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Gdy rak ustępuje sam
Ciąg dalszy ...
Jak mówi Welch, omawiane raki wydostały się z przewodów mlecznych,
gdzie zaczyna się rozwój większości nowotworów piersi i naciekły otaczające
tkanki. Takie guzy nie są już mikroskopijne, często można je wyczuć
dotykiem. Lekarze usuwają inwazyjne nowotwory chirurgicznie i zależnie od
okoliczności mogą także stosować radioterapię, chemioterapię lub obie te
metody.
Projekt badań nie był doskonały, jednak zdaniem naukowców idealnych
badań nie da się przeprowadzić – trzeba by wtedy losowo dzielić kobiety z
wykrytymi nowotworami na dwie grupy i leczyć tylko część.
Tak czy inaczej wyniki uznano za zaskakujące. - Myślę, że wszyscy są
zaskoczeni – mówi Kaplan. Wraz z Porzsoltem poświęcił artykułowi cały
weekend. - Naszą pierwszą reakcja było: „To naprawdę dziwne”. Ale im
dłużej się temu przyglądaliśmy, tym bardziej byliśmy przekonani.
Podobnie zareagował dr Barnett Kramer, dyrektor Office of Disease
Prevention przy National Institutes of Health. - Ci, którzy znają różnorodność
przebiegu rozmaitych nowotworów wiedzą, że spontaniczna regresja jest
możliwa. Szokujące jest to, że może do nich dochodzić tak często.
- Badacze nie mogą całkowicie wykluczyć innych wyjaśnień, ale nie są one
zbyt prawdopodobne - mówi Kramer.
Głównym alternatywnym wytłumaczeniem wyników jest to, że kobiety
poddawane regularnym badaniom stosowały hormonalną terapię zastępczą,
a pozostałe - nie. Ale naukowcy obliczyli, że stosowanie hormonów może
odpowiadać najwyżej za 3 procent efektu.
Być może w drugim sześcioletnim okresie mammografia była bardziej czuła,
co pozwoliło znaleźć więcej guzów. Według autorów nie wydaje się, by
czułość metody wzrosła. Mogło się także zdarzyć, że badane kobiety były
bardziej narażone na raka piersi. Ale w obu grupach czynniki ryzyka były
bardzo podobne.
Smith uważa, że badania były niedokładne, a ich interpretacja
nieprawidłowa. Chodzi między innymi o to, że jedna runda badań w pierwszej
grupie kobiet nigdy nie znalazłaby wszystkich przypadków raka, jakie
regularne badania wykazały w drugiej grupie. Mammografia nie jest
badaniem doskonałym – nowotwory, których nie ujawniła jedna runda
badań, zostałyby wykryte w kolejnej.
Welch twierdzi, że on i jego koledzy także rozważali tę możliwość. Z ich
analizy wynikało jednak, że kolejne mammogramy nie mogły spowodować
takiej różnicy.
Kaplan zastanawia się, jak sprawdzić wyniki. Jedną z możliwości jest
wykonanie podobnych badań w Meksyku, gdzie obecnie wprowadza się
mammograficzne badania przesiewowe.
Badanie nasiliło zaniepokojenie Donalda A. Berry, kierownika wydziału
biostatystyki M.D. Anderson Cancer Center w Houston, wywołane coraz
wcześniejszym wykrywaniem nowotworów przez badania przeglądowe. Jeśli nie zrozumiemy naturalnej historii wykrywanych nowotworów – tego,
które są niebezpieczne, a które nie – wynikiem może być coraz częstsze
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leczenie nowotworów, jakie nie spowodowałyby szkód gdyby ich nie leczyć –
mówi.

królową nauk jest niczym doznawanie
olśnienia. »

- Z bardzo wczesnego wykrywania mogą wynikać pewne korzyści, ale cena
będzie naprawdę wysoka i nie mam tu na myśli kosztów finansowych - mówi
Berry. – Możliwe, że wszyscy mamy komórki o cechach nowotworowych,
które namnażają się przez pewien czas, po czym organizm je odrzuca.
Wczesne wykrywanie pozwoli wykryć niektóre z nich. Jakie będą
konsekwencje? Profilaktyczne usuwanie części narządów? To naprawdę
przerażające.

