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سرطان استخوان (تومور یووینگ)

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.

«تومورهای استخوانی»
سرطان چيست؟
سرطانها گروهی از بیماریهای مرتبط با هم را ت شکیل میدهند .همهی سرطانها موجب ر شد غیرقابل کنترل و گ سترش
سلولهای غیرطبیعی میشوند.
سلولهای طبیعی بدن ،طبق الگوی تعیینشدهای رشد کرده ،تقسیم شده و از بین میروند .در طول سالهای اولیه زندگی یک
فرد سلولهای طبیعی با سرعت بی شتری تکثیر می شوند تا یک فرد بالغ را ایجاد کنند .بعد از آن ،سلولهای نرمال تنها برای
جایگزینی سلولهای مرده و فرسوده و ترمیم جراحات تقسیم میگردند.
سلولهای سرطانی در هر صورت به ر شد و تق سیم ادامه داده و قادرند به سایر بافتهای بدن نیز گ سترش یابند .این سلولها
تجمع یافته و تومورها را به وجود میآورند که ممکن استتت بافتهای طبیعی را تحت فشتتار قرار دهند ،به آنها تهاجم یافته و
سپس ویران شان سازند .گاهی سلولها از تومور جدا شده و از طریق جریان خون یا سی ستم لنفاوی به سایر ق سمتهای بدن
منتقل می شوند .در آن جا ممکن ا ست تجمعی از تومورها را به وجود آورند .در این مکان جدید ،سلولهای سرطانی به ر شد
خود ادامه میدهند ،رشد تومور و انتقالش به نقاط دیگر بدن« ،متاستاز» نامیده می شود .سرطان وقتی هم که گسترش مییابد
به نام آن بخشتتی از بدن که این بیماری از آن جا شتتروش شتتده استتت نامیده میشتتود .برای مثال ،اگر ستترطان وروستتتات به
استخوانها گسترش یابد ،همچنان سرطان وروستات نامیده می شود و زمانی که سرطان وستان ،ریهها را نیز گرفتار کند ،هنوز
سرطان وستان خوانده میشود.
لوسمی ،نوعی سرطان است که معموالً تومور تشکیل نمیدهد .در عوض ،این سلولهای سرطانی ،خون و اعضاء سازندهی خون
(مغز استخوان ،سیستم لنفاوی و طحال) را شامل شده و در سایر بافتهایی که میتوانند تجمع یابند نیز جریان مییابند.
این موضتتوش حا ز اهمیت استتت که بدانیم همهی تومورها ستترطانی نیستتتند .تومورهای خوشخیم (غیرستترطانی) متاستتتاز
نمیدهند در موارد نادری ممکن است که متاستاز هم بدهند ولی به هیچ روی زندگی را تهدید نمیکنند.
سرطان ب سته به ق سمتی از بدن که از آنجا شروش شده ا ست و نیز برا ساس ظاهرش زیر میکرو سکوپ ،طبقهبندی می شود .در
گونههای مختلف سرطان ،سرعت ر شد ،الگوهای گ سترش و وا سخ به انواش مختلف درمان ،متفاوت ا ست .به همین دلیل ا ست
که افراد مبتال به سرطان ،به درمانی که مختص نوش بیماری آنان است ،نیاز دارد.
در آمریکا ،نیمی از مردان و یک سوم زنان در طول زندگی شان مبتال به سرطان می شوند .امروزه میلیونها انسان ،با سرطان یا
نوش درمان شتتدهی آن زندگی میکنند .خطر گستتترش بستتیاری از انواش ستترطان ،با تغییراتی در زندگی فرد ،به عنوان مثال،
ترکسیگار یا داشتن رژیم غذایی بهتر ،میتواند کاهش یابد .سرطان هرچه قدر سریعتر تشخیص داده شود امکان درمان آن نیز
بیشتر خواهد کرد.

چه تفاوتهایی ميان سرطان در کودکان و بالغين وجود دارد؟
سرطانهای کودکان و نوجوانان ،تنها شامل یک سی صد و شصتم یا  0/3تمام سرطانهای تشخیص داده شده می شوند .ساالنه
حدود  130مورد جدید سرطان در هر یک میلیون کودک شنا سایی می شود .به هر حال ،سرطان به عنوان دومین علت مرگ
در کودکان زیر  14سال شناخته شده است.
انواش سرطانهایی که در کودکان و بزرگساالن روی میدهند ،با هم متفاوتند .با وجود استثنا اتی ،سرطانهای کودکان به دلیل
ر شد سریعتر ،امکان بی شتری برای وا سخ به شیمیدرمانی دارند .اغلب انواش شیمیدرمانی به خ صوص روی سلولهایی که به
سرعت تکثیر مییابند ،اثر بیشتری دارند.
کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان و خانوادههای آنها ،نیازهای به خ صو صی دارند که باید به بهترین نحو ،در مراکز ویژهای
که برای آنان طراحی شده و دارای مراقبتهای وزشکی اولیه برای کودکان میباشد ،واسخ داده شود.
درمان در مراکز خاص ،امتیاز برخورداری از گروه وز شک را فراهم میآورد که تفاوتهای میان سرطان در بچهها و بالغین و نیز
نیازهای خاص کودکان مبتال به سرطان را به خوبی میدانند.
این گروه معموالً شامل متخصصین تومورشناسی کودکان ،جراحان ،متخصصین ورتودرمانی سرطان ،واتولوژی ستهای کودکان،
ورستتتاران کودکان ستترطانی و کارورزان ورستتتاری میباشتتد .عالوه بر این ،مراکز کودکان ستترطانی ،فیزیولوژیستتتها ،کارکنان
اجتماعی ،متخ ص صین کودکان ،متخ ص صین تغذیه و فیزیوتراوی و نیز آموزگارانی دارند که قادرند تمام افراد خانواده را آموزش
داده و از آنها حمایت نمایند.
از سال  ،1960بسیاری از کودکان سرطانی در مراکز ویژهای که برای آنان تأسیس شده است ،تحت درمان قرار گرفتهاند.
تقریباً  %94بچههای مبتال به ستترطان ،در آمریکا در یک مرکز ستترطانی که عضتتوی از گروه ستترطان آمریکا ) (COGیا گروه
تومورشناسی کودکان ) (POGاست ،درمان می شوند .تمامی این مراکز وابسته به دانشگاه و بیمارستانهای مخصوص کودکان
میباشند.
