
 :تاثیرات نور مصنوعی بر بروز سرطان

با نفوذ رنگھا و المپھای رنگارنگ در بین زندگی شھرنشینان این وسیلھ جزو الینفک زندگی مردم کره زمین 

حتی در روز شده است. دیگر از اثرات آلودگی نوری فقط نمی توان بھ تخریب طبیعت آسمان شب اشاره کرد و 

منجمان از وجود آن در تنگنا باشند چرا کھ بدلیل استفاده بیش از اندازه و دور  دیگر زمان آن گذشتھ است کھ تنھا

از نیاز انسانھا از نور مصنوعی، دیگر باید اثرات مخرب آن را بر روی روان، اعصاب و سالمت فیزیکی 

  انسانھا تحقیق و بھ عموم مردم گوش زد کرد.

  نور و سرطان

  مالتونین چیست:

در بدن کھ در پاسخ بھ دوره ھای تاریکی و روشنایی روز و شب ساختھ می شود. این مالتونین ھورمونی است 

  میالدی کشف شد توسط غده پینھ آل در مغز ترشح می شود. ١٩۵٨ھورمون مھم بدن کھ در سال 

مالتونین یک ھورمون محافظ و ھمچنین یک آنتی اکسیدان قوی است کھ در طول ھزاران سال در حیوانات و 

  ود داشتھ است.(در بندھای غضروفی کھ بھ ستون فقرات مربوط می شود.)گیاھان وج

  وظایف مالتونین:

  برابر میزان آن در روز میباشد. ١٠این ھورمون در طول شب ترشح مى شود و تولید آن در شب 

در کنار وظایف دیگر، موجب تنظیم فعالیت ھای بدن ھنگام خواب نیز مى شود. مالتونین یک ھورمون محافظ 

است کھ باید بھ آن اجازه و امکان ترشح در ساعات اولیھ صبح داده شود. این ھورمون بھ جھت ارتباط ترشحش 

  با نور بھ تنظیم خواب و بیداری ما کمک می کند.

  مصرف مالتونین در درمان افسردگی ناشی از کاھش آن، مفیداست.

ساعتھ عملکرد و  ٢۴ھورمون ھا آھنگ و الگوی مالتونین ھورمونھای دیگری را نیز در بدن تنظیم می کند. این 

  پاسخ ھای بدن را تنظیم می نماید.

این ماده ھمچنین زمان و آزاد شدن ھورمونھای جنسی زنانھ را تنظیم و کنترل می کند، بر روی دوره ھای 

ھا دارای قاعدگی بلوغ و یائسگی تأثیر می گذارد. سطح باالی مالتونین مسئول پدیده پیری در بدن است. بچھ 

باالترین سطح مالتونین شبانھ ھستند، ھمانطور کھ سن افزایش می یابد میزان این ھورمون کمتر و کمتر می 

  شود.

سطح پایین مالتونین باعث می شود کھ افراد زودتر بھ خواب بروند و زودتر بیدار شوند و ممکن است از این 

ی خواب را در کسانی کھ از بیخوابی ناشی از سطح الگوی بھم ریختھ رنج ببرند.اما مصرف ھمین ماده الگو

پایین مالتونین رنج می برند اصالح می کند مانند افراد مسن و بچھ ھایی کھ اختالل در الگوی خواب آنھا در 



  ، صرع، سندرم داون یا فلج مغزی است.”اوتیسم“نتیجھ 

پوکی استخوان بعد از یائسگی و مالتونین در درمان مولتیپل اسکلروزیز، بیماری کرونری قلب، صرع، و 

  پیشگیری از سندرم مرگ ناگھانی شیرخوار مؤثر است.

یکی دیگر از وظایف مالتونین کاھش تولید استروژن در شب است.استروژن ریسک سرطانھای بدخیم را زیاد 

نس سال گذشتھ دانشمندان متوجھ شدند کھ قرار گرفتن انسان زیرنور مصنوعی در شب باال ٢٠می کند. از 

  استروژن را تغییر می دھد. (با کاھش مالتونین ترشح استروژن افزایش می یابد).

بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان موسسھ تحقیقات باست نیویورک و دانشگاه فیالدلفیا توقف ترشح مالتونین در 

نھ می شود. اثر قرارگرفتن اشخاص در معرض نور مصنوعی در شب موجب افزایش خطر ابتال بھ سرطان سی

وقتى کھ دوره ھاى ترشح مالتونین بھ دلیل وجود نور مصنوعى مختل می شود، ترشح ھورمون زنانھ استروژن 

از تخمدانھا بیشتر مى شود. استروژن زیاد پس از احتمال ابتال بھ تومورھای حساس بھ استروژن باال می 

  رود.یکی از تومورھای حساس بھ استروژن سرطان سینھ است.

