورود آن بــه مرحلــۀ بــدون بازگشــت 
 )metastasis( متاســتاز  به عبارتــی  یــا 
ــل  ــرعت عم ــت س ــار دارد. اهمی در اختی
ــی  ــه  درمان ــب ترین نقش ــن مناس در تعیی
در ســرطان به مراتــب بیــش از ســایر 
ــی   ــای مزمن ــر بیماری ه ــا نظی بیماری ه
همچــون Peptic Ulcer اســت؛ لــذا بهتــر 
اســت کــه در ابتــدا براســاس خصوصیــات 
ــوع دارو و  ــر روی ن ــرد ب ــر ف ــی ه ژنتیک
تصمیم گیــری  آن،  تجویــز  میــزان 
صــورت پذیــرد. بررســی ها نشــان داده 
ــا  ــاران مبت ــی بیم ــه برخ ــت ک اس
بــه نوعــی از ســرطان خــون بــه 
ــا  ــام Chronic Myeloid Leukemia ب ن
ــز داروی Imatinib به طــور کامــل  تجوی
 Disease Free درمــان و یــا بــه عبارتــی
ســایرین  حال آنکــه  می شــوند؛ 
ــت آن  ــوند و عل ــان نمی ش درم
 T315I ــام ــه ن ــی ب ــروز جهش ب
اســت کــه باعــث بــروز مقاومــت بــه 

فــوق می شــود. داروی 
کمــک  فــردی  پزشــکی  مجمــوع  در 
شــایانی بــه مــا در تصمیم گیــری تعییــن 
ــا  ــت. ب ــرده اس ــار ک ــی بیم ــۀ درمان نقش
ــک  ــه کم ــاری ب ــر بیم ــناخت دقیق ت ش
ــه  ــار و ن ــرِد بیم ــر ف ــی ه ــل ژن پروفای
ــر  ــرطان ب ــۀ )Stage( س ــاس مرحل براس
پایــۀ شــکل ســلول های ســرطانی، آینــدۀ 
روشــنی را در ایــن حــوزه نویــد می دهــد.
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