
 که غیرطبیعی از رشدی است عبارت نخاعی تومور طناب

فشار قرار  را تحت آن عصبی هایبا ریشه نخاعی طناب

 باشد ولی یا بدخیم خیمخوش است رشد ممکن دهد. اینمی

 درمان طور مناسبی به که در صورتی تومور غیربدخیم یک

 کننده، ناتوانومور بدخیمت یک اندازه به است نشود، ممکن

 .باشد

 

 
 

 :شایع عالیم

 پشت درد مزمن .۱

 اختیاری، بیروده و حرکات ادرار کردن شدن مشکل .۲

آنها از  عصب که عضالتی و تحلیل کرختی پیشرونده ضعف .۳

 .گیردمنشأ می نخاعی طناب دیده آسیب ناحیه

 
 

 :بیماری علل

 تومورهای)گیرند منشأ می نخاعی از خود طناب هک تومورهایی

 ، نادر هستتند و علتت  و افراد مسن در کودکان ویژه ( بهاولیه

معمتوً    نختاعی  . تومتور طنتاب  است آنها ناشناخته

، دیگتر از بتدن   از بخشتی  که است از سرطانی ناشی

، ، کلیته ، پروستتات گتوارش  ، لولته ، پستانریه مثل

 .است یافته گسترش لنفاوی تیرویید یا دستگاه

 :پیشگیری

 بیشتر از گسترش نخاعی طناب تومورهای از آنجا که

 سترطان  اولیه عالیم شوند، مراقبمی ناشی سرطان

 کتاه   بترای  .در سایر اعضا باشید. سیگار نکشتید 

 غتاایی  رژیتم  یتک  گوارش دستگاه سرطان احتمال

تیروییتد   غتده  بزرگتی  مراقبتت  .کنید میل پرفیبر

بتا   ، همتراه ستال  45 بتاًی  باشید. در مورد متردان 

را نیتز   پروستتات  ، معاینته ستاًنه  فیزیکتی  معاینه

 توسط پستان ، معاینهکنید. در مورد زنان درخواست

 .دهید را انجام خود شخص

 

 
 :نتظارمورد ا عواقب

رشتد   و محتل  ، اندازهنوع به وابسته درمان موفقیت

 اطترا   استخوان برداشتن برای . جراحیتومور است

و  نختاعی  توانتد فشتار وارد بتر اعصتاب    می طناب

معمتوً    عمتل  کند. این را برطر  عصبی مسیرهای

 دهتد ولتی  متی  را سریعا  تستکین  درد و سایر عالئم

 .بزنتد  آستیب  حرکتتی  کارکردهای به تاس ممکن

را  رفتته  کتارکرد از دستت   است ممکن و نوتوانی فیزیوتراپی

 .برگرداند

 تشخیص:

 هتتایبررستتی تواننتتد شتتاملمتتی تشخیصتتی هتتایآزمتتون

، فقترات  ستون ، رادیوگرافینخاعی و مایع خون آزمایشگاهی

 برررستی  بترای  ا مایعی از بافت مقدار کمی )برداشتن بیوپسی

یتتا  .آر.آینتتد(، امک کمتتک تشتتخیص بتته کتته آزمایشتتگاهی

 باشند. اسکنتیسی

 درمان

دارد و  بستتگی  تشخیصتی  هتای بررسی همه نتایج به درمان

 تومورها و استتخوان  برداشت برای جراحی شامل است ممکن

دهنتد،  فشتار قترار متی    را تحتت  نختاعی  طنتاب  که اطرا 

 .باشد درمانیو شیمی پرتودرمانی

 
 

 :داروها 

 هامسکن .۱

 تومتور  بتودن  بتدخیم  در صتورت  ضتد سترطان   داروهای .۲

تومور و فشار  اطرا  تورم کاه  برای کورتیزونی داروهای .۳

 نخاعی وارد بر طناب

 

 



 

 آموزش ها:

  هنگام استراحت امتداد و وضعیت صحیح بدنی را

حفظ کنید و بر روی تشک سفت به صورت خوابیده 

به پشت در حالی که زانوها کمی خم شده اند قرار 

پاهایتان تخته پا قرار دهید تا از بگیرید و در مقابل 

 افتادگی پا جلوگیری شود.

 هر دو ساعت به آهستگی و به طور صحیح با کمک، 

تغییر وضعیت دهید به طوری که تمام بدن در یک 

 امتداد و به آرامی جابجا شود.

  در شروع بلند شدن از تخت  برای جلوگیری از

باً افتادن فشار خون و سرگیجه ، به آهستگی سر را 

 آورده و بنشینید.

  جهت پیشگیری از لخته شدن خون در سیاهرگ ها

نجام دهید و یا از جوراب را تمرینات ورزشی 

 اًستیک استفاده نمایید.

  فعایت های روزانه ی خود را متناسب با سطح تحمل

 .انجام دهید

  رژیم غاایی پر کالری، پر فیبر و پر پروتئین استفاده

 ه تدریج افزای  دهید.نمایید و حجم غاا را ب

  پوست را روزانه با آب ولرم و صابون به صورت مالیم

 رامی خشک شود.آشسته و 

  مناطق تحت فشار با کرم یا لوسیون نرم نگه داشته

 شود و به آرامی با حرکات دایره ای ماساژ داده شود.

  جهت پیشگیری از عفونت ادراری روزانه

لیتر مایعات مصر  کنید و بهداشت  4-۳

 نمایید. فردی را رعایت
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