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 ۸۰/۸۰/۱۸۲۲                   دیپلوم انجنیرکریم عطائی

 مطبوعات سویس

 

 ضررهای ضمنی مرض سرطان
 

 مبتال شدن به مرض سرطان اکثراً  با عالیم غیر عادی ظاهر می گردد

 نویسنده: االن نیدّرر  ، ۲۰/۸۰/۱۸۲۲مورخ  ،خوریزچاپ  ،اِن ِست ِست

 

مضمون آتی معلومات عمومی در مورد سرطان و تشخیص آن ارائه می دارد. بدیل اصطالحات به کار برده : »یادداشت

شده دراین نوشته در زبان دری خالص متأسفانه میسر نیست. بنابر آن مطالعه کنندگانیکه به کسب معلومات بیشتر 

 «. معلوماتی مراجعه نمایند دیگر" به "ویکی پیدیا" یا منابع گوگلوانند از طریق "می ت ،باشند دعالقمن

 

آن غدٔه )تومور( سرطان نمی باشد. با آنکه از مدت زیاد به  قیمتمسبسیاری امراض سرطان باعث درد می گردند که دلیل 

)عوارض جانبی سرطان( نخست بسیار آهسته  Paraneoplasie پالستیکنیواین سندروم های پارا  ،این سو معلوم است

 خاصتا ً اگر سیستم اعصاب از آن متأثر شده باشد. ،دندگردرک می 

 
 ثبوت "انتی بادی انتی نـُویرال" در البراتوار:

پروتٔین های از خون مریض در آزمایش با انساج عصب حیوانی عکس العمل نشان می دهند و با رنگ سبز روشن قابل 

 آلمان( ،گردند.  )پوهنتون کمیایی کلینیکی کولوندید می 

 

از مریضان سرطانی اش متضرر شدن اعصاب را  وجود بعضی در Auchéقبل از یک صد سال طبیب فرانسوی بنام 

به حیث نخستین  ،به نشر رسیده بود ۲۰۸۸که دلیل آن را غدٔه سرطانی می دانست. مشاهدات وی که در سال  ،تثبیت کرد

به تغییر در سیستم اعصاب منجر شده می تواند. از آنزمان تاحال  ،جدا از موقعیت آن ،ثبوت دیده می شد که سرطان

به اصطالح سندروم  ،تکالیف زیاد شناخته شده اند که به حیث عوارض جانبی یا  تأثیر شکایات سرطانی از دور

Paraneoplasie، می روند و می توانند هر عضو بدن را از جلد گرفته تا مفاصل و سیستم های هورمون الی مغز  به شمار

شروع گردیده تا ارتباطات بین  ،از مدت کوتاه به این سو ،و اعصاب متأثر سازند. در قسمت سیستم عصبی همین اکنون

 درک گردند. ، Paraneoplasieسرطان و 

 

 عدم تعریف قطعی

به هم فشردن غده و یا  ،مریضی شناخته می شود که ذر یعٔه تهاجم Paraneoplasieیا    paraneoplasticبه حیث سندروم

میتاستازیس )توسعٔه غدٔه سرطان( آن تحریک نشده باشد. ولی سرحد آن روشن نیست. به این صورت التهاب ها 

به اساس  ،پیشرفته دیده می شوند طوریکه اکثراً در مریضان سرطان در مرحلهٔ  ،)انفکشن( و تغییرات در متابولیزم

نظرات معمول در آن جمله شامل نیستند. عین موضوع در قسمت اختالل لخته شدن خون که خطر ترومبوز و امبولی را 

 نیز صدق می کند.  ،ازدیاد می بخشد

 



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهپه افغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ا ممکن عالیم جلوه می کند: این ه ردیگکم خونی یا باختن وزن طور  ،قضیه در موارد عالیم غیر مختص از قبیل تب

مریضی غدٔه سرطان را از  ،تلقی شده بتوانند و طبیب معالج باید در صورت عدم توضیحات بیشتر Paraneoplasieیک 

