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 آخرین کشفیات و ابداعات در زمینه تشخیص و درمان انواع سرطان ها
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 نقش نيکوتين در رشد تومورها

را منتشر کردند. بر اساس این تحقیق، نیکوتین می تواند محققان دانشگاه استانفورد یافته های علمی خود را در مورد نیکوتین 

بیماری داشته باشد: سرطان و بیماریهای مربوط به عروق قلبی. این بررسی نشان می دهد که نیکوتین سبب  2نقش جدی در 

 رشد تومور و تجمع پالک در عروق قلبی در فرایندی بنام آنژیوژنر می شود.

 واناختراعي برای بررسي وضعيت استخ

سکنر جدیدی بنام  ست. محققان ا شده ا ستات رایج  سرطان پر ستخوانی در  ضعیت ا سی و ستفاده از روش جدیدی در برر ا

در مردان مبتال به سرطان « استئوپروز»را اختراع کرده اند که می تواند تراکم پایین استخوانی و  (QCT)توموگرافی رایانه ای 

 پروستات را بسیار دقیق معین می کند.

 زمینه سرطان پروستات خبر دیگری هم داریم که از این قرار است: در

 یک درمان جدید رادیو ایمونوتراپی برای کمک به رفع درد در مردان مبتال به متاستازهای سرطان پروستات ابداع شده است.

شعه همراه شده و  رادیو ایمونوتراپی روشی است که در آن پادتن هائی که ضد یک تومور عمل می کنند با مواد ساطع کننده ا

شوند، در  سبب نابودی آنها می  صی  صا شده و به طور اخت صل  سرطانی مت سلولهایی  شوند. این پادتن ها به  به بدن وارد می 

 حالی که بافت های طبیعی اطراف سالم باقی می مانند.

 سرم PSAنقش ژن در سطح 

برای ستترطان  PSA، اما نه به اندازه ای که با آزمایش اثر بگذارد PSAژنهای یک مرد ممکن استتت بر مینان ستترم ستترمی 

سرم آنتی ژن ویژه پروستات )پروتئین تولید شده توسط غده پروستات( جهت  PSAپروستات مداخله داشته باشند. آزمایش 

سرطان بنرگ ستات به هر علتی عفونت یا  شان می دهد. وقتی غده پرو ستات را ن سرطان پرو شودئ  غربالگری مردان مبتال به 

برابر برسد امکان سرطان پروستات مررح می شود و لذا باید از پروستات  4باال می رود و زمانی که افنایش آن به  PSAسرم 

 نمونه بردرای و آزمایش شود.

 تاموکسيفين و خطر بيماريهای قلبي

سگی خرر بیما سریع در ایجاد یائ سیفن بعلت ت شود آیا تاموک شخص  شد تا م ریهای قلبی را در زنان باال می مرالعه ای انجام 

ستفاده  صرف می کردند با زنانی که از دارونما ا سیفن م ستان تاموک سرطان پ شگیری از  برد؟ در یک مرالعه، زنانی که جهت پی

کردند مقایسه شدند. شیوع بیماریهای قلبی در این دو گروه تفاوتی نداشت. این یافته می تواند سبب آسودگی خیال زنانی شود 

 برای پیشگیری از سرطان پستان تاموکسیفن مصرف می کنند.که 

 درمان جديدی برای لوسمي مزمن

فسفات فلودارابین یک داروی ضد سرطان است که در درمان لوسمی لنفوئید منمن از آن استفاده می شود. این دارو به تازگی 

دارویی منیتی برای بیماران محسوب می شود،  تجوین می گردد. این تبدیل CLLبصورت قرص تهیه شده و برای مبتالیان به 

 چرا که می توانند داروی خود را در مننل مصرف کنند. 