تومورهای خانوادهی یووینگ کدامند؟
در سال  ،1921دکتر «جیمز یووینگ» توضیح داد که یک تومور استخوانی که مشابه به تومور شایع استخوانی – استئوسارکوما
– نیست ،میتواند با ورتودرمانی بهبود یابد .این تومور جدید «تومور یووینگ» نامیده میشود.
در ابتدا ،این تومور در استتتخوانها دیده شتتد .مدت کوتاهی بعد از آن ،انواش مشتتابهی از تومور در بافت نرم گزارش گردید که
«یووینگ اکسترا اوسئوس» (خارج استخوانی) )) (Extra Osseous Ewing's (EOEنام گرفت.
ستترطان دیگری در کودکان ،به نام «تومور نورواکتودرمال اولیه» ) ،(PNETدر بستتیاری از اشتتکال ،مشتتابه تومور یووینگ و
 EOEمیباشد PNET .ها سرطانیهای نادری هستند که در بافت نرم و استخوان یافت میشوند.
محققان دریافتهاند که ستتلولهای موجود در تومور یووینگ EOE ،و  ،PNETنقایص مشتتابهی در  DNAخود دارند و دارای
وروتئینهای مشابهی میباشند که در سایر انواش سرطان ،به ندرت یافت می شوند .آنها همچنین به این باور رسیدهاند که این
سه سرطان از سلولهای طبیعی مشابهی در بدن ایجاد می شوند .بر مبنای این دالیل ،امروزه وزشکان ،این گروه از سرطانها را
«تومورهای خانوادهی یووینگ» ) (EFTمینامند .از میان تومورهای این خانواده ،توموریووینگ استتتخوان بیشتتترین تعداد را
شامل میشود ( EOE ،)%87و  PNETحدود ( )%8و ( )%5موارد را در بر میگیرد.
 EFTمیتواند در هر سنی اتفاق بیفتد اما شایعترین سن آن در اوایل سالهای نوجوانی است که اغلب در وسط استخوانهای
بلند دست و وا روی میدهد .آنها همچنین در استخوانهای لگن یا در قفسهی سینه نزدیک دندهها یافت میشوندPNET( .

یا  EOEدر قفسهی سینه« ،اسکین تومور»  Askin's Tumorهم نامیده می شود) .برعکس «استئوسارکوما» معموالً انتهای
استخوانها را درگیر میسازد.
آمارهای کليدی در مورد تومورهای خانوادهی یووینگ کدامند؟
تنها  %5تمام تومورهای استتتخوان در کودکان را  EFTتشتتکیل میدهد .ستتاالنه حدود  150کودک و نوجوان مبتال به تومور
یووینگ در آمریکا تشخیص داده میشوند.
در دو سوم آنان ،امید به زندگانی طوالنیمدت (بی شتر از  5سال) وجود خواهد داشت .این تومورها در وسران بی شتر از دختران
یافت شده و در سن بین  10تا  20سال نیز ،فراوانی بی شتری دارند EFT .همچنین قادر است جوانان را در دههی دوم زندگی
به اندازهی کودکان زیر  10سال مبتال سازد .اغلب بیماران ،سفیدووست هستند .این بیماری در نژادهای دیگر نادر است.
تومورها براستتاس اندازهشتتان ،محلی که از آن جا منشتتأ گرفتهاند و نیز عضتتوی که به آن متاستتتاز دادهاند (گستتترش یافتهاند)،
درجهبندی میشوند که ) (Stagingنام دارد.
 EFTبه دو صتتتورت درجهبندی میشتتتودو موضتتتعی و محدود (که تنها به مکان اول یه و بافتهای اطراف تهاجم مییابد) یا
متاستاتیک (که قادر به گسترش در قسمتهای دور بدن میباشد).
 30%مبتالیان به  EFTدر زمان تشخیص ،گسترش واضحی را نشان خواهند داد .نیمی از این متاستازها به ریهها و نیمی دیگر
به قسمتهای دیگر بدن به خصوص سایر استخوانها میباشد.
ویشآگهی یا وروگنوز (ویشگویی شانس زنده ماندن) با شروش شیمیدرمانی ،به طور قابل مالحظهای افزایش یافته ا ست .اگر
تومور محدود به یک ناحیه با شد ،کمتر از  10سانتیمتر ( 4اینچ) و به طور کامل قابل بردا شت تو سط جراح با شد ،میزان بقای
 5ساله %80 ،است که این میزان با بکارگیری شیمیدرمانی و ورتودرمانی بعد از جراحی میتواند افزایش یابد.
زمانی که تومور کوچک استتت اما به طور کامل قابل خارج کردن نیستتت ،میزان بقاء بیشتتتر از  %70استتت و هنگامی که تومور
بزرگ ا ست و امکان بردا شت کامل آن هم وجود ندارد ،حتی اگر وا سخ خوبی به شیمیدرمانی و ورتودرمانی بدهد ،میزان بقای
 5ساله احتماالً کمتر از  %60ا ست .اگر هنگام تشخیص ،وجود متاستاز ثابت شود ،میزان بقای  5ساله کمتر از  %30خواهد بود.
دیده شده است که کودکان کمتر از  10سال ،ویش آگهی بهتری نسبت به کودکان بزرگتر و جوانان مبتال به  EFTدارند.
میزان بقای  5ستتاله ،به درصتتد بیمارانی اطالق میشتتود که حداقل  5ستتال بعد از تشتتخیص ستترطان ،زنده میمانند .اکثر این
بیماران ،بسیار بیشتر از  5سال بعد از تشخیص زنده میمانند و بیان  5سال ،تنها به منظور ایجاد راهی استاندارد برای بحث در
مورد ویشآگهی میباشد .البته میزان بقای  5ساله براساس بیمارانی است که از زمان تشخیص و شیوش درمان آنان ،بیشتر از 5
سال گذ شته با شد .وی شرفتهایی در درمان افرادی که بیماری شان اخیراً ت شخیص داده شده و ویشآگهی بهتری دارند ،دیده
شده است.