شناخته می شوند. در  ،توسط موادیکه از غدٔه سرطانی تولید می گردد paraneoplasticنظر نیاندازد. اکثر سندروم های 

صد که به مقدار کم در انسان های سالم و هم در مریض که ضرور نیست به این ضمن هورمون های مختلف و مواد قا

 نیز دیده می شوند.  ،سرطان مبتال باشند

 

در هر یک از ده مریض سرطان باید با یک سندروم  ،پیترهاوبر" از مرکز تحقیقاتی بورستل )آلمان( می گوید -"هانس

paraneoplastic  حساب گردد. این طبیب امراض شش مانند کمتر داکتران طب بهParaneoplasie  عالقه می گیرد  واین

نشأت می کند از اختاللهای معین که اکثراً و خاصتاً در سرطان شش دیده می شوند وعبارت است از به اصطالح 

Bronchuskarzinom  گیرد. فی صد تومور های شش را در بر می ۱۰باحجرات کوچک اش که 

 

      به سندروم قلت ترشح  موسودییک معیار پایان  .است الکترولیت در خونهوبر می گوید از همه بیشتر اختالل های 

(Antidiuretic HormonADH) آنتی دیوریتیک طبیعی  ،اشاره دارد. ضمناً تومورADH  را تولید می کند. این جریان مانع

سودیوم را در پی دارد. اگر این اختالل  لظتغجداشدن آب در گرده ها گردیده و ازدیاد مقدار آب در وجود سطح پایان ِ

در مراحل پیشرفتٔه سرطان  برآنعالوه مریض دچار حالت هذیان  و بی هوشی می گردد.  ،مورد توجه قرار نه گیرد

تولید کرده و در  مونهورون بلند می رود. این وقتی بوقوع رسیده می تواند که تومور یک غلظت کلسیوم در خ

استخوان را پوده می »که  ییدر عقب آن می توانند میتاستازها ،میتابولیزم کلسیوم دخالت کند. لیکن نباید فراموش کرد

 نیز پنهان باشند. ،«سازد

 

به کلی انکشاف دیگری رامی پیمایند. این ها ذریعٔه  ،تعلق می گیرند که به سیستم اعصاب  paraneoplasicسندروم های

به میان می  ،به این سو معلوم است ۲۸۹۸مادٔه تومور به وجود نمی آیند بلکه از طریق سیستم معافیت که از سالهای 

به عمل می آرند که به آیند. آنزمان محقیقین به این نتیجه رسیدند که بعضی انواع سرطان ها تغییرات ایمونولوژیک را 

تی(  -تخریب نسج اعصاب می انجامد. اینکه این تأثیر از طریق انتی بادی و سلول های تخصصی معافیت)سلول های

 با کشف اولین به اصطالح "انتی بادی انتی نویرال" به اثبات رسیده بود. ۲۸۰۱در سال  ،باید اجرا گردد

 

 انتی بادی با عیب

که  جسم آنرا برای دفاع از تومور به وجود آمده تولید می کند. لیکن این انتی بادی ها یک عیب این پروتئین های هستند 

از این  -که در حجرات سالم سیستم اعصاب بروز می کنند ،دارند: اینها همچنان بر ضد ماده )انتی ژن ها( عمل می کنند

تواند واقع گردد که پروتئین های پیشبینی شده برای  لحاظ به نام "انتی بادی هایی انتی نویرال" یاد می شوند. چنین می

 دفاع از سرطان در انتی ژن های مساوی در حجرات اعصاب نیز بچسپند )لنگر اندازند(.

 

ایمونو  دورگهٔ عکس العمل های  ،ضمنا ً چنین "انتی بادی های" مختلف شناخته شده اند. وابسته به انتی ژن های مدنظر

اعصاب جانبی یا محالت انتقال بین اعصاب و عضله را متضرر  ،سیستم مرکزی اعصابلوژیک می تواند همزمان 

از شدت اختالل احساس  هااینسازد. در ارتباط به آن عالیم و تشخیص پاتولوژیک در مریضان نیز متنوع می باشند: 

نند. بعضی سندرومها همه را احتوا می ک ،تغییر ماهیت سلول مغز که منجر به مرگ می گردد ،گرفته تا ضعف عضله

 صرف سرطان را و دیگران امراض غیر سرطانی را نشان می دهند.

