
 

 بولتن خبری

دکتر حمیدرضا دهقان منشادیاخبار منتشر شده از   

1401ماه اردیبهشت  25بریده جراید و آلبوم انتشار اخبار به مورخ   

 شیمی درمانی خوراکی یا تزریقی، کدامیک موثر تر است؟

 

 

 

 

های مختلف بولتن خبریدسترسی سریع به بخش  

 

ها به بخش مورد نظر وارد شویدبا کلیک بر روی هر یک از گزینه  

 متن خبر 

 آلبوم روزنامهها 3مورد

 آلبوم خبرگزاریها و سایتهای خبری 23 مورد

 پیکان بازگشت

باشند.تمامی صفحات بولتن، دارای بک لینک برای اتصال و ورود به منبع اصلی درج خبر می  

 

 اجراء ؛ شرکت ایده پردازان خبر ماندگار )ایپکام(

http://www.ipkam.ir/
http://www.ipkam.ir/


 مطرح کرد: متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

 شیمی درمانی خوراکی یا تزریقی، کدامیک موثر تر است؟

 

رد و عوارض جانبی متخصص رادیوتراپی آنکولوژی با بیان اینکه شیمی درمانی تزریقی طبیعتا روی بافت های بدن که در حال رشد هستند تاثیر بیشتری دایک 
رمانی تزریقی از دداروها از طریق خوراکی نمی توانند جذب خوبی را داشته باشند و این ضعف، استفاد از داروهای شیمی آن هم بیشتر است، گفت: برخی از 

 طریق عروق را در الویت اول درمان بیماران سرطانی قرار می دهد.

 

به روش های  لوژی با اشاره به انجام شیمی درمانیبه گزارش انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران، دکتر حمیدرضا دهقان منشادی متخصص رادیوتراپی آنکو 
، هدف گذاری مستقیم گفت: در شیمی درمانی از نوع جدید ،تزریقی و نوع جدیدتر آن به نام تایگرت تراپی یا درمان هدفمند در حال حاضر در بیماران سرطانی

 تومورال و سلول های قابل تکثیر است.بر روی سلول تومور است در حالی که در شیمی درمانی قدیمی تر هدف بافت های 

 

 درمانی شیمی وارد این متخصص رادیوتراپی آنکولوژی با بیان اینکه شیمی درمانی تزریقی طبیعتا روی بافت های بدن که در حال رشد هستند تاثیر بیشتری د
اد: شیمی دبیشتر است، ادامه  گوارش و مو ، خون سلولهای ازجمله رشد حال در سالم های بافت روی  جانبی عوارض بودن اختصاصی غیر بدلیل تزریقی

 نها دارد.آروش تزریقی و خوراکی در بیماران مبتال به سرطان مورد استفاده قرار می گیرد که عوارض بسیار کمتری نیز در  2درمانی نسل جدید به 

 

است مورد استفاده قرار  مواقعی که مقاومت وجود دارد و یا اینکه بیماری پیشرفتهدهقان گفت:نوع جدید شیمی درمانی بیشتر در مراحل باالتر درمان یعنی دکتر 
 سال اخیر شایع بوده است در درمان بیماران استفاده می گردد. 10می گیرد و در خیلی از مراحل درمان از روش قدیمی تر که در 

 

ضه کمتری داشته باشد، کسان داروها طبیعتا روشی مورد استفاده قرار می گیرد که عار این عضو انجمن کلینیکال آنکولوژی با اعالم اینکه در زمان اثر بخشی ی
رض بیشتری مشاهده ادامه داد: در بعضی موارد داروهای خوراکی عوارض یکسانی با داروهای شیمی درمانی تزریقی دارند و حتی در برخی از زمان ها نیز عوا

ی بیشتری دارد به یمی درمانی کنترل تومور و کنترل بیماری است و طبیعتا دارویی که اثر بخششکه هدف از  ، که این نکته بسیار حائز اهمیت استشده است
 عنوان داروی اصلی یا داروی خط اول درمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 انجام حال در خوراکی به تزریقی داروهای تبدیل برای زیادی تالش امروزه وی، همچنین به مشکالت جذب داروهای شیمی درمانی خوراکی اشاره کرد و گفت:
ز طریق عروق را در ااستفاد از داروهای شیمی درمانی تزریقی  ،برخی از داروها از طریق خوراکی نمی توانند جذب خوبی را داشته باشند و این ضعف ولی است

 که به صورت خوراکی و تزریقی است قرار می گیرد. از آن شیمی درمانی هدفمندعدالویت اول درمان بیماران سرطانی قرار می دهد و ب

 

بی کمتر پر وی اضافه کرد: قطعا در آینده نزدیک از بین داروهای جدید نقش داروهای شیمی درمانی و هدفمند خوراکی به علت مصرف راحت تر و عوارض جان
  رنگ تر خواهد بود.

http://www.ipkam.ir/


 

  

https://www.jaaar.com/kiosk/issues/info/Aftab-e-yazd/2022-05-18
https://www.jaaar.com/kiosk/issues/info/Aftab-e-yazd/2022-05-18
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http://www.sepidonline.ir/d/1401/02/26/
http://www.sepidonline.ir/d/1401/02/26/
http://www.sepidonline.ir/d/1401/02/26/
http://www.ipkam.ir/


 

  

https://www.jaaar.com/kiosk/issues/info/afarinesh/2022-05-17
https://www.jaaar.com/kiosk/issues/info/afarinesh/2022-05-17
https://www.jaaar.com/kiosk/issues/info/afarinesh/2022-05-17
http://www.ipkam.ir/


 های خبری با موضوع:ها و پایگاهدر خبرگزاری دکتر حمیدرضا دهقان منشادیآلبوم انتشار اخبار  از 

 شیمی درمانی خوراکی یا تزریقی، کدام یک موثرتر است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.farsnews.ir/news/14010225000453/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1631402/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://jamejamonline.ir/fa/news/1366250/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1329143-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://www.snn.ir/fa/news/1010715/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iscanews.ir/news/1140518/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.ipkam.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3865305-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/304489/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://aftabnews.ir/fa/news/771641/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/495280-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/news/1375487/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.namanews.com/News/302661/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%83%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://sepidonline.ir/d/93330-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://www.ipkam.ir/


 

 

 
   

 

  

  

  

  

http://shirazefarda.ir/2022/05/16/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/
https://purson.ir/fa/content/397322/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-
https://salamat.ir/index.php?newsid=5339
https://donyayeghalam.ir/content/245373/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://seraj24.ir/news-details/218601/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://www.moniban.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/83492-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://asretashakol.ir/news.aspx?code=10389
https://www.yektapress.com/fa/news/84095/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://pana.ir/news/1279268
http://akharinkhabar.ir/health/9115994
http://www.ipkam.ir/

