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Χανχερ Ρεσεαρχη Σεχρετσ Τηεραπιεσ Ωηιχη Ωορκ Ανδ Τηοσε Ωηιχη
∆οντ Παπερβαχκ|πδφασψµβολ φοντ σιζε 11 φορµατ
Τηανκ ψου τοταλλψ µυχη φορ δοωνλοαδινγ χανχερ ρεσεαρχη σεχρετσ τηεραπιεσ ωηιχη ωορκ ανδ τηοσε
ωηιχη δοντ παπερβαχκ.Μοστ λικελψ ψου ηαϖε κνοωλεδγε τηατ, πεοπλε ηαϖε σεε νυµερουσ τιµεσ φορ τηειρ
φαϖοριτε βοοκσ ιν τηε σαµε ωαψ ασ τηισ χανχερ ρεσεαρχη σεχρετσ τηεραπιεσ ωηιχη ωορκ ανδ τηοσε ωηιχη
δοντ παπερβαχκ, βυτ ενδ γοινγ ον ιν ηαρµφυλ δοωνλοαδσ.
Ρατηερ τηαν ενϕοψινγ α φινε εβοοκ φολλοωινγ α µυγ οφ χοφφεε ιν τηε αφτερνοον, τηεν αγαιν τηεψ
ϕυγγλεδ ωηεν σοµε ηαρµφυλ ϖιρυσ ινσιδε τηειρ χοµπυτερ. χανχερ ρεσεαρχη σεχρετσ τηεραπιεσ ωηιχη ωορκ
ανδ τηοσε ωηιχη δοντ παπερβαχκ ισ στραιγητφορωαρδ ιν ουρ διγιταλ λιβραρψ αν ονλινε εντρψ το ιτ ισ σετ
ασ πυβλιχ ιν ϖιεω οφ τηατ ψου χαν δοωνλοαδ ιτ ινσταντλψ. Ουρ διγιταλ λιβραρψ σαϖεσ ιν µεργεδ
χουντριεσ, αλλοωινγ ψου το γετ τηε µοστ λεσσ λατενχψ τιµεσ το δοωνλοαδ ανψ οφ ουρ βοοκσ νεξτ τηισ ονε.
Μερελψ σαιδ, τηε χανχερ ρεσεαρχη σεχρετσ τηεραπιεσ ωηιχη ωορκ ανδ τηοσε ωηιχη δοντ παπερβαχκ ισ
υνιϖερσαλλψ χοµπατιβλε χονσιδερινγ ανψ δεϖιχεσ το ρεαδ.
Χανχερ Ρεσεαρχη Σεχρετσ Τηεραπιεσ Ωηιχη
Χανχερ Ρεσεαρχη Σεχρετσ ισ α µαϕορ χοντριβυτιον το κνοωλεδγε ιν τηισ φιελδ ανδ ωε ατ Μοτηερ Ωηαλε
Ινχ. ηοπε ψου ωιλλ φινδ ιτ ηελπφυλ. Ιτ σ ϕαµ παχκεδ ωιτη ινφορµατιον νεϖερ βεφορε ασσεµβλεδ αλλ ιν ονε
δοχυµεντ. Νοτ ονλψ τηατ βυτ τηερε ισ α ρεσουρχεσ συππλεµεντ το φολλοω, λινκινγ ψου ωιτη νυµερουσ
χεντερσ φορ τρεατµεντ, τηε τηεραπιεσ ανδ ρεµεδιεσ ψου αρε λοοκινγ φορ.
Ηοµε − ςΧΥ Μασσεψ Χανχερ Χεντερ
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Ρεσεαρχη στυδιεσ αρε γοινγ ον νοω το τεστ ωηετηερ τρεατινγ πατιεντσ ωιτη τρεατµεντσ τηατ ταργετ τηε
χανχερ−χαυσινγ γενετιχ χηανγεσ ιν τηειρ τυµορσ, νο µαττερ ωηερε τηε χανχερ δεϖελοπσ ιν τηε βοδψ, ωιλλ
ηελπ τηεµ. Μανψ οφ τηεσε τρεατµεντσ αρε δρυγσ κνοων ασ ταργετεδ τηεραπιεσ. Ουρ σεχτιον ον Ταργετεδ
Τηεραπψ ηασ µορε ινφορµατιον αβουτ τηεσε δρυγσ.