ظر پژوھشگران دانشگاه ھاروارد، کار کردن مستمر در شیفت شب خطر ابتال بھ سرطان سینھ را بھ مقدار طبق ن

شب درماه شب کار ھستند و این  ٣درصد افزایش مى دھد. ھمچنین کارمندانی کھ بصورت چرخشی حداقل  ۵٠

ن روده بزرگ و انتھای در معرض شیوع سرطا ٪٣۵سال یا بیشتر ادامھ می دھند بھ میزان  ١۵روند را برای 

 ٢٠آن ھستند. یک تحقیق در مورد تعداد مرگ و میر نشان داده است کھ ضرر شب کارى مداوم از ضرر کشیدن 

  سیگار در روزبیشتر است.

شایان ذکر است بطور کلی در نابینایانی کھ ھیچگونھ درک و دریافتی از روشنایی ندارند کھ با ترشح مالتونین 

ع و ابتال بھ سرطان سینھ کمتر است نسبت بھ آن دستھ از نابینایان کھ حتی بھ میزان اندکی تداخل پیدا کند شیو

ً چشمانشان معیوب ولی کور نیست خیلی از این قاعده مستثتی نبوده و بھ  نسبت بھ نورحساسند. کسانی کھ صرفا

  سرطان مبتال می شدند.

در معرض خطر کمترى براى ابتال بھ سرطان سینھ  زنانى کھ ھنگام صبح مالتونین بیشترى در بدن داشتھ باشند

کمتر مبتال بھ سرطان سینھ می  ٪٣۶ھستند. زنان نابینا نیزھورمون مالتونین بیشتری در بدنشان می باشد و 

  شوند.

می توان بھ این تحقیقات این مطلب را اضافھ کـرد کھ در کشورھای صنعتی کھ شب را با نور مصنوعی مانند 

  میزان ابتال بھ سرطان سینھ بیشتر است از کشورھای در حال توسعھ و غیر صنعتی است. روز می سازند ،

  خطرات یا بیماریھای مربوط بھ مالتونین:

تحقیقات نشان داده است کھ خوابیدن بطور مداوم در محلى با چراغ ھاى روشن و کار کردن و بیداری ھای بلند 

قلبى، افسردگى و سرطان سینھ در زنان بشود. این سرطان مدت در شب مى تواند موجب افزایش خطر بیمارى 



کھ شایعترین سرطان در زنان است در دھھ پنجم تا ششم زندگى شیوع آن افزایش می یابد. در سراسر دنیا 

ً از سنین  سالگى  ٢٠روشھاى تشخیص زودرس سرطان سینھ وجود دارد کھ در این روشھاى غربالگرى تقریبا

د یاد بگیرند ماھانھ بعد از تمام شدن قاعدگى، سینھ ھایشان را معاینھ نمایند و عالوه بر شروع مى شود. زنان بای

ً بھ یک پزشک متخصص براى معاینھ مراجعھ کنند و از سن  سالگی بھ بعد نیز انجام  ۴٠این سالى یکبار حتما

  ماموگرافی توصیھ می شود.

، سابقھ تابیده شدن اشعھ بھ سینھ و سابقھ وجود در زنانى کھ سابقھ وجود سرطان سینھ در بستگان درجھ اول

  بیمارى در سینھ را داشتھ اند الزم است غربالگریشان زودتر و با دقت بیشترى انجام شود.

این سرطان متأسفانھ تا مرحلھ اى کھ بزرگ مى شود ممکن است غدد لنفاوى زیر بغل را نیز درگیر کند ولی 

شود زنان زودتر متوجھ عوارض نور مصنوعی بر مالتونین بدنشان  عالئمى ندارد. از عالئمى کھ باعث مى

شود و بھ پزشک مراجعھ کنند ترشحات غیر طبیعى بھ صورت ترشحات خونى، لمس توده، تغییر شکل ( کھ 

پرتقالى شکل مى شود) وقرمز شدن پستان می باشد.از دیگر عالئم وجود فرو رفتگى ھاى پستان است. عالئم 

ً بھ پزشک مراجعھ کنند و تحت مذکور از جملھ ع الئم خطرناکى ھستند کھ زنان در صورت مشاھده باید حتما

  درمان قرار بگیرند.

سال طول مى کشد  ١٢تا  ١٠متخصصان بر این باورند کھ این سرطان از زمان شکل گیرى تا مرحلھ تشخیص 

  عضاى بدن را درگیر کند وجود دارد.و در این زمان احتمال این کھ این بیمارى غدد، ریھ، استخوانھا و دیگر ا

سالگى و  ٣۵جھت پیشگیری از ابتال بھ سرطان سینھ استفاده از غذاھاى کم چرب، زایمان در سنین پایین تر از 

شیردھى مادران در جلوگیرى از ابتال بھ این سرطان مؤثراست و مصرف الکل میزان بروز آن را افزایش مى 

  دھد.

