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را در سینه مقابل فروکردند و مقدار را هم وارد 
ی دیگر از آن  صفاق همان مرغ کردند. مقدار
وارد  تخم  همان  از  دیگر  مرغ  دو  سینه  به  را 
از  است  سرطانی  این  که  فهمید  اول  کردند. 
در  تومور  گسترش  با  اول  مرغ  سارکوم.  جنس 
گذشت. دو مرغ  بعد در  صفاق، چند هفته 
ورود  محل  در  مشابه  تودهای  دچار   ، دیگر
گر یاخته سرطانی  تومور شدند. عجیب نبود ا
باعث  دیگر  حیوانی  یا  حیوان  همان  در 
کار  سرطان شود. لذا به این یافته قانع نشد و 
ی همین تومور ادامه داد. شیرابه تومور له  را رو
گذراند.  تر  ریز  و  ریز  فیلتر  چندین  از  را  شده 
عبور  امکان  که  بودند  ریز  قدر  آن  فیلترها 
که همین شیرابه  یاخته ها وجود نداشت. روس نشان داد 
می شود.  آزمایش  مورد  مرغ های  در  مشابه  ی  تومور باعث 
از  میتوانست  که  ای  شده  شناخته   » »چیز تنها  زمان  آن 
یافته  زائی  سرطان  ویروس  بود.  ویروس  بگذرد،  فیلتر  آن 
 Rous Sarcoma( روس  سارکوم  ویروس  بعدها،  را  آن   . بود 
، ویروس های سرطانزای  Virus=RSV( نامیدند. در پی او
یافتند.  میمون ها  و  گربه،  موش،  خرگوش،  در  دیگری 
که بعدها  که ویروسی را یافته بود  دستاورد دیگر او آن بود 

خود  کتاب  در   1914 در  ی  بوور تئودور 
باید  نوشت  بدخیم«  تومورهای  درباره   «
»ژن«های سرطانزائی وجود داشته باشد، 
و  شوند  می  فعال  مواقع  بعضی  در  که 

کسانی را دچار سرطان می کنند.
دنبال  به  هم  دانشمندان،  پس  آن  از 
این ژن ها بودند، هم در جستجوی یافتن 
فعال  باعث  که  بودند  عواملی  و  شرایط 
شدن آن ژن های فرضی می شود. عوامل 
یافتند  درونی و بیرونی فراوانی یافتند و در

و  فیزیکی  کتورهای  فا اقسام  و  انواع  که 
شیمیائی، زمینه بروز سرطان ها را فراهم 
Car� )می کنند. این عوامل را سرطانزا   

ای،  ساله   30 جوان  دانشمند   1909 در  نامیدند.   )cinogen
نهاد.  بنا  کفلر  را انستیتوی  در  را  خود  آزمایشگاه  نفس،  تازه 
در  کارش  نتایج  هالستد  سال،  همین  در  که  باشد  یادمان 
از  نیلی  و  کرد  منتشر  را  داده  انجام  ماستکتومی های  مورد 
بود.  داده  سر  سخن  سرطان  درمان  مورد  در  موفقیت هایش 
همان زمان ها پس از موفقیت در درمان لوسمی لنفوبالستی 
آنها  همکار  دانشمندان  و  پزشکان  هوچکین،  لنفوم  و  حاد 
گفتند: یک عامل، یک مکانیسم، یک درمان.  سرمستانه می 
گفتند آن یک عامل را می شناسیم: ویروس ها پدربزرگ  می 
شیوع  مرغ ها  در  سرطان  بود.   Rous Peyton فرضیه  این 
گریبان مرغ های خانگی زیبائی  چندانی ندارد. یکی از آنها 
»سارکوم  به  است  معروف  سرطان  این  می گیرد)شکل(  را 