چه عواملی میتوانند برای تومورهای خانوادهی یووینگ ،خطرآفرین باشند؟
عامل خطر آفرین ،هرچیزی است که امکان ابتال به بیماری مانند سرطان را افزایش دهد .سرطانهای مختلف ،عوامل خطرساز
متفاوتی دارند که ممکن ا ست شامل عوامل محیطی ،ژنتیکی (ارثی) یا عوامل واب سته به روش زندگی با شند .عوامل خطر ساز
محیطی ،دربرگیرندهی مواد موجود در محیط اطراف ما هستند که میتوانند باعث بروز سرطان گردند ،از جمله ورتوها یا بعضی
مواد ش تیمیایی ،عوامل خطرستتاز وابستتته به روش زندگی شتتامل تغییراتی در رژیم غذایی ،ورزش کردن و عاداتی چون ستیگار
کشیدن میباشد.
در مطالعه بر روی کودکان مبتال به تومور یووینگ ،تأثیر هیچ نوش ورتو ،مادهی شتتتیمیایی یا عامل محیطی در ایجاد ستتترطان
مشخص نشده است.

به طور کلی ،عوامل وابستتته به روش زندگی ،مهمترین نقش را در بروز ستترطان در بالغین ایفا میکنند ،اما در مورد ستترطان
کودکان ،کمترین اهمیت را دارا میباشتتتند .برای مثال ،رژیم غذایی با چربی فراوان و فیبر کم ،خطر ستتترطان روده را افزایش
میدهد و استعمال دخانیات ،اصلیترین تهدیدکننده در ایجاد سرطانهای ریه ،حنجره ،دهان ،مری و چند اندام دیگر به شمار
میرود .اما همانند بسیاری از سرطانهای دیگر ،ارتباطی بین عوامل وابسته به روش زندگی کودک یا والدینشان با افزایش خطر
گسترش  ،EFTبه دست نیامده است.
بع ضی از سرطانهای کودکان مانند «رتینوبال ستوما» ( سرطان کره چ شم) و «تومور ویلمز» ( سرطان کلیه) در خانوادههای
خاصی ،بی شتر دیده می شوند .محققان دریافتهاند که در این خانوادهها ،تغییراتی در ژنهای ویژهای که قابل انتقال از والدین به
فرزندان میباشتتند ،مستتئول افزایش خطر بروز این ستترطانها هستتتند .به همین دلیل ،گاهی در چنین خانوادههایی چند نفر،
مبتال به یکی از این سرطانها میشوند .به عبارت دیگر ،تغییرات ژنتیکی قابل انتقال در خانوادهها ،نقش مهمی در ایجاد EFT
ندارند و بسیار نادر است که بیش از یک فرزند در یک خانواده مبتال به  EFTباشد.
دانشمندان تنها به عوامل مختصری که در افزایش خطر گسترش  EFTدخیل هستند ،دست یافتهاند.
نژاد :تومور یووینگ در ستتفیدووستتتان شتتایعتر استتت و افراد آمریکایی – آفریقایی یا آمریکایی – آس تیایی را به ندرت درگیر
میسازد .اما دلیل آن ناشناخته است.
جنس :به دالیل ناشناخته ،تومور یووینگ در وسرها مختصری بیشتر از دخترها دیده میشود.
سن :حدود  %27موارد  EFTدر کودکان زیر  10ستتال و  %64در کودکان بین  10تا  20ستتال روی میدهد .تومور یووینگ،
بالغین را به ندرت درگیر میسازد.
آیا علت تومورهای خانوادهی یووینگ را میدانيم؟
هر ستتلول در بدن انستتان 46 ،عدد کروموزوم ( 23جفت کروموزوم) دارد .هرکدام از این کروموزومها دارای ژنهای بستتیاری
میباشند که توسط  DNAساخته می شوند .ژنهایی که از والدینمان ارث میبریم ،ما را همینگونه که هستیم می سازند و به
همین دلیل ا ست که ما اغلب ب سیار شبیه والدینمان ه ستیم .عالوه بر تعیین چگونگی ظاهر ما ،ژنها کنترل تمام جنبههای
ستتتوخت و ستتتاز بدن ما را نیز به عهده دارند ،از این رو ،ژنهای غیرطبیعی باعث ای جاد بعضتتتی از بی ماریها میگردند .این
غیرطبیعی بودن ژنها« ،جهش» (موتاسیون) نام دارد.
اخیراً محققان دریافتهاند که بع ضی جهشها یا حذفهای ژنی (فقدان کامل یا ق سمتی از یک ژن) قادرند خطر گ سترش انواش
خا صی از سرطانها را در کودک افزای شدهند .در هر صورت ،به نظر نمیر سد که ( EFTتومورهای خانوادهی یووینگ) جزء
این دسته باشند.
محققان توانستهاند به تغییرات کروموزومی مسئول ایجاد  EFTدست یابند ،اما این تغییرات ارثی نی ستند و در کودکان ،بعد از
تولد و بدون هیچگونه سابقه خانوادگی روی میدهند .بسیاری از سرطانهای  ،EFTتغییرات کروموزومی دارند که دانشمندان
آنها را «جابجایی بین کروموزومهای  11و  »22مینامند و این بدان معنا ا ست که ق سمت کوچکی از کروموزوم  22شک سته
شده و به کروموزوم  11مت صل می شود .در همین زمان ،ق سمتی از کروموزوم  11هم بعد از شک ستن به کروموزوم  22ات صال
مییابد .در نتیجه ،ژن غیرطبیعی ایجاد میشتتود که قستتمتی از آن را کروموزوم  22و قستتمتی دیگر را کروموزوم  11تشتتکیل
میدهد .این ژن مرکب ،م سئول ر شد غیرطبیعی سلولهای  EFTمیبا شد .با شیوش کمتری ،یک جابجایی بین کروموزومهای
 21و  22هم میتواند باعث ایجاد  EFTشود.

جابجاییهای کروموزومی در سلولهای  ،EFTتوسط مطالعات سیتوژنتیک قابل مشاهدهاند که کروموزومها را زیر میکروسکوپ
به دقت مورد برر سی قرار میدهند .مطالعه روی  DNAکروموزومهای  22و  11یا  22و  21در رو شی که «واکنش زنجیرهی
ولی مراز با ن سخهبرداری معکوس» ) (RTPCRنامیده می شود ،ح سا سیت بی شتری ن سبت به مطالعات سیتوژنتیک در تعیین
سلولهای  EFTدارد.
