
 ایذ. درّا تِ ٍجَد هیٍ گسترش غیرطثیعی سلَل کِ تِ ٍسیلِ رضذ کٌترل ًطذُ ای استّای ضٌاختِ ضذُسرطاى یک گرٍُ از تیواری

 ،ّای هختلفی ّوچَى جراحیضَد. رٍشدٍهیي عاهل هرگ ٍ هیر قلوذاد هی ،ّای گردش خَىسرطاى تعذ از تیواریغرتی  جَاهع

گردد کِ یک درهاًی دارٍّای هختلفی استفادُ هی. در رٍش ضیوی[1,2]رٍدترای درهاى سرطاى تِ کار هیدرهاًی درهاًی ٍ ضیویرتَپ

التیي تَد کِ تِ صَرت اتفاقی تَسط پسیس  ،ی فلساتایِپتاضذ. ًخستیي دارٍی تر ی فلسات هیایِپی هْن از اًْا دارٍّای تر دستِ

ّای ضذ سرطاى تِ تریي دارٍرفرٍشپیکی از عٌَاى التیي ّوچٌاى تِپچِ سیس اگر. [3,4]کطف گردیذ 1665تارًت رٍزًثرگ در سال 

ّا تَْع ٍ استفراغ ٍ هقاٍهت راتی یا اکتساتی تَهَر ،ّای کلیَیّوچَى سویت لَلِ ،ٍلی تِ دلیل اثرات جاًثی ایي دارٍ ،ایذحساب هی

ایي دارٍّا ًیس کن ٍ تیص دارای هطکالت رکر ضذُ  ًذ. الثتِپالتیي افتادی داًطوٌذاى تِ فکر تْیِ سایر دارٍّای تر پایِ ،تِ ایي دارٍ

.[5]ّستٌذالٍُ دارای هعایة دیگری ًیس تَدًذ ٍ تِ ع  

ی سایر فلسات اغاز گردیذ. از ّا تر پایِی کوپلکستحقیقات تر رٍی تْیِ ،ی پالتیيّای تر پایِتِ دلیل هعایة رکر ضذُ ترای کوپلکس

رٍتٌیَم ٍ گالیَم اضارُ  ،تیتاًیَم ،طال ،کثالت ،اّيتَاى تِ هی ،سرطاًی استفادُ ضذًذ ذخَاظ ضّای تا ی کوپلکسترای تْیِ فلساتی کِ

.[6, 7]اًذّا از خَد ًطاى دادُای را در درهاى اًَاع سرطاىکٌٌذُ ّا ًتایج  جالة ٍ اهیذٍارًوَد.ایي کوپلکس  
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