مرغ های پلیموت”.
 200 کمک  با یک  Rous دادند  را تحویل  این مرغ  از  یکی 
ی سینه  ی، تا چند و چون آن توده را معلوم کند. تومور رو دالر
مرغ بود. آن را کامل برداشتند و هنگام جراحی، کمی از تومور 
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رترو ویروس نامیده شد؛ این ویروس ها، RNA ویروس بودند. 
دانش  که  شد  ای  پردامنه  پژوهش های  سرآغاز  ها  یافته  این 
پرارزش  یافته  این  دهه  چند  کرد.  دگرگون  را  شناسی  یست  ز
ویروس های  طبیعت  در  که  بود  این  فرض  گرفتند.  نادیده  را 
اونکوژن  را  زا  سرطان  ویروس های  این  دارد.  وجود  زا  سرطان 
موجودات  بدن  وارد  ویروس  این  )Oncogene(نامیدند. 
می گیرد  اختیار  در  را  ها  آن  ی  ساز یاخته  کارخانه  می شود. 

ایجاد  سرطان  و  می شود  آن  افسارُکسیخته  تکثیر  باعث  و 
می کند. وقتی فهمیدند این ویروس ها RNA ویروس هستند، 
و  سازد  می  را  خود  تکمیلی   DNA توالی  یاخته  در  گفتند 
و  خودش   RNA توالی  آن  ساختن  به  می کند  شروع  سپس 
کارخانه یاخته را به راه می اندازد. ترانس- کریپتاز را شناخته 
بودند و می دانستند با کمک و دخالت همین آنزیم است که 
ی RNA، DNA رونویسی می شود و درپی آن، کار ترجمه  از رو
RNA و تولید پروتئین ها اتفاق میُافتد. با تالش فراوان باالخره 
ی همه اجزای الزم  ترانسکریپتاز معکوس را یافتند. از نظر تئور
برای اثبات دخالت این ویروس در ایجاد سرطان فراهم بود. 
به جستجوی انکوژن ها پرداختند و در دهه 60 و 70 میالدی 
تحقیقاتی  کز  مرا بیشتر  انکوژن«  جستجوی  »تب  بیستم  قرن 

را فرا گرفت.

 اونکوژن کجاست؟
موجودات  همه  که  شدند  متوجه  جستجوها  این  در   
همان  خود  ژنوم  در  یاخته ای،  تک  حتی  و  ُپریاخته ای 
رمزگذار  و  است  ژنوم  طبیعی  بخش  و  دارند  را  اونکوژن ها 
اونکوژن هائی  هستند.  ها  یاخته  در  پراهمیتی  پروتئین های 
با  اندکی  تفاوت  یافتند،  می  سرطانی  های  یاخته  در  که 
اونکوژن طبیعی داشت. دارای یک نوکلئوتید متفاوت بودند. 
گاهی  آ از  پس  بود.  افتاده  اتفاق  جهشی  دیگر  عبارت  به 
در  زنده  موجودات  شد:  عوش  کامال  داستان  یافته،  این  بر 
پروتئین  سپس   ،RNA رمزگذار  که  دارند  ژن هائی  خود  ژنوم 
گاه به دالیلی این ژن دگرگون می شود؛ یک  ویژهای هستند. 
آن  ی  حاو کروموزوم  از  بخشی  شود،  می  عوض  نوکلئوتیدش 
 RNA نتیجه  میشود.  تکرار  ژن  آن  یا  می شود،  جابجا  ژن، 
هرگاه  میشود.  ختم  معیوب  پروتئینی  به  که  است  معیوبی 
از  پس  روندهای  تمام  باشد،  یاد  ز پروتئین  آن  ذاتی  فعالیت 
افسار  تقسیم های  نتیجه،  و  می گیرد  شتاب  وار  زنجیره  آن، 
از  گسیخته یاخته است. یعنی سرطانی شکل می گیرد. پس 
دیگر  اونکوژن  شد.  عوض  تعریف ها  موضوع  این  از  گاهی  آ
که در طبیعت وجود دارد، بلکه ژنی جهش  ویروسی نیست 
پیش  پروتواونکوژن(  هم  را  طبیعی  اصلی  ژن  است.  یافته 
جایزه  دانشمند  چندین  مسیر  این  در  نامند.  می  اونکوژن( 
نوبل گرفتند و پس از 55 سال، باالخره در 1966 به روس پیتون 

هم جایزه نوبل دادند.
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