Ουρ Αχηιεϖεµεντσ Τιµελινε | Χανχερ Ρεσεαρχη ΥΚ
Αφτερ 3 φοχυσεδ ψεαρσ οφ ρεσεαρχη ανδ ωριτινγ, Ι πυβλισηεδ τωο #1 βεστσελλινγ βοοκσ ον χανχερ, βοτη
οφ ωηιχη αρε χυρρεντλψ ρεσηαπινγ ηυµανκινδ∋σ υνδερστανδινγ οφ τηε δισεασε ανδ σαϖινγ λιϖεσ αχροσσ
τηε ωορλδ.
Ινφλαµµατορψ Βρεαστ Χανχερ − Νατιοναλ Χανχερ Ινστιτυτε
ϑονατηαν Ωεισσµαν∋σ τεαµ ωατχηεδ τηε χανχερ χελλσ σπρεαδ αχροσσ τηε δοοµεδ µουσε. Ενγινεερεδ ωιτη
α βιολυµινεσχεντ ενζψµε, τηεψ αππεαρεδ ιν σχανσ φιρστ ασ α σµαλλ ναϖψ βλυε διαµονδ λοδγεδ νεαρ τηε ...
Ηυτχη Νεωσ − Φρεδ Ηυτχηινσον Χανχερ Ρεσεαρχη Χεντερ
Ηερε∋σ α Χανχερ−Κιλλινγ Στοχκ το Βυψ φορ 2021 ∀Νατυραλ κιλλερ∀ (ορ ΝΚ) χανχερ τηεραπιεσ αρε ηοτ
ριγητ νοω. Ηερε αρε τωο στοχκσ τηατ αρε εαρλψ λεαδερσ ιν τηε φιελδ −− ονε ισ α βυψ, ανδ τηε οτηερ ...
ϑεννιφερ Ωαργο, Μ.∆., Μελανοµα Ρεσεαρχη | Μ∆ Ανδερσον ...
Μυλτιδισχιπλιναρψ ρεσεαρχη ιδεντιφιεσ νοϖελ ταργετεδ τηεραπψ φορ χηιλδρεν ωιτη αχυτε λψµπηοβλαστιχ
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λευκεµια Σχιεντιστσ ατ Στ. ϑυδε ηαϖε ρεϖεαλεδ α ποτεντιαλ τρεατµεντ φορ Τ Χελλ ΑΛΛ υσινγ α µετηοδ
τηατ ηασ ιµπλιχατιονσ φορ ηοω χανχερ τηεραπιεσ αρε ιδεντιφιεδ ιν τηε φυτυρε. ΧΟςΙ∆−19 ποσεσ α σεριουσ
ρισκ το βονε µαρροω τρανσπλαντ ρεχιπιεντσ
Ηοω το Γετ Ριδ οφ Χανχερ ιν 21 ∆αψσ − Χανχερ ∆εφεατεδ
Ωε αρε ιντερεστεδ ιν πυρσυινγ πρεχισιον µεδιχινε χολλαβορατιονσ τηατ ηελπ δελιϖερ ταργετεδ τηεραπιεσ
ανδ χοµπανιον διαγνοστιχσ . Ιν Μαψ 2020, ωε εντερεδ ιντο α χολλαβορατιον αγρεεµεντ ωιτη Αρχηερ∆Ξ, α
γενοµιχ αναλψσισ χοµπανψ φοχυσεδ ον πρεχισιον ονχολογψ, το υσε περσοναλισεδ χανχερ µονιτορινγ το
δετεχτ µινιµαλ ρεσιδυαλ δισεασε ιν πατιεντσ ωιτη εαρλψ−σταγε νον−σµαλλ χελλ λυνγ χανχερ. Ιν ...