آیا تومورهای خانوادهی یووینگ قابل پيشگيری هستند؟
اگرچه بستتیاری از ستترطانها در بالغین با تغییراتی در روش زندگی که بتواند عوامل خطرستتاز خاصتتی را کاهش دهد ،قابل
وی شگیری ه ستند ،اما هنوز روش شناخته شدهای برای جلوگیری از تومورهای خانوادهی یووینگ یا ب سیاری از سرطانهای
دیگر در کودکان یافت نشده است.
آیا تشخيص زودرس تومورهای خانوادهی یووینگ امکانپذیر است؟
ت شخیص سریع بع ضی از انواش سرطان ،با آزمای شات غربالگری خا صی حا صل می شود .برای مثال ،ماموگرافی و واپ ا سمیر در
تشخیص زود هنگام سرطانهای سینه و دهانهی رحم ،بسیار مؤثر هستند .متأسفانه ،تا این زمان ،هیچ روشی که بتواند ما را در
شناسایی سریع تومورهای یووینگ و  PNETو نورواکتو در حال اولیه یاری دهد ،یافت نشده است.
شتتتایعترین عالمت تومورهای یووی نگ ،یک برآمدگی دردناک یا بدون درد روی تنه استتتت .گاهی این توده گرمتر از ستتتایر
قستتمتهای بدن کودک میباشتتد و در بعضتتی موارد نیز ممکن استتت که کودک ناخوش به نظر برستتد .به هر حال ،بچهها
برآمدگیهای زیادی دارند که اکثر آنها از بازی و فعالیت طبیعی ناشتتی میگردد ،در هر حال اگر تودهای برای مدت زیادی در
بدن بماند حتماً باید آن را به وزشک نشان داد .در صورت وجود تودهای در بدن کودک که با لمس کردن گرم به نظر میرسد،
با یا بدون تب ،باید با وز شک م شورت کرد .حتی این عال م ،ممکن ا ست مربوط به یک عفونت با شد ،اما هر عفونت ا ستخوانی
نیز به درمان فوری نیازمند است.
چگونه تومورهای یووینگ و نوراکتودرمال اوليه تشخيص داده میشود؟
عالئم و نشانههای تومورهای خانوادهی یووینگ
تشخیص ( EFTتومورهای خانوادهی یووینگ) با شناسایی عال م و نشانههایی که ممکن است در این بیماری یافت شود ،آغاز
میگردد .شتتایعترین عالمت  ،EFTدرد استتتخوان استتت که برای حدود  %85بیماران اتفاق میافتد .درد ممکن استتت بر اثر
گ سترش تومور به زیر «وریو ستئوم» (بافت وو شانندهی ا ستخوان) با شد یا از شک ستن ا ستخوانی که تو سط تومور ضعیف شده
استتت ،ناشتتی گردد %60 .تومورهای یووینگ استتتخوان و تقریباً تمام تومورهای یووینگ بافت نرم ،یک برآمدگی یا توده ایجاد
میکنند.
حدود  %30موارد ،تومور استتتخوان در لمس ،گرم و نرم به نظر میرستتد و گاهی کودک نیز ممکن استتت دچار تب شتتود .از آن
جایی که عال م و ن شانههای ذکر شده ،در تودههای طبیعی ،ضرب دیدگیها و عفونتهای ا ستخوان هم دیده می شود ،گاهی
ت شخیص  EFTآ سان نی ست .تنها بعد از این که این شرایط بیمار به سرعت برطرف ن شود یا تو سط آنتیبیوتیک بهبود نیابد،
ت شخیص یک ضربدیدگی ساده یا عفونت ،زیر سؤال رفته و سرطان ،مدنظر قرار میگیرد .در صورت گ سترش تومور ،امکان
دارد اح ساس خ ستگی مفرط یا حتی کاهش وزن در فرد به وجود آید .اگر تومور نزدیک نخاش با شد ،گاهی ممکن ا ست ضعف
حرکتی یا فلجی روی دهد .این نشانهها را هرچه سریعتر به وزشک اطالش دهید.
مطالعات تصویربرداری

آزمایشتتات تصتتویربرداری مانند اشتتعهی  ،Xتوموگرافی کامپیوتری ) ،(CTتصتتویربرداری مغناطیستتی ) (MRIو استتکن
رادیونوکلئید در تعیین سرطانی بودن توده و گسترش آن به نقاط دیگر بدن کمک میکنند .این آزمای شات دردناک نی ستند .به
هر حال ،کودک باید برای مدت زمان طوالنی در جریان  MRI ،CTو استتتکن رادیونوکلئید بیحرکت باقی بماند تا وزشتتتکان
بتوانند تصویر واضحی تهیه نمایند .بچههای کوچکتر ممکن است در طول آزمایش نیاز به مسکن یا آرامبخش داشته باشند.
ا شعهی  :Xاگر وز شک با توجه به عال م و ن شانهها به تومور ا ستخوان م شکوک شود د ستور عکسبرداری با اشعه  Xرا خواهد
داد .رادیولوژی ستها معموالً با این روش قادر به تشخیص سرطان استخوان خواهند بود و اغلب به تومور یووینگ در برگیرندهی
ا ستخوان م شکوک می شوند .در صورتی که وجود ،تومور یووینگ تأیید شود عک سی هم از قف سه سینه بردا شته می شود تا
احتمال گ سترش این بیماری به ریهها م شخص شود به یک نمونهبرداری نیز نیاز خواهد بود ،برای اطمینان از وجود سرطان و
ت صمیمگیری در این مورد که آیا سرطان موردنظر تومور یووینگ ا ست یا نوش دیگری که درمان م شکلتری را میطلبد .قبل از
نمونهبرداری استخوان ،روشهای تصویربرداری دیگری نیز برای تعیین اندازه و محل دقیق تومور و گسترش احتمالی آن صورت
میوذیرد .اگر توده تنها در بافت نرم باشد ،گاهی مطالعات تصویربرداری تا بعد از بیووسی به تعویق میافتد.
