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ایران کنفرانس

کشف قدیمیترین نمونه سرطان جهان  
  

یک تیم بینالمللی از محققان موفق به شناسایی قدیمیترین نمونه سرطان انسانی در اسکلت مردی متعلق به 4500 سال
قبل شدند.

  

به گزارش سرویس علمی ایسنا، یک تیم بینالمللی متشکل از محققان دانشگاه  ساسکاچوان کانادا، دانشگاه جورج میسون در
ویرجینیای آمریکا، دانشگاه ایالتی  ایرکوتسک در روسیه در تحقیقات خود بر روی این اسکلت دریافتند، این مرد  احتمالا
به سرطان ریه یا پروستات مبتلا بوده که گسترش آن در تمام بدن، منجر  به مرگ وی در سن 35 تا 45 سالگی شده است.

  

اسکلت این مرد با قدمتی درحدود 4500 سال قبل متعلق به اوایل عصر برنز، در سال 2012 در سیبری کشف شد.

  

«آنگلا لیورز» از باستانشناس زیستی دانشگاه ساسکاچوان تأکید کرد: اگر  نمونه سرطان کشف شده در این اسکلت،
قدیمیترین نمونه در جهان نباشد، اما با  قاطعیت میتوان گفت که یک نمونه حتمی از ابتلا به سرطان در دوره باستان 

محسوب میشود.

  

کشف سرطان در این اسکلت، باور عمومی درخصوص بیماری سرطان بعنوان یک پدیده مدرن را بطور کامل رد میکند.

  

به گفته «لیورز»، زندگی مردم در آن دوران هیچ شباهتی با سبک زندگی مدرن  نداشته و آنها در محیطهای سالم و بدون
مواد سمی زندگی کرده و علاوه بر  فعالیت بدنی کافی، از تغذیه سالمی برخوردار بودند.

  

محققان عنوان میکنند که مواد سرطانزای طبیعی، احتمالا عامل اصلی بروز سرطانهای باستانی بودهاند.

  

این احتمال مطرح شده است که این مرد شکارچی از آتش برای مقابله با سرمای  هوای سیبری استفاده کرده و استنشاق
این دود، منجر به ابتلای وی به سرطان  ریه شده بود.

  

 1 / 2

http://iranconferences.ir


کشف قدیمیترین نمونه سرطان جهان 

نوشته شده توسط مدير كل
يكشنبه ، 16 آذر 1393 ، 15:09 - آخرین بروزرسانی يكشنبه ، 16 آذر 1393 ، 16:29

نتایج این تحقیق در مجله ONE PLOS منتشر شد.
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