Ach, cóż to był za błysk

Jednak dr Laura Esserman, profesorka chirurgii i radiologii University of
California w San Francisco widzi realną szansę w wyjaśnieniu, dlaczego
niektóre nowotwory ustępują same.
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Jak powstają czarne dziury? Polski detektor
w Chile pierwszy zaobserwował narodziny
jednej z nich. »
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WIEM

- Jako chirurg zajmuje się rakiem piersi –mówi – Codziennie leczę kobiety i
zapewniam, że jest z tym problem. Za każdym razem gdy mówisz pacjentce,
że ma raka, całe życie przewija jej się przed oczami.
- Gdybym tak mogła powiedzieć: „To nie jest prawdziwy rak, to przejdzie,
nie martw się”... To zupełnie inny komunikat. Wyobraź sobie swoje odczucia.
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Poszukaj Dieta dla Zuchwałych Zastosuj Rak ustąpi sam [6]
Wszyscy boją się raka. Rak boi się Zuchwałych! Chcesz być ...
~Ja jestem 2008-11-29 15:17:52

Wystarczy zmiana diety - to wiadomo od 100 lat [17]
Jest mnóstwo naturalnych kuracji, których efekty lekarze ...
~KFI 2008-11-29 15:17:43

ŻADEN CUD= BEZ MIĘSA= BEZ RAKA
=WEGETARIANIZM WZMACNIA ORGA(NI)ZM:)! 95%
mniej [4]
raka POWODUJE GO W 90% JEDZENIE MIĘSA W 10%
ZATRUCIE ...
slawni.wegetarianie
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Samoistne ustąpienie [19]
nowotworu to po prostu interwencja Boga.
~znawca 2008-11-29 14:52:27
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Podejrzewam, ze tak zrobil prof. dr. Religa wlasnie [7]
Odmówił chemii i chyba za bardzo nie wnikał dalej i ma się ...
~india 2008-11-29 14:44:56

Wiara czyni cuda ! [18]
Modlitwa o uzdrowienie ,bezgraniczna wiara i nadzieja w ...
~norman 2008-11-29 14:44:34

Ostro nie z mammografią [1]
Mammografia to badanie za pomocą małej, ale jednak, dawki ...
~aaa 2008-11-29 14:31:48

Nareszcie jesteśmy na czasie - bo u nas nie ma mammografii.
Przynajmniej w istotnie statystycznym odsetku ...
~karoolaa (stude... 2008-11-29 14:20:32

Niekoniecznie samoistne przeczytajcie ten artykuł:
http://wolne-media.h2.pl/?p=763
~Alf 2008-11-29 13:54:43

Większość nieleczonych raków pachnie chryzantemą na
kilometr! [1]
Jednak jakoś nie mówią o tym, co jest oczywiste, większość ...
~Black Sun 2008-11-29 13:43:57

mam pytanie:
czy kiedyś (średniowiecze na przykład) ludzie chorowali na ...
~pytacz 2008-11-29 13:39:31

Żaden Bóg poprostu człowiek... [5]
Nowotwory w większości przypadków są wywołane przez ...
~dr nauk medycznych 2008-11-29 13:03:33

Mammografia powoduje raka? [2]
A nikomu z badaczy nie przyszło na myśl, że MAMMOGRAFIA ...
~Anna 2008-11-29 13:00:03

guz się może z czasem mutować
i stracić np. zgodność tkankową stając się łatwym celem ...
~Nano 2008-11-29 12:55:37

Nowotwory
Ustępowały, bo pewnie nie były nowotworami. ...
~rita 2008-11-29 11:56:03

zrobiło się niebezpiecznie...wiele kobiet czytając te
słowa nie pójdzie się
na mammografię
kotucha

2008-11-29 11:41:11

Dlaczego robiono badania w Norwegii ? [2]
powinni w Polsce. Na leczenie nowotworu czeka się ponad ...
~lekarz 2008-11-29 11:22:12

Uprawa gruntu z związku z reformą p. Kopacz? [1]
Sposób na tanie leczenie.
~maxx 2008-11-29 11:07:37

Bzdurny artykuł
Wiadomo, że każdy ma układ odpornościowy, który może ...
~a. 2008-11-29 11:00:36

jeżeli dobrze artykól zrozumiałem, to
nowotwór leczony może ustapić, nowotwór nieleczony może ...
~Zyzio 2008-11-29 10:50:42
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Waszym zdaniem: Kariera na forum Zasady forum
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Onet.pl
nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
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