  شتن کامل غده است. اگر الزم باشد شیمى درمانى و رادیوتراپى نیز انجام گردد.کلید درمان این سرطان بردا

مصرف زیاد یا ناصحیح مالتونین آھنگ و ریتم فیزیولوژیک بدن را بھم می زند و باعث اضطراب و تحریک 

ر بعد پذیری می شود. مالتونین ھمچنین در صورتی کھ در طول روز استفاده شود باعث خواب آلودگی میشود. اگ

از مصرف مالتونین در شب، دچار خواب آلودگی در صبح شدید میزان مصرف را کمتر کنید. مالتونین در 

ً آنھایی کھ وابستھ بھ ھورمون ھستند (برای مثال سرطان  پیشگیری و درمان بعضی از سرطان ھا مخصوصا

سرعت  ٪٧٠نین می تواند تا پستان، سرطان پروستات و سرطان سلول غیرکوچک ریھ) مؤثر و مفید است. مالتو

  رشد سلولھای سرطانی را کاھش دھد.

) را افزایش و عوارض ٢-این ماده ھمچنین تأثیر مثبت داروھای ضد سرطان (مانند اینترفرون و اینترلوکین 

  جانبی آنھا را کمتر می کند.

رزبانی در دسترس متاسفانھ مالتونین در مواد غذایی یافت نمی شود اما بصورت قرص کپسول و قرصھای زی

  است.



  رابطھ مالتونین با نورھای مصنوعی:

ً بھ باالترین حد خود می رسد بیشترین میزان ترشح مالتونین را  در ساعات اولیھ صبح وقتی تاریکی ھوا تقریبا

در بدن شاھد ھستیم. اما با قرارگرفتن انسان در معرض نور ترشح آن متوقف می شود. با مطالعاتی کھ روی 

آزمایشگاھی انجام گرفت، محققان بر این باورند کھ حداقل مقدار نوری کھ الزم است تا ترشح مالتونین موشھای 

. لوکس است کھ این مقدار دو برابر نور ماه است.حتی در حیوانات شب زی (جغد و /٢در موشھا متوقف شود 

. ھمچنین مشخص گردید قرار نیز این ھورمون حیاتی با تابش نور غیر استاندارد متوقف می شود…) خفاش و 

) ترشح شبانھ مالتونین را کم کرده و رشد سلولھای سرطانی کبد را LANگرفتن موشھا در معرض نور در شب(

افزایش می دھد. حتی نور ضعیف ترشح مالتونین را متوقف می کند و باعث پیشرفت تومورھای سرطانی می 

وز نگھداری می شدند دارای ترشح طبیعی مالتونین شود. موشھایی کھ در یک محیط نرمال از نظر شب و ر

  بودند.

ھمچنین مطالعات نشان می دھد کھ رنگ نور در داخل و خارج از منزل نیز در سالمتی دیگر جانداران و 

  اکوسیستم تاثیر بسزایی دارد.

  چھ مقدار؟ چھ مدت؟ چھ رنگی؟

خواھد داشت. جالب توجھ است کھ این اثر  ترشح مالتونین بھ رنگ نور شدت آن و مدت تابش بھ چشم ھا بستگی

لوکس  ٢٠٠٠نفری کھ در معرض  ٨نفر از  ٢حتی با چشمھای بستھ نیز منتقل می شود. محققان دریافتھ اند تنھا 

بامداد قرار گرفتھ اند بھ مراتب مالتونین  ٢شب تا  ١٢دقیقھ با چشمھای بستھ بین ساعت  ۶٠از نور سفید برای 

  ح شده است.کمتری در بدنشان ترش

کسانی کھ در اتاق خوابشان تاریکی محض حکمفرما نیست و با نورھایی مثل نور تلوزیون، صفحھ مانیتور، نور 

چراغ مطالعھ و چراغ خواب یا نوری کھ از خیابانھا و فضای بیرون از منزل از پنجره ھای بدون حفاظ (پرده) 

تونین در بدنشان مواجھ می شوند. یک اتاق معمولی وارد اتاق خواب می شوند بـھ خواب می روند با توقف مال

لوکس روشنایی دارد. با این حال ھمھ مردم بھ صورت صحیح بھ خواب نمی  ١٨٠-١۵٠در شرایط متعادل بین 

  روند

 ۴٠٣لوکس کھ مقداری منطقی برای یک اتاق نشیمن است,  ١٠٠نتایج نشان می دھد کھ نور تکرنگ قرمز 

دقیقھ, المپ  ٣٩وات  ۶٠دقیقھ, المپ نئون  ۶۶از مالتونین شود. شمع  ٪۵٠توقف  ساعت طول می کشد تا باعث

