
 زا و نحوه تشخيص آنها عوامل جهش

 اوالً . زا بسيار مهم است و در معرض آنها قرار گرفتن از دو نظر اهميـت دارد شناخت عوامل جهش

 ثانيـاً حتـي . هاي بعدي بيش از آنكـه مفيـد باشـد مـضر اسـت مثل تغييرات ژنتيكي تصادفي در توليد

 نيز براي جاندار گردند هاي بعدي منتقل نمي دهند و به زاده هاي سوماتيك رخ مي جهشهايي كه در سلول

 شد، سرطان اغلب ناشي از جهـشهايي طور كه قبالً تصور مي شود كه همان حتي گفته مي . باشند مضر مي

 حتي بعضي از بيماريها مانند آترواسكلروز كه در ارتباط بـا سـن هـستند . هاي سوماتيك است در سلول

 شود كه كل فرآيند پيري در واقع گفته مي . باشند DNA نشده ممكن است در اثر تراكم آسيبهاي ترميم

 . هاي سوماتيك ارتباط داشته باشد در سلول DNA ناپذير ممكن است با آسيب برگشت

 اي توان از طريق نـسبتاً سـاده زا سرطانزا و برعكس هستند مي با توجه به اينكه اكثر مواد جهش

ـاس بـا بـاكتري قـرار داده بدين . زا بودن يك ماده را تعيين كرد سرطان  ترتيب كه ماده مورد نظر در تم

 زا بودن يك مـاده را توان طي يك يا دو روز جهش شود و چون زمان توليد مثل باكتري كوتاه است مي مي

). شكل ( مورد بررسي قرار داد



 بدين . كنند وحشي مشخص مي يافته به حالت زايي يك ماده شيميايي را با افزايش تبديل انواع جهش ميزان جهش : تست ايمز

 باكتري موجود در ظرف پتري هزاران باكتري به نوع وحشي 8 10 زاي قوي از ترتيب كه در حضور يك ماده شيميايي جهش

 . شوند تبديل مي

 وي با . شود به وسيله ايمز ابداع و تكميل گرديد اين روش كه امروزه به نام تست ايمز خوانده مي

 يافته كـه مـثالً چنانچه يك باكتري جهش . بكارگيري چند ترفند، حساسيت روش خويش را افزايش داد

 زا قرار گيرد ممكـن اي چون هيستيدين نياز دارد در مقابل يك ماده جهش آمينه براي رشد خود به اسيد

 هـاي تـوان از سـاير بـاكتري است به حالت وحشي تبديل شود در اين صورت بـاكتري وحـشي را مـي

 پـذير اسـت تـا يافته به اندازه كـافي نفـوذ هاي جهش ديواره سلولي باكتري . يافته اوليه جدا كرد جهش

ها پالسميدهايي وجود دارند كـه همچنين در اين باكتري . بسياري از مواد مورد آزمايش در آن نفوذ كنند



 گفته شد محصول اين ژنهـا بـراي تـرميم گونه كه قبالً باشند و همان مي UmuD و UmuC حاوي ژنهاي

 . باشند ضروري مي

 اكثر مواد . بعضي از مواد سرطانزا براي آنكه به تست ايمز جواب بدهند بايد قبالً فعال شده باشند

 ند جهـشي سرطانزا خصوصاً تركيبات طبيعي اگر مستقيماً در تماس با باكتري در حال رشد قرار داده شو

 ايـن . شوند و الزم است ابتدا در مجاورت عصاره كبد پستانداران قرار گيرند تا فعال گردنـد را باعث نمي

 مواد سرطانزا در اثر . گيرد فرآيند به طور طبيعي در هنگام متابوليزه شدن مواد بيگانه در كبد صورت مي

شان DNA توانند با بازهاي شوند كه بسادگي مي فعال شدن تبديل به مشتقات الكتروفيلي مي  واكنش ـن

 . دهند

 زا بودن آنها تعيـين شـده اسـت كـدام زاي مهمي كه به كمك اين آزمايشها جهش عوامل جهش

 دهند كه دود سيگار يكي از مهمترين عوامل سرطانزايي است گيرشناسي نشان مي مطالعات همه هستند؟

 . شـود زاي قوي محـسوب مـي يك ماده جهش اين تركيب در تست ايمز نيز . كه انسان با آن مواجه است

 اخيراً معلوم شده است . توانند جزء سرطانزاهاي مهم باشند بسياري از عوامل آلوده كننده محيطي نيز مي

 بدين ترتيب كه بـسياري . باشد زا و سرطانزا با بدن مي كه دستگاه گوارش مهمترين راه تماس مواد جهش

 ولي ممكن است حاوي مواد سرطانزا باشـند بعـضي از گياهـان از مواد غذايي عادي حتي سبزيهاي معم

 شوند كنند كه عامل دفاعي مهمي در مقابل عوامل مهاجمي چون حشرات محسوب مي سمومي توليد مي

 زاي مواد جهـش . زاي قوي شوند اين مواد ممكن است در اثر متابوليزه شدن در كبد تبديل به مواد جهش

 واكـنش DNA اي مانند راديكالهاي اكسيژن هستند كـه بـا بازهـاي ده كنن تركيبات اكسيد اصلي اغلب

ه مـواد يكي ديگر از عوامل جهش . دهند مي سم كبـدي ـب زاي غذايي چربيها هستند كه در اثـر متابولـي



 زاي غذايي چربيها هستند كـه در اثـر متابوليـسم كبـدي بـه مـواد قوي از عوامل جهش اكسيدكننده

 توانند با شود موادآنتي اكسيدان طبيعي مانند گلوتاتيون مي گردند گفته مي اكسيدكننده قوي تبديل مي

. اثرات مخرب بعضي از اين مواد مضر مقابله كنند