 ارتباط سرطان پانکراس با نوشيدن قهوه

بر طبق آمار انجمن سرطان آمریکا سرطان پانکراس )لوزالمعده( چهارمین علت مرگ ناشی از سرطان است. یک مرالعه جدید 

 )حتی تا نه فنجان در روز( سبب افنایش خرر ابتال به سرطان پانکراس نمی شود. نشان داده که مصرف قهوه

 درمان جديدی برای سرطان مثانه پيشرفته



در بیمارانی که درمانهای متداول سرطان مثانه جواب نمی دهد می توان در آینده ای نندیک از درمانهای جدید بهره گرفت. در 

آمینولوولینیک استتید به همراه تابش لینر برای درمان بیمارانی که ستترطان مثانه  5ان از یک کارآزمایی بالینی در آلمان محقق

آنها به جراحی و ایمونوتراپی جواب نداده بود استفاده کردند. این دارو بصورت خوراکی توسط بیماران مصرف می شود و توسط 

 تابش با سپس. کند می حساس لینر اشعه به را  هاسلولهای پر تکثیر از جمله سلولهای سرطانی جذب می گردد و این سلول 

 .برد میان از را آنها توان می سرطانی سلولهای این به لینر اشعه

 اميد تازه برای مبتاليان به سرطان حاد خون

تصور می شود که یک پروتئین در بوجود آمدن بسیاری از سرطانها نقش دارد، محققان در حال مرالعه بر روی داروی جدیدی 

سرطان خون حاد با ه شود. مرحله اول آزمایش این دارو بر روی بیماران مبتال به  سازی این پروتئین می  سبب مهار ستند که 

سرطانهای توپر  ست این دارو بر روی  شده و امید ا شف این  (SOLID)موفقیت انجام  شد. محققان امیدوارند با ک نین مؤثر با

 از سرطانها مبارزه کرد.دارو بتوان با بسیاری 

 رابطه سيگار و سرطان دهانه رحم

سبب  HPVدر ارتباطند.  (HPV)به گفته دانشمندان همه موارد سرطان سرویکس )دهانه رحم( با ویروس پاپیلومای انسانی 

شان می دهد که در زنان جوانی که در شود. یک مرالعه جدید ن سکس می  سروی سرم  سلولی غیر طبیعی در  سلول  شد   ر

سرویکس را  HPVمعرض  سرطان  شده و خرر ابتال به  سرطانی  سبب تغییرات پیش  ست  شیدن ممکن ا سیگار ک قرار دارند، 

 باال ببرد.

 نقش ويروس فلج اطفال در مهار رشد تومورهای مغزی

انجام شتتتد، این نتیجه به آیا ویروس می تواند تومور مغنی را نابود کند؟ با تحقیقاتی که اخیراً در انجمن میکروبیولوژی آمریکا 

 آن اثر آینده سال چند در است ممکن و برد می بین از موش در را سرطانی سلولهای( پولیو)  دست آمد که ویروس فلج اطفال

سان در سرطانی های سلول کردن نابود در ضی از تومورها )از جمله  CD155 بنام ملکول یک. شود شناخته نین ان که در بع

 فت می شود به ویروس پولیو اجازه ورود به سلولهای سرطانی و نابودی آنها را می دهد.تومورهای مغنی( یا

 استفاده از کوسه برای درمان سرطان!

استرار زنده ماندن کوسته ها در طول میلیونها ستال و منقرض نشتدن آنها همیشته مورد ستؤال بوده استت. بنرگترین و استرار 

سه ها یعنی نهنگ با وزن حدو شناخته ای دارد  12د یک تن و اندازه حدود آمینترین کو ست و زندگی نا متر که حیوان آرامی ا

 همیشه توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است.

ضیه  سرطانی را کوچک کند و به همین جهت فر ست، اندازه تومورهای  سته ا سه توان ضروف کو شف کرده اند که غ محققان ک

ها از مدتها قبل در ذهن پژوهشتگران شتکل گرفته و در دهه اخیر نین تحقیقات  درمان سترطان با استتفاده از غضتروف کوسته

 زیادی در این زمینه انجام شده و نتایج در دست بررسی های نهائی است.

سرطان نگرفته اند و بیمار  سال زندگی بر روی کره زمین هرگن  سه ها طی میلیونها  ست که کو ذکر این نکته خالی از لرف نی

 نشده اند. 
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