Λεµονσ: Ηεαλτη Βενεφιτσ & Νυτριτιον Φαχτσ | Λιϖε Σχιενχε
Χανχερ ασ α Μεταβολιχ ∆ισεασε ρεεϖαλυατεσ τηε οριγινσ οφ χανχερ βασεδ ον τηε λατεστ ρεσεαρχη
φινδινγσ ασ ωελλ ασ σεϖεραλ δεχαδεσ οφ στυδιεσ εξπλορινγ τηε δεφεχτσ ιν τυµορ χελλ ενεργψ µεταβολισµ.
Αυτηορ Τηοµασ Σεψφριεδ ισ α βιοχηεµιχαλ γενετιχιστ ωηο ηασ βεεν ινϖεστιγατινγ τηε λιπιδ βιοχηεµιστρψ
οφ χανχερ φορ τηιρτψ ψεαρσ. Ιν τηισ βοοκ, ηε χαρεφυλλψ εσταβλισηεσ ωηψ αππροαχηινγ χανχερ ασ α ...
Ωηατ οπτιονσ αρε αϖαιλαβλε ωηεν µελανοµα σπρεαδσ το τηε βραιν?
Ιν ηισ ρεσεαρχη ηε χλαιµεδ το ηαϖε υνχοϖερεδ τηε χαυσε φορ χανχερ ανδ τηε ποτεντιαλ ωαψ το φιγητ τηε
δισεασε. Υσινγ τηισ ρεσεαρχη ανδ τηεοριεσ, τηε Σεχρετσ οφ Υνδεργρουνδ Μεδιχινε δελιϖερσ τηε
ρελατιϖελψ σιµπλε ανδ ινεξπενσιϖε ωαψ το φιγητ χανχερ. Τηε πυρπορτεδ ρεασον βεηινδ τηισ ρεσεαρχη
βεινγ συππρεσσεδ ανδ δενιεδ, αρε τηε βιλλιονσ τηατ αρε ατ στακε φορ τηε πηαρµαχευτιχαλ χοµπανιεσ, ασ
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ωελλ ...
Φινδ Ρεσεαρχη Προϕεχτσ

Μοναση Υνιϖερσιτψ

Ταργετεδ τηεραπιεσ αρε νεωερ τρεατµεντσ τηατ ταργετ σπεχιφιχ ασπεχτσ οφ τηε χανχερ χελλ, ωηιχη µαψ
βε µορε ιµπορταντ το τηε τυµορ τηαν τηε συρρουνδινγ τισσυεσ, οφφερινγ ποτεντιαλλψ εφφεχτιϖε
τρεατµεντσ ωιτη φεωερ σιδε εφφεχτσ τηαν τραδιτιοναλ χηεµοτηεραπψ. Βεϖαχιζυµαβ , χετυξιµαβ (Ερβιτυξ),
πανιτυµυµαβ (ςεχτιβιξ), ραµυχιρυµαβ (Χψραµζα), ρεγοραφενιβ (Στιϖαργα), ανδ ζιϖ−αφλιβερχεπτ
(Ζαλτραπ) αρε ...
Προδυχτσ | Τηε Τρυτη Αβουτ Χανχερ
Προστατε χανχερ ισ τηε σεχονδ µοστ χοµµον τψπε οφ χανχερ ιν µεν. Το ηελπ ψου χοπε ωιτη τηισ χονδιτιον,
ουρ λεαδινγ υρολογψ ανδ ονχολογψ εξπερτσ ηαϖε τεαµεδ υπ το προϖιδε ψου ωιτη τηε λατεστ ινφο ον
πρεϖεντιον, διαγνοστιχσ ανδ τρεατµεντσ. Ουρ ωορκ ισ βαχκεδ βψ λεαδινγ−εδγε ρεσεαρχη ανδ εδυχατιον
δεσιγνεδ το δελιϖερ τηε ηιγηεστ στανδαρδ οφ προστατε χανχερ χαρε. Α Μαϕορ Γαµε−χηανγερ φορ Μεν
ωιτη ...
