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  :چکیده

خطر بالقوه اعمال فشار بر تومورهاي نخاعی علی رغم شیوع نسبتا کم، با توجه به حساس بودن محل قرار گیري و : مقدمه

از سوي دیگر بسیاري از این تومورها در صورت تشخیص به موقع و درمان مناسب . نخاع، از اهمیت قابل توجهی برخوردارند

  .به طور کامل قابل درمان می باشند، که این امر بر اهمیت تشخیص به موقع آن ها می افزاید

وانی نسبی تومورهاي نخاع و ستون فقرات در بیماران بستري شده در بخش هدف از انجام این مطالعه بررسی فرا: هدف

  . جراحی اعصاب بیمارستان پورسیناي رشت بود

طی یک مطالعه توصیفی گذشته نگر پرونده هاي بیماران دچار تومورهاي نخاع و ستون فقرات پذیرش : مواد و روش ها

به صورت سرشماري مورد بررسی قرار  86تا  81سال هاي  شده در بخش جراحی اعصاب بیمارستان پورسیناي رشت طی

اطالعات مورد نظر شامل سن، جنس، نوع تومور، قطعه درگیر و محل درگیري نسبت به سخت شامه از پرونده ها . گرفت

  . مورد بررسی قرار گرفت 14SPSSاطالعات پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار . اخذ گردید

و مسن  4جوان ترین بیمار . زن بودند%) 1/49(بیمار  27مرد و %) 9/50(بیمار  28بیمار بررسی شده،  55از میان : نتایج

شایع ترین %) 6/23( مورد  13دهه پنجم زندگی با . سال بود 22/46میانگین سن بیماران . سال سن داشت 74ترین بیمار 

یع ترین تومورها بودند و پس از آن تومورهاي اینترادورال شا%) 40( مورد  22تومورهاي اکسترادورال با . دهه درگیري بود

% 1/49ناحیه سینه اي . قرار داشتند%) 8/21(مورد  12و تومورهاي اینترامدوالري با %) 2/38(مورد  21اکسترامدوالري با 

و 13، 14ترتیب با  دنبالچه اي به-از تومورهارا در خود جاي داده بود و پس از آن منطقه گردنی، کمري و خاجی) مورد 27(

بود و پس از آن مننژیوم و تومورهاي با %) 20( مورد  11شایع ترین تومور در این مطالعه شوانوم با . مورد قرار داشتند 1



  . قرار داشتند%) 5/14( مورد  8سلول گرد کوچک هر یک با 

با این وجود بین بعضی از پارامترهاي . داغلب نتایج حاصل از این مطالعه نسبتا مشابه مطالعات قبلی می باش: نتیجه گیري

این مطالعه نظیر شایع ترین دهه درگیري و نقاط درگیري ستون فقرات در تومورهاي اینترامدوالري و مطالعات قبلی تفاوت 

بسیاري از تومورهاي نخاع بر خالف تومورهاي مغز با تشخیص به موقع و درمان صحیح پیش آگهی . هایی مشاهده می شود

خوبی خواهند داشت، لذا دانستن اپیدمیولوژي این تومورها و لحاظ کردن آن ها در تشخیص افتراقی از اهمیت ویژه  بسیار

 . اي برخوردار می باشد

  

  :کلیدواژگان
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