ا سکن توموگرافی کامپيوتری ) :(CTس تیتی استتکن ) (CTابزاری استتت که با بکارگیری اشتتعهی  ،Xجز یات بدن را به
ت صویر میک شد .با گردش ا شعهی  ،Xدر اطراف بدن ،ت صاویر چندگانهای تهیه می شود و یک کامپیوتر این ت صاویر را با هم
ترکیب میکند تا تصتتویری با مقاطع متقاطع برای تعیین محل و اندازهی دقیق تومور به دستتت آورد .تزریق مادهی خاص تی به
درون ورید قبل از  ،CTبا ایجاد ت صاویر وا ضحتری ،افتراق بین تومور و بافت نرمال را بهتر نمایان می سازد .یک  CTاز شکم و
سینه نیز برای تعیین متاستاز  EFTبه ریهها ،غدد لنفاوی و کبد به کار میرود.
تصویر رزونانس مغناطيسی ) :(MRIاسکن  MRIبه جای اشعهی  ،Xامواج رادیویی و مغناطیسیهای قوی را برای ساخت
تصتتتاویر به کار میبرد .بافت های بدن انرژی امواج رادیویی را جذب میکن ند ،این انرژی م طابق الگویی که از نوش بافت و
بیماریهایی مخ صوص آن ،تأثیر میوذیرد ،آزاد میگردد .سپس یک کامپیوتر الگوی امواج رادیویی ک سب شده از بافتها را به
ت صویری با جز یات دقیق تبدیل میکند MRI .ن سبت به  CTا سکن جز یات بی شتری از مغز درون ا ستخوان ،ع ضله ،چربی و
بافت همبند اطراف استخوانها را فراهم آورده و در تعیین گسترش سرطان به بافتهای دیگر مفید است.
اسکن رادیونوکلئيد یا سينتی گرافی:
این روش در تشتتخیص گستتترش تومور استتتخوان به استتتخوانهای دیگر و یا گستتترش تومور بافت نرم به استتتخوانها به کار
میرود .به این ترتیب که بیمار دوزی از مادهی رادیواکتیو را دریافت میدارد و در عرض چند دقیقه ،مناطقی از ا ستخوان که از
 EFTمتا ستاز یافتهاند ،این ماده را جذب میکنند .سپس وز شکان با ا ستفاده از دوربینهای ح ساس به ت شع شعات خا صی،
فعالیت استخوان را اندازه میگیرند .تکنسیوم  99متیلن دیفسفات ) (TTC 99m MDPنوعی اسکن رادیونوکلئید است که
اغلب اوقات برای وی بردن به متاستازهای استخوان از  EFTبه کار میرود.
آزمایشات خونی رایج:
آزمایش کامل خون ) (CBCنکات غیرطبیعی موجود در خون را آ شکار می سازد .یک آزمایش خون غیرطبیعی میتواند بیانگر
متا ستاز به مغز ا ستخوان با شد .برای تعیین سطح آنزیمی به نام «الکتات و هیدروژناز» ) (LDHنیز انجام آزمایش خون الزم
است .افزایش سطح  LDHسرم با متاستاز  EFTدر ارتباط بوده و ویش آگهی ضعیفی دارد.
بيوپسی از تومور:

اگرچه مطالعات ت صویربرداری قادرند وجود سرطان را به طور قوی مطرح سازند ،انجام بیوو سی (بردا شتن بافت از تومور برای
آزمای شگاه) تنها راه اطمینانی تشخیص و نیز تنها راه افتراق  EFTاز سایر انواش سرطان به شمار میرود .اگر تومور ،استخوان را
در بر گرفته با شد ،انجام بیوو سی تو سط وز شک مجرب اهمیت ب سزایی دارد .ت صمیمگیری صحیح در مورد تکنیک و مکان
بیووسی میتواند از عوارض آتی جلوگیری کرده و نیاز به جراحیهای بعدی در طول درمان را کاهش دهد.
چندین راه برای گرفتن نمونه از تومور وجود دارد .اگر تومور کوچک و در محل خوبی باشد ،جراح قادر است در حالی که کودک
تحت بیهوشی عمومی است ،تومور را به طور کامل خارج کند .این روش اغلب «بیووسی اکسیژنال» )(Excisional Biopsy
نامیده می شود .اگر تومور بزرگ با شد یا نتوان آن را به آ سانی بیرون آورد ،ممکن ا ست ق سمتی از آنرا بیرون ک شید (بیوو سی
اینستیژنال) .جراح میتواند این عمل را با باز کردن ووستتت و بریدن قستتمتی از تومور انجام دهد ،یا نمونهی کوچکی را توستتط
«بیوو سی سوزنی» (وارد کردن یک سوزن از وو ست به داخل تومور) خارج سازد .در صورت انجام جراحی در یکی از مراکز
سرطان کودکان ،گاهی جراح بافت بی شتری برای مطالعات بعدی برمیدارد .هر روشی که به کار رود ،بافت تهیه شده برای یک
واتولوژیست فرستاده میشود( ،وزشکی که در تشخیص بیماریها از طریق تستهای آزمایشگاهی تخصص دارد).
آزمایش و بررسی نمونهی تومور:
همهی نمونههای بیووسی زیر میکروسکوپ توسط واتولوژیست مورد بررسی قرار میگیرد .این روش وجود سرطان را تا ید کرده
و در اکثر موارد ،نوش مخصوص آن را نیز مشخص میکند .از آنجایی که سلولهای  ،EFTبسیاری از ویژگیهای مشابه سلولها
را در سایر سرطانهای کودکان (نوروبالستوما ،رابدومیوسارکوما و بعضی انواش لنفوما) دارا میباشند ،مطالعات دیگری نیز مانند
ایمونوهیستوکمیستری ،سیتوژنتیک یا واکنش زنجیرهی ولیمراز ) (PCRاغلب صورت میگیرد.
ایمونوهي ستوکمي ستری (ایمنی – بافتی – شيميایی) :بخشتی از نمونهی تهیه شتتده ،تحت آنتیبادیهای آزمایشتتگاهی
خاصتی قرار میگیرد تا مواردی را که در  EFTوجود دارند ،اما در ستتایر انواش ستترطان یافت نمیشتتود را مشتتخص کنند .مواد
شیمیایی دیگری (رنگها) اضافه می شوند تا سلولهای حاوی این مواد ،تغییر رنگ داده و زیر میکروسکوپ به آسانی مشخص
گردند.