Τραδε Σεχρετσ, Τηεφτ Αλλεγατιονσ Λεϖιεδ Αγαινστ Μερχκ ...
Ρεσεαρχη Σποτλιγητ: Ηοω ουρ γενεσ χαν ηελπ υσ υνδερστανδ δισεασε; Ιντερνατιοναλ ρεσεαρχη χονσορτιυµ
αχτιϖατεσ χλινιχαλ στυδψ φορ νοϖελ χοροναϖιρυσ ιν Ενγλανδ ανδ Σχοτλανδ; Νεω ηυµαν ηεαρτ µοδελ σετ
το βοοστ φυτυρε χαρδιαχ ρεσεαρχη ανδ τηεραπιεσ; Οξφορδ τεαµ το βεγιν νοϖελ χοροναϖιρυσ ϖαχχινε
ρεσεαρχη
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Λονγεϖιτψ Σεριεσ − ∆ρ. Ηψµαν Στορε
ΝΗΣ πατιεντσ ιν Ενγλανδ ωιλλ βε αµονγ τηε φιρστ ιν τηε ωορλδ το ρεχειϖε Γιλεαδ σ χανχερ χελλ τηεραπψ
φορ χερταιν τψπεσ οφ λψµπηοµα, Τεχαρτυσ, αφτερ τηε χοµπανψ σ σπεχιαλιστ Κιτε υνιτ στρυχκ α ...
Ουρ Τεαµ − ΝΨ Χανχερ
Τηε ρεσεαρχη, πυβλισηεδ ιν τηε ϕουρναλ Νατυρε, προϖιδεσ νεω ινσιγητσ ιντο ηοω χανχερσ εϖολϖε το
αδαπτ το χηανγινγ ενϖιρονµεντσ ανδ συγγεστσ ωαψσ το ρεδυχε δρυγ ρεσιστανχε βψ χοµβινινγ τηεραπιεσ.
Σχιενχε − Νεω Ατλασ
Μυλτιδισχιπλιναρψ ρεσεαρχη ιδεντιφιεσ νοϖελ ταργετεδ τηεραπψ φορ χηιλδρεν ωιτη αχυτε λψµπηοβλαστιχ
λευκεµια 01/21/2021. Σχιεντιστσ ατ Στ. ϑυδε ηαϖε ρεϖεαλεδ α ποτεντιαλ τρεατµεντ φορ Τ Χελλ ΑΛΛ υσινγ
α µετηοδ τηατ ηασ ιµπλιχατιονσ φορ ηοω χανχερ τηεραπιεσ αρε ιδεντιφιεδ ιν τηε φυτυρε.
ΜετηψλατιονΤοΑχτιϖιτψ: α δεεπ λεαρνινγ φραµεωορκ φορ επιγενετιχ ρεσεαρχη
ςιταµινσ ανδ Συππλεµεντσ Ροοτεδ ιν Σχιενχε − Λιφε Εξτενσιον
Χανχερ Σεχρετσ: Αν Ιντεγρατιϖε Ονχολογιστ Ρεϖεαλσ Ηοω Ψου Χαν ∆εφεατ Χανχερ Υσινγ τηε Βεστ οφ
Μοδερν Μεδιχινε ανδ Αλτερνατιϖε Τηεραπιεσ. ϑονατηαν Στεγαλλ. 4.5 ουτ οφ 5 σταρσ 183. Παπερβαχκ.
∃19.85 Αντιχανχερ: Α Νεω Ωαψ οφ Λιφε. ∆αϖιδ Σερϖαν−Σχηρειβερ Μ∆ Πη∆. 4.7 ουτ οφ 5 σταρσ 1,692.
Παπερβαχκ #1 Βεστ Σελλερ ιν Προστατε ∆ισεασε. ∃14.99 Νεξτ παγε. Μορε ιτεµσ το εξπλορε. Παγε 1 οφ 1
Σταρτ οϖερ ...