 

چرا سیستم  ،می گوید ،از شفاخانٔه محلی در گومرسبخ که در این رشته تخصص دارد ،فرانس بالیس ،نُویرو لوگ آلمانی

هنوز به صورت  ،می کندمعافیت در یک مریض سرطانی دفعتا ً بر ضد انتی ژن های خودی در انساج سالم  عمل 

مکمل درک نگردیده است. ولی توضیحات چندی از تجارب سال های اخیر در دست می باشند که روی آنها "انتی 

بادیهای انتی نُویرال" کالسیک ضد ساختارها در سطح حجرات قرار نداشته بلکه برضد انتی ژن ها که در هستٔه حجره 

 قرار دارند. (Zytoplasma) یا در مایع آن

 

این چنین ساختار ها باید بصورت نورمال از سیستم معافیت پنهان بماند. وضع در قسمت یک تومور  ،به گفتٔه بالیس

انتی ژن ها  ،چون در غده های خبیثه همیشه حجرات از هم می پاشند ،بکلی طور دیگر است. نظر به توضیحات بالیس

که سرطان های شش با حجرات کوچک دارای  نشان داده شدشوند. برعالوه دفعتا ً برای سیستم معافیت قابل دید می 

که با آن انتی ژن های پنهان شده روی سطح حجرات آنها دیده شده  ،می باشند (HLA-Moleküle)ابزارهای مولیکوالر 

توانستند  انتی  می ،و وقتی یک مرتبه حساس می گردیدند ندنبودبتوانند. این چنین ابزارها در اختیار حجرات اعصاب 

 بادیها و همچنان انتی ژن ها را در داخل حجره بیابند.
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ضد پروتئین های مهم در سطح سلول قرار دارند و می  antibodiesانتی بادی ها  ،paraneoplasticدر دیگرسندروم های 

اگر این اخذکننده دفعتاً  باشد که انتقال برقی را بین عصب و عضله وسیله می گردد.  (Rezeptor)تواند یک اخذ کننده 

مریض دچار ضعف عضله می گردد. همچنان در التهابات مغزی  ،توسط یک انتی بادی قید می شود)گرفته می شود(

 چنین انتی بادی ها در برابر اخذکننده یک نقش دارند که از سال های کم به این سو شناخته شده است.  ،پارا نیوپالستیک

 

خاصتا ً و اکثرا ً هورمون های " بیگانه"  ،ولی چرا بعضی انواع تومور ها مانند تومور های شش با سلولهای کوچک

با منشأ و انکشاف انساج ارتباط می گیرد. در این ارتباط سخن  ،تولید می کنند و باعث درد های نُویرولوژیک می شوند

که در این تومور ها ژن  معنیبیثه و غیر خبیثه( می باشد.  به این از تومور های خ ینوع) neuroendokrinاز تفاوتهای 

 داخل عمل شده است و پروتئین تولید می گردد که معموال ً در سلول تولید کنندٔه هورمون وسلول عصب دیده می شوند.

 

 خبر خوب و خبر خراب

اگر او در یک مریض مصاب به "پارا نیوپالزی  ،میگوید ،رایموند ولتس از مرکز "طب پالیاتیف" از پوهنتون کولن

این یک نشانٔه خوب وهم یک نشانٔه خراب است. نشانٔه خراب درد  ،"انتی بادی انتی نویرال" را بیابد ،نویرولوژیک"

ت که در مریضان با "انتی بادی" دفاع طبیعی از تومور نسبت های است که باید حوصله شود؛ نشانٔه خوب این حقیقت اس