  دقیقھ. ١٣ LEDدقیقھ و نور سفید خالص  ١۵وات  ۵٨فلورسنت دولوکس 

تاکنون پیشرفتھای زیادی کرده است. از المپھای نئون (نور زرد)  ١٩۶٠از نظر محققان تکنولوژی, نور از سال 

 MHنورھای خیابان مثل نورھای جیوه ای پر فشار کھربایی رنگ, نورھای سفیدامروزی.  HIDتا المپھای 

ی آبی , سبز, نور سفید فلورسنت ھا با خروجی باال, انسان ھا را بھ نسبت گذشتھ در معرض ھر  MVنورھای 

چھ بیشتر طول موج نور آبی قرار می دھد. کھ این انتشار نور آبی بیشتر از ھر چیز ترشح مالتونین را متوقف 



  می کند.

نور  ١/٠کھ نور بسیار ضعیف حتی بھ مقدار بنابر تحقیقات انجام شده بر روی انسان ھا بھ این نتیجھ رسیده اند 

  آبی ترشح مالتونین را بیش از ھر رنگ نور دیگری متوقف می کند.

تحقیقات بیشتری الزم است کھ تا مقدار دقیق روشنایی و مدت روشنایی و رنگ نورھای مورد استفاده کھ باعث 

  توقف مالتونین می شود را روشن سازد.

ً دفاتر تجاری بھ قدری تاریک ھستند کھ ترشح ھورمون مالتونین متوقف نمی شود بنابر این  در روز معموال

  مواجھ می شد.” تاریکی زیست شناسی“شخص با فرآیندی بھ نام 

نمونھ ھای خونی فاقد مالتونین کھ از افراد در معرض نور مستقیم المپ مھتابی تھیھ شده بود , موجب تحریک 

د این در حالی است کھ نمونھ ھای خونی حاوی مقادیر غنی مالتونین رشد تومورھای پستان درموش ھا می شون

  کھ از افراد در معرض تاریکی مطلق تھیھ شده موجب کاھش رشد تومور می شود.

  راھکارھای جلوگیری از بیماریھای مربوطھ:

داشتھ باشد. با ساعتھ بدن انسان  ٢۴نورھای مصنوعی باید بھ گونھ ای طراحی شوند کھ کمترین تالقی را با ریتم 

داشتن اصول و ذھنیتی مبتنی بر احتیاط، پیشنھادات عملی برای طراحی صحیح نورھای داخل و خارج محیط 

  وجود دارند کھ می توان از آنھا برای سالمت انسان و پیرامونشان بھره برد.

ر بعضی از دفاتر بھترین میزان نور برای روشن کردن یک محیط استفاده از نور طبیعی روز است و اگر د -١

پنجره ای وجود ندارد, باید از نوری غیر درخشنده و روشن کھ طول موج کامل نور سفید را دارد استفاده شود 

  ساعتھ بدن, حالت نور روز طبیعی تداعی شود. ٢۴کھ برای ساعت 

بھ سمت  فضای داخل محیط ھا در شب باید تاریک باشد. طول موج ھای آبی حذف شوند وطول موج ھا باید -٢

نورھای زرد یا نارنجی برود. مطالعھ در نور المپ ھای نئون بھ جای فلورسنت باعث می شود کھ چشم در 

  معرض انتشار نور آبی نباشد.

  تاریکی مطلق بھ ھنگام خواب ارجح است. تلوزیون و چرغ خواب نباید بھ ھنگام خواب روشن گذاشتھ شود. -٣

ده و استاندارد نصب شده باشد تا ورود این نور را بھ داخل خانھ ھا بھ در خیابان ھا باید نوری محافظت ش -۴

  حداقل برساند.

  چون دامنھ انتشار نور آبی سدیمی ھای تحت فشار کمتر است این المپ بیشتر توصیھ می شود. -۵

د. نور ترکیب ھالوژن با آھن و بخار جیوه اثر کمتری دارندو دامنھ وسیعتری از نور آبی را منتشر می کن -۶

سدیم کم فشار این امتیاز را دارد کھ از ھمھ موثرتر است. بھ عنوان مثال سدیمی ھای کم فشار نسبت بھ دیگر 

منابع نور بیرونی بیشترین لومن را در ھر وات از خود خارج می کند. سدیمی ھای کم فشار تنھا یک طول موج 

ین کمتر باعث کاھش ترشـح مالتونین می شـود. ھم نانومتر را منتشر می کند. و بنابر ا ۵٨٩نور زرد بھ طول 

 چنیـن این المپھا توسط ستاره شناسان نیز ترجیح داده می شوند زیرا می توانند بھ راحتی آن را فیلتر کنند.



  ایراد این المپھا این است کھ مورد توجھ عموم مردم نیست.

 


