ﺗﺴـﺖ  ۱۰دﻗﯿﻘـﻪایِ ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﺳـﺮﻃﺎن
در ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از راه داﻧﺎ ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎده در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن
ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر »دﯾﻮﯾﺪ واﻧﮓ« ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺗﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ
را در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﮐﻪ در واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر واﻧﮓ و ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺑﺰاق ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از آرانای ) (RNAﭘﯿﺎمرﺳﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺮﻃﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و از اﯾﻦ رو در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﺖ “ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﺎﯾﻊ” را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﺑﺰاق اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر واﻧﮓ ،ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺑﺰاق آن ﻗﺪر اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ
رﺷﺪ ﮐﺮد آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد:
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺑﺰاق ﻣﯽﺗﻮان
در  10دﻗﯿﻘﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ را اﻧﺠﺎم داد و وﻗﺘﯽ در ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺑﺖ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد .ﻣﺰﯾﺖ روش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون درد
و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﺳﺖ .اﮔﺮ روش ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در داروﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺰ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر واﻧﮓ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺗﺴﺖ را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻗﻄﻌﯽﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و دی انای ) (DNAﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﻃﺎن در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺪن )ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز( را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﯿﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﻓﻌﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﺎﯾﻊ را اﺑﺪاع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﻗﺖ اﯾﻦ
روش در ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ “ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎﻣﻞ” ﺑﻮده اﺳﺖ.
آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ روش در اﻧﺴﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﺘﺮ اﻣﺴﺎل در ﭼﯿﻦ و
روی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود “ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداری ﻣﺎﯾﻊ” در دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻣﯿﺪوارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