ولتس است که با همکاران اروپائی خود متفقا ً  ضیحاتتوخوبتر عمل می کند. این  ،به کسانیکه فاقد انتی بادی می باشند

شناسد که به بزرگترین داتا بانک  "پارانیوپالزی نُویرولوژیک" را اداره می کنند. به این صورت او مریضی را می 

چیزیکه با این  ،سال آنرا حوصله کرده ۲۱مبتال بوده و درطول  ،و"انتی بادی"  ،سرطان شش با سلولهای کوچک

در تصویر ایکسری به مفقودی سرطان منجر  انمریض بعضی از درحتی  ،این دکتورمی گوید ;تومور بسیار نادر است

 گردیده است.

 

"پارانیوپالزی نویرولوژیک" از شناخت سرطان سالها پیش  ،فیصد قضایا ۰۸دفاع خوب از تومور شاهد آن است که در 

. در این صورت "انتی بادی افتدبتومور می تواند چنان کوچک باشد که در معاینات روتین از نظر  ،است. به باور ولتس

و از لحاظ خصوصیت  بسیار مفید استند. زیرا این دردها منشأ سرطانی را به اثبات می رسانند ،های انتی نُویرال"

سراغ تومور مکتوم در چند عضو محدود می گردد. اگر با وجود آن هم تومور سراغ شده نتواند معاینات خاصتا ً  ،انساج

 در تمام بدن الزم می افتد. Positronenemissionstomografie (PET) حساس مانند

 

غیر عادی نیست. این ،می ماندهمچنان به جای خود باقی  اینکه  "پارانیوپالزی نویرولوژیک" با معالجٔه مؤفقانٔه تومور

ارتباط به آن می گیرد که سیستم معافیت مریضان آموخته است یک انتی ژن طبیعی را به حیث بیگانه بشناسد. سیستم 

ولو اینکه پروتئین های عامل حساسیت در غدٔه سرطانی   ،معافیت بعد از آن در هرجا در انساج اعصاب آنرا می یابد

الوه تخریب سلولهای اعصاب می تواند چنان به سرعت پیشرفت کند که حتی در اثنای تشخیص مفقود شده باشند. بر ع

 باعث ضرر های برگشت ناپذیر گردد.

 

یک ُمدل خوب حیوانی "پارانیوپالزی  ،برای اینکه از نگاه پیشرفت علمی تأخیر به عمل نیاید ،بالیس تأکید دارد

تا حال در اختیار نیست. به عقیدٔه بالیس به حیث بزرگترین پیشرفت  نویرولوژیک" الزم و حتمی است. یک چنین ُمدل

تلقی شده می تواند. محققین موش ها را از نظر ژنیتیک چنان تغییر دادند که در آنها یک  ۱۸۸۸یک مطالعه از سال 

فیصد از ۱۸همچنان در حیوانات در حدود  ،تومور شش باسلول کوچک انکشاف یافت. مانند انسان ها با این سرطان

در موش ها سندروم  ،قضایا "انتی بادی انتی نویرال" در خون تثبیت شده توانست. لیکن طور دیگر نسبت به انسان ها

 های "پارانیوبالستیک" انکشاف نکرد.

 

 ،هیچ ،که چرا بعضی مریضان با عین تومور ،این سؤال نشان می دهد ،اینکه هنوز به تحقیقات بیشتر ضرورت است

ف کمتر و گروپ سومی بسیار زیاد "انتی بادی های انتی نُویرال" تشکیل می کنند. به باور ولتس این یک دیگران صر

خواهد توانست برای بعضی  ،سؤال عمده و مرکزی می باشد. زیرا اگر این تفاوتها در سطح مولکوالر درک شده بتوانند

 ،باید پارا نیوپالزی ها  ،آن انکشافبه  نایل آمدن  الیاز مریضان سرطانی یک معالجٔه مؤثر معافیت انکشاف یابد. 

 طبیب را به موجودیت یک تومور متوجه ساخته و به این صورت تداوی به وقت آ نرا امکان پذیرنماید.

 

 پایان

 

 