سيتوژنتيك :همانطور که در بخش «چه عواملی  EFTرا ایجاد میکنند؟» توضیح داده شد ،بررسی کروموزومهای سلولهای
 EFTجابجاییها را معلوم می سازد .جابجایی یعنی ق سمتی از یک کروموزوم شک سته شده و به کروموزوم دیگری ات صال یابد.
ستتلولهای  EFTجابجایی بین کروموزومهای  12و  11دارند .جابجایی بین کروموزومهای  22و  21هم گاهی در ستتلولهای
 EFTروی میدهد .این مشاهدات اغلب در افتراق بین موارد  EFTو سایر انواش سلولهای سرطانی کمک کنندهاند.
واکنش زنجيرهی پلیمراز با ن سخهبرداری معکوس ) :(RTPCRاین آزمایش ،روش دیگری در شنا سایی جابجاییهای
موجود در ستتلولهای  EFTمیباشتتد .به جای استتتفاده از میکروستتکوپ همانند روش ستتیتوژنتیک RTPCR ،بر تجزیهی
شیمیایی ( RNAمادهای وابسته به  )DNAکه از جابجایی تأثیر میوذیرد ،تکیه دارد RTPCR .نسبت به روش سیتوژنتیک
در تشخیص جابجاییها در سلولهای  ،EFTاز حساسیت بیشتری برخوردار است.
بيوپ سی مغز ا ستخوان :بهترین روش آزمای شگاهی در تعیین گ سترش تومور به مغز ا ستخوان ،بیوو سی و آ سپیرا سیون مغز
ا ستخوان ا ست که همی شه در کودکان مبتال به  EFTانجام می شود .در بیوو سی مغز ا ستخوان ،سوزن بزرگی برای جدا کردن
قطعهی استتتوانهای از استتتخوان (با حدود یکدوم اینچ طول و یکشتتانزدهم اینچ عرض) به کار میرود .در آستتپیراس تیون مغز
ا ستخوان ،از سوزنی نازکتر و یک سرنگ برای خارج سازی سلولهای مغز (بافت نرم درون حفرات مغز) ا ستفاده می شود .این
نمونهها توسط واتولوژیست برای یافتن سلولهای  EFTمورد بررسی قرار میگیرند.

درجهبندی تومورهای خانوادهی یووینگ به چه صورتی است؟
درجهبندی ) (Stagingفرایندی است که از آن میتوان به میزان گسترش سرطان وی برد .درجهبندی مهمترین تعیینکنندهی
ویشآگهی بیماران و مهمترین عامل در انتخاب درمان است EFT .دو درجه داردو
محدود یا موضعی (لوکالیزه) و متاستاتیک (انتشار یافته)
لوکاليزه  :EFTلوکالیزه ،بافتی را که از آن منشتتأ گرفته باشتتد و گاهی نیز بافتهای اطراف مانند عضتتله ،تاندون و  ...را در بر
میگیرد .یک  ،EFTزمانی لوکانیزه در نظر گرفته میشتتود که در مطالعات تصتتویربرداری (از جمله اشتتعهی ،MRI ،CT ،X
استتکن وزشتتکی هستتتهای) گستتترش دور دستتت به ستتایر اعضتتاء گزارش نشتتود .به هر حال ،حتی در صتتورتی که مطالعات
ت صویربرداری متا ستازی را ن شان ندهند ،این طور فرض می شود که بیماران میکرومتا ستاز دارند( ،مناطق کوچکی از گ سترش
سرطان که تنها با بررسی نمونههای بافتی زیر میکروسکوپ قابل مشاهدهاند).
متاستاتيك  :EFTیک تومور یووینگ ،از محل اولیهاش به قسمتهای دیگر بدن گسترش مییابد ،مانند گسترش به ریهها یا
سایر ا ستخوانهایی که با من شأ اولیهی تومور ،ارتباط م ستقیمی ندارندو از جمله بافتهایی که با شیوش کمتر از  EFTمتا ستاز
میوذیرند ،میتوان کبد ،غدد لنفاوی و مغز را نام برد.
چگونه تومورهای خانوادهی یووینگ درمان میشوند؟
درمان
اهداف درمان ،بهبودی بیمار و حفظ حداکثر عملکرد قستتمتهایی از بدن که مبتال شتتدهاند ،میباشتتد .عالوه بر این ،عوارض
طوالنیمدت درمان باید به حداقل برسد .برای رسیدن به این اهداف یک گروه چند منظوره موردنیاز است .جراحان ،متخصصین
تومور شنا سی کودکان ،متخ ص صین ورتودرمانی تومور ،واتولوژی ستها ،روان وز شکان و متخ ص صین بازتوانی باید با هم در فراهم
کردن بهترین درمان و کیفیت زندگی برای کودکان و نوجوانان بکو شند .این موارد در یک مرکز سرطان کودکان که ع ضوی از
گروه تومورشناسی کودکان است ،به بهترین نحو ،گردآوری شده است.
بیشتتتر بیماران مبتال به  ،EFTبراستتاس راهنمای درمانی بینالمللی که «وروتکل» (موافقتنامه) نامیده میشتتود ،تحت درمان
قرار میگیرند .یکی از موفقترین آنها ،مطالعهی یووینگ سارکوما درون خانواده ) (IESSا ست .بی شترین وی شرفت در درمان
یووینگ سارکوما و تومورهای نورواکتودرمال اولیه ) (PNETبرا ساس نتایج حا صل از این آزمونهای بالینی ،وایهگذاری شده
است.
بیماران مبتال به یووینگ ستتارکوما و  ،PNETدرمان مشتتابهی را دریافت میدارند .به ندرت هنگامی که در بیووستتی ،بدخیم
بودن تومور ،تا ید شتتتود ،تومور به طور کامل ،بدون ایجاد هیچ بدشتتتکلی یا نقص در عملکرد خارج میگردد .از آن جایی که
تومورهای خانوادهی یووینگ به شیمیدرمانی و ورتودرمانی حساس هستند ،درمان معمول آنها ،شیمیدرمانی چند دارویی در
 9-6هفتهی اول استتت که در صتتورت امکان ،با ارزیابی مجدد از طریق برداشتتت جراحی ،ویگیری میشتتود .اگر جراحی میستتر
نباشد یا در حواشی تومور مقداری از آن باقی مانده باشد ،ورتودرمانی انتخاب مؤثر بعدی را تشکیل میدهد.
بعد از حاصتتل شتتدن کنترل موضتتعی ،ش تیمیدرمانی مجدداً آغاز و به مدت  6-9ماه کامل ادامه مییابد .حتی اگر در مطالعات
تصویربرداری عالمتی از بیماری دیده شود ،شیمیدرمانی برای کنترل متاستاز الزم است.
اگر بیماری کودک ،به ق سمتهای دیگر بدن منت شر شده با شد ،معموالً شیمیدرمانی قویتری صورت میگیرد .اگر متا ستاز
محدود به چند ناحیهی کوچک باشتتد ،ممکن استتت برداشتتت جراحی تومور اولیه و تمامی مناطق شتتناخته شتتده با درگیری
متاستاز ،بعد از  6-9هفته شیمیدرمانی ،قابل انجام باشد.

جراحی به اضتتافهی ورتودرمانی یا ورتودرمانی تنها ،برای مکانهای شتتناخته شتتدهی متاستتتاتیک از جمله ریهها گاهی به طور
انتخابی صورت میگیرد .بعد از کنترل موضعی ،شیمیدرمانی برای  6-8هفته انجام میشود.
در طول درمان و بعد از آن ،کودک نیازمند حمایت ورستاران ،کارکنان اجتماعی و وزشکان است.
جراحی
چندین نوش فرآیند جراحی برای  PNETو یووینگ وجود دارد .انتخاب هر کدام براستتتاس محل تومور و تغییرات ایجاد شتتتده
تو سط جراحی در عملکرد ع ضو مبتال میبا شد .ب سیاری از تومورهای دربرگیرندهی بافت نرم و بع ضی از ا ستخوانهایی را که
ضتتروری نیستتتند ،میتوان بدون هیچ تغییر شتتکل و عدم کارآیی ،خارج نمود .ستتایر موارد ،از جمله انواش دربرگیرندهی بیشتتتر
استخوانهای دستها و واها را نمیتوان بدون آسیب اندام ،به طور کامل خارج کرد .سالها ویش ،تومورهای یووینگ دست و وا
را اغلب با قطع ع ضو درمان میکردند .امروزه جراحیهای نگهدارندهی اندام قابل انجاماند که با این روش ،میتوان ق سمتهایی
از ا ستخوان را بردا شت و این بافت را با ویوند از سایر ا ستخوانها یا وروتز (ا ستخوانها و مفا صل فلزی یا وال ستیکی) جایگزین
کرد .گاهی میتوان یک وروتز را به جای تمام ا ستخوان قرار داد .بع ضی مواقع کودک تا زمانی که ع ضو مبتال عملکرد منا سب
خود را به دست آورد ،به بیش از  2جراحی و ماهها ورتودرمانی نیاز دارد.
بعضی کودکان قادر به تحمل جراحیهای نگهدارندهی اندام نیستند ،زیرا تومور ،استخوانهایی را که جایگزینشان مشکل است
و یا اع صاب ا صلی و عروق خونی را که بدون آ سیب شدید به ع ضو قادر به خارج کردن نی ستند ،درگیر می سازد .این کودکان
معموالً به جای جراحی ،تحت ورتودرمانی قرار میگیرند.
«فمور» (استخوان باالی وا) را که در برگیرندهی زانو است ،قابل برداشت میباشد و یک وروتز را میتوان برای اتصال به قسمت
تحتانی وا جایگزین این استتتتخوان و زانو کرد .خارج کردن و بازستتتازی قستتتمت تحتانی وا مشتتتکلتر استتتت .از آن جایی که
«هومروس» (استخوان فوقانی بازو) به تحمل وزن بدن نیازی ندارد ،برای جراحی نگهداری اندام مناسبتر است.
در سالهای مدیدی ،وز شکان فکر نمیکردند که «ولویس» (ا ستخوان لگن) قابل ساخت مجدد با شد .ب سیاری از ا ستخوانهای
لگن بعد از جراحی تومورهای یووینگ قابل بازسازی خواهند بود .در بچههای مبتال به تومور یووینگ قفسهی سینه ،جراح اغلب
باید ناحیهی درگیر و یک تا  3دنده را نیز خارج سازد .این دندهها سپس با مواد مصنوعی که برای بستن نقص قفسهی سینه به
کار میروند ،جایگزین میگردند .اگر تومور کودک به ریهها گ سترش یابد ،قف سهی سینه را میتوان باز کرده و تومورهای ریه را
خارج نمود .این جراحی «توراکوتومی» نامیده میشود .اغلب در چنین کودکانی ،ورتودرمانی قفسهی سینه نیز ضرورت دارد.
عوارض جانبی کوتاهمدت و درازمدت جراحی ،شامل ترمیم ضعیف جراحت و عفونت میبا شد .از آنجایی که شیمیدرمانی و
ورتودرمانی بهکار رفته قبل و بعد از جراحی میتوانند مانعی در ترمیم زخم باشتتتند ،این عوارض و مشتتتکالت افزایش مییابد.
بسیاری از بیماران بعد از جراحی به بازتوانی و فیزیوتراوی نیاز دارند .وزشکان اغلب برای بهدست آوردن بهترین نتیجهی ممکن،
بیماران را به شدت تحتنظر میگیرند.
شيمیدرمانی
در کودک مبتال به  ،EFTشتتیمیدرمانی از طریق ورید و به ندرت از طریق دهان داده میشتتود .این داروها وارد جریان خون
شده و به همهی نقاط بدن میرسند .این درمان در کودکان مبتال به  EFTموضعی یا متاستاتیک مورد استفاده قرار میگیرد.
