ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای
ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺪی و ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮده ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻏﯿﺮﺳﺮﻃﺎﻧﯽ )ﺧﻮش ﺧﯿﻢ( و ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ )ﺑﺪﺧﯿﻢ( در داﺧﻞ
ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﯽ و ﯾﺎ در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ درد ﭘﺸﺖ و ﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻤﺮدرد ﺗﻨﻬﺎ در
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﺮدردﻫﺎ
ﺗﻮﻣﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ اﻋﺼﺎب ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻗﺴﻤﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺒﯽ ،درد و ﺣﺘﯽ ﻓﻠﺞ ﺑﺪن ﺷﻮد.
ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ داﺋﻤﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ.
راه ﻫﺎی درﻣﺎن ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎع ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• دارودرﻣﺎﻧﯽ
• ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ
• ﺷﯿﻤﯽدرﻣﺎﻧﯽ
• ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ

ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ
ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﺤﻞ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﻮر روی ﻃﻨﺎب
ﻧﺨﺎع و ﯾﺎ رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ،رﯾﺸﻪ اﻋﺼﺎب ﯾﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات رﺷﺪ ﮐﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎع ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺑﯽﺣﺴﯽ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎ و دﺳﺖ
• درد ﭘﺸﺖ و ﮐﻤﺮ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
• ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﻣﺎ و درد
• ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد روده و ﻣﺜﺎﻧﻪ )ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎری ادرار و ﻣﺪﻓﻮع(
• ﻣﺸﮑﻞ در راه رﻓﺘﻦ و زﻣﯿﻦ ﺧﻮردنﻫﺎی ﻣﺪاوم.
• ﻓﻠﺞ ﺑﺪن ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺼﺎب ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اﺛﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر ،ﺑﺎ ﺷﺪتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺪن ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻤﺮدرد را ﻧﺎم ﺑﺮد .درد از
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎﺳﻦ ،دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد درﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
رﺷﺪ اﻧﻮاع ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﮐﻤﺮدرد دارای دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽﺗﻮان وﺟﻮد ﺗﻮﻣﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﺎﻣﻞ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن زودرس ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﻧﺨﺎﻋﯽ ،
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﺮدرد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در ﺗﻬﺮان و
ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﮐﻤﺮدرد ﺷﻤﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد.
• ﮐﻤﺮدرد ﺷﻤﺎ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﺪام ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
• ﮐﻤﺮدرد ﺷﻤﺎ ﺷﺐﻫﺎ )در ﺧﻮاب ﺷﺐ( ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
• در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﻤﺎ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ
اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ ﮐﻤﺮدرد دﭼﺎر ﺷﺪهاﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
• ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺎﻧﻪ و روده )ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﺎدت دﻓﻊ ادرار(
• ﺿﻌﻒ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﻋﻀﻼت و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﭘﺎﻫﺎ و دﺳﺖﻫﺎ

ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺮ دو ﺑﺮ روی ﻧﺨﺎع و اﻋﺼﺎب ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﻓﺸﺎر
وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺗﻮﻣﻮر ،ﺑﯽﺣﺴﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽﺣﺮﮐﺘﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺎﻧﻪ و روده را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻗﺪام ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ،
اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺼﺎب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن روی ﻧﺨﺎع دارد.

دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ
ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﻧﺨﺎع ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن وﺟﻮد ﯾﮏ ژن ﻧﺎﻗﺺ در ﺑﺪن را در
ﺑﺮوز آن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ژن ﻧﺎﻗﺺ ارﺛﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﺧﻮدﺑﺨﻮدی و ﯾﺎ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ،ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﻧﺨﺎع ﺑﺎ ﺳﻨﺪرومﻫﺎی ارﺛﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮروﻓﯿﺒﺮوﻣﺎﺗﻮز 2در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮﻣﻮر ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﻣﻬﺮه ﻫﺎ :اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺮه ،ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ در اﻃﺮاف ﻧﺨﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﺨﺎع و رﯾﺸﻪ
اﻋﺼﺎب را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
• ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﯽ :ﯾﮏ ﺳﺘﻮن دو ﻻﯾﻪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
را ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ارﺳﺎل ﮐﺮده و از ﻣﻐﺰ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﭘﻮﺷﺶ اﻃﺮاف ﻧﺨﺎع ﺳﻪ ﻏﺸﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻨﻨﮋ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