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Τηε Ρεπορτερ | ΥΑΒ
Χανχερ σχρεενινγ τεστσ ηαϖε βεεν σηοων το χατχη σοµε φορµσ οφ τηε δισεασε εαρλψ ενουγη το ελιµινατε
τηεµ. ... Ανδ τηανκσ το α ϖαριετψ οφ νεω νιχοτινε ρεπλαχεµεντ τηεραπιεσ −− φροµ πατχηεσ το νασαλ ...
Χανχερ Θυιχκ Φαχτσ: Γετ Χανχερ Θυιχκ Φαχτσ ατ Σολιταριυσ
Μορρισ Ανιµαλ Φουνδατιον ηασ βεεν α λεαδερ ιν τρψινγ το φινδ νεω, ιννοϖατιϖε τηεραπιεσ το τρεατ
οστεοσαρχοµα. Ωε ρεχογνιζεδ τηατ µορε ωορκ νεεδεδ το βε δονε ον αλλ ασπεχτσ οφ οστεοσαρχοµα, φροµ
υνδερστανδινγ τηε βασιχ µεχηανισµσ οφ τυµορ σπρεαδ το βεττερ τρεατµεντσ. Αλτηουγη ωε ρε µακινγ
στεαδψ προγρεσσ, ωε ϖε γοτ α λονγ ωαψ το γο το υνλοχκ τηε σεχρετσ οφ τηισ παινφυλ ανδ δεαδλψ χανχερ.
9 Νατυραλ Τηεραπιεσ φορ Βιπολαρ ∆επρεσσιον | Εϖερψδαψ Ηεαλτη
Γαστριχ (στοµαχη) χανχερ ισ τηε φιφτη µοστ χοµµον χανχερ ωορλδωιδε ανδ τηε τηιρδ λεαδινγ χαυσε οφ
χανχερ µορταλιτψ ωιτη α φιϖε−ψεαρ συρϖιϖαλ ρατε οφ 5% φορ µεταστατιχ δισεασε; τηερε ωερε
αππροξιµατελψ ονε µιλλιον νεω χασεσ ρεπορτεδ ιν 2020 ανδ µορε τηαν 768,000 δεατησ. 6 Ιν τηε ΥΣ, ιτ ισ
εστιµατεδ τηατ 27,600 νεω χασεσ οφ γαστριχ χανχερ ωερε διαγνοσεδ ιν 2020 ανδ µορε τηαν 11,000 πεοπλε
διεδ ...
Στυδψ: Σενιορσ Ωιτη ΥΤΙσ Νεεδ Αντιβιοτιχσ Φαστ
Ωελχοµε το Τηε Χεντερ φορ Αδϖανχεδ Μεδιχινε ανδ Χλινιχαλ Ρεσεαρχη ιν Χορνελιυσ, ΝΧ ωηιχη
σπεχιαλιζεσ ιν αδδρεσσινγ τηε νεεδσ οφ πατιεντσ συφφερινγ φροµ Χηρονιχ ∆ισεασε, Τρεατµεντ
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Φαιλυρεσ , ∆ιφφιχυλτ το ∆ιαγνοσε χονδιτιονσ, Χανχερ, Αυτισµ, Χαρδιοϖασχυλαρ ∆ισεασε,
Νευροδεγενερατιϖε ∆ισεασε, Ενϖιρονµενταλ Τοξιχιτψ, Ηεαϖψ Μεταλ Τοξιχιτψ, Χηεµιχαλ Τοξιχιτψ ανδ
Μεταβολισµ ∆ισορδερσ.
Ωηατ Αρε Πρεχισιον Μεδιχινε ανδ Περσοναλιζεδ Μεδιχινε?
ΥΧηιχαγο Μεδιχινε προϖιδεσ συπεριορ ηεαλτη χαρε ιν α χοµπασσιονατε µαννερ, εϖερ µινδφυλ οφ εαχη
πατιεντ∋σ διγνιτψ ανδ ινδιϖιδυαλιτψ.
.
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