همانگونه که در درجهبندی تومورهای خانوادهی یووینگ توضتتیح داده شتتد EFT ،موضتتعی ،با عدم تشتتخیص متاستتتاز در
مطالعات تصتتویربرداری تأیید میشتتود .به هر حال ،مبتالیان به  EFTموضتتعی ،دارای میکرومتاستتتازهایی میباشتتند آنها
کوچکتر از آن ه ستند که با این روشها دیده شوند .اگر این کودکان تحت شیمیدرمانی قرار نگیرند ،این متا ستازها تو سعه
یافته و به تومورهای قابل تشخی صی تبدیل میگردند .ترکیبی از چند داروی شیمیدرمانی ضدسرطان در درمان کودکان مبتال

به تومورهای یووینگ و  PENTمورد ا ستفاده قرار میگیرد .ترکیبات مؤثرتری از آزمونهای بالینی مطالعهی یووینگ سارکوما
حاصل شدهاند که به عنوان ترکیبات انتخابی هر  3-4هفته داده می شوند .اولین گروه شامل «وینکری ستین»« ،دوکسوروبین»
(آدریامای سین) و « سیکلوف سفامید» ( سینوک سان) میبا شد .بعد از آن که کودک از عوارض جانبی این داروها بهبود یافت ،انواش
دیگری از داروها« ،ایفسفامید  »I Fosfamideو «اتوووساید ( »Etoposide)UP-16نیز به کار میروند که در دورههای-4
 3هفتهای 4-5 ،بار تکرار میشتتوند ،اگر یووینگ ستتارکوما یا  PNETگستتترش یافته باشتتد ،همین داروها یا دوز باالتری داده
میشوند.
مدت کوتاهی بعد از تشخیص  ،EFTداخلکردن یک ابزار دسترسی به ورید ،وی شنهاد میگردد .این وسیله در سینهی کودک
یا احتماالً کشالهی ران قرار داده میشود ،که از لولههای بزرگ (کانترهایی) تشکیل یافته است و ورود داروها به سیستم عروقی
را بدون واردکردن سوزن به ورید هر زمانی که الزم باشد ،امکانوذیر میسازد .این ابزار شرایطی از شیمیدرمانی را با درد بسیار
کمتری برای کودک فراهم میآورد .وسیلهی مذبور ،زمانی که کودک تحت بیهوشی عمومی است ،وارد میگردد.
این داورهای ضدسرطانی ،سلولهای سرطانی را از بین میبرند اما به بعضی از سلولهای طبیعی هم آسیب میرسانند .داروهای
شتتیمیدرمانی که خواص درمانی چندگانه دارند ،به ستتلولها حمله میکنند از آن جایی که ستتلولهای ستترطانی نستتبت به
سلولهای بافتهای طبیعی ،زمان بی شتری از عمرشان را صرف تکثیرشدن مینمایند ،این داروها اغلب مفید واقع می شوند .در
هرصورت ،بعضی از این بافتهای طبیعی مانند؛ سلولهای مغز و استخوان و سلولهای مخاطی دهان و رودهها نیز بسیار سریع
رشد میکنند .این بافتها با شدت بیشتری تحت تأثیر عوارض جانبی شیمیدرمانی قرار میگیرند.
بهنظر میر سد که کودکان ن سبت به بزرگ ساالن از شیمیدرمانی سود بی شتری میبرند .در واقع شدت عوارض جانبی در آنان
کمتر بوده و سریعتر هم بهبود مییابند .به همین دلیل وز شکان میتوانند دوزهای باالتری از شیمیدرمانی را با عوارض کمتر
برای از بین بردن تومور به کار برند.
نوش ش تیمیدرمانی و عوارض آن ،بستتتگی به نوش داروی مصتترفی ،میزان مصتترف و طول مدت استتتفاده از این داروها دارد .این
عوارض ممکن ا ست شامل تهوش و ا ستفراغ ،کاهش ا شتها و ریزش موقت موها با شند .شیمیدرمانی بهکار رفته در تومورهای
یووینگ و  ،PNETباعث التهاب مخاط دهان (دردهای گلو و دهان) .کاهش مقاومت در برابر عفونتها (مربوط به کاهش میزان
گلبولهای سفید خون) ،خطر خونریزی از بریدگیها و خرا شیدگیهای کوچک (واب سته به کاهش میزان والکتها) و خ ستگی
ناشی از آنمی (کاهش میزان گلبولهای قرمز خون) نیز میگردد.
«ستتیکلوفستتفاید» و «ای فستتفامید» قادرند به مثانه آستتیب برستتانند ،تغییراتی در دورهی قا دگی ایجاد کرده و با صتتدمه به
تخمدانها و بیضتهها باعث ایجاد نازایی (عدم توانایی تولیدمثل) میگردند« .دوکستوروبیستین »Doxorubicin ،میتواند به
قلب آ سیب وارد کند .این احتمال وجود دارد که شیمیدرمانی ،سرطان خطرناکی رار گلبولهای سفید خون ایجاد نماید که
«لوسمی میلو یدی حاد ) »(AMLنامیده میشود .خوشبختانه این عوارض شایع نیستند.
همراهی بعض تی داروها با ش تیمیدرمانی میتواند از تهوش و استتتفراغ جلوگیری نماید و یا از میزان بروز آن تا حد زیادی بکاهد.
م صرف داروها با مقادیر فراوان مایعات و نیز همراه با داروی دیگری به نام «م سنا ) »(MESNAقادر ا ست از آ سیب به مثانه
بکاهد .صدمه به قلب را نیز میتوان با افراطنکردن در دوز توصیه شدهی دوکسوروبیسین و انجام یک تست قلب در طول درمان
که «اکوکاردیوگرافی» نامیده می شود ،کاهش داد .اگر در این آزمایش ،عال م خ سارت آ شکار گردد ،دوک سوروبی سین را قطع
کرده و داروی دیگری را جایگزین آن میکنیم .داروهای خا صی نیز وجود دارند که با م صرف همزمان آنها با دوک سوروبی سین،
میتوان مقاومت قلب در برابر آستتت یب را افزایش داد« .عوامل رشتتتد» قادرند بهبودی مغزاستتتتخوان بی مار از عوارض جانبی
شیمیدرمانی را سرعت بخشیده و مقاومت کودک در برابر عفونتها را افزایش دهند.

پيوند سلولهای بينادی خونمحيطی
مغزاستخوان ،بافت نرم درون حفرههای استخوان است که سلولهای قرمز خون ،والکتها و سلولهای سفیدخون را می سازد.
گلبولهای قرمز ،اکسیژن را به همهی قسمتهای بدن میرسانند .گلبولهای سفید ،قسمتی از سی ستم ایمنی میباشند که با
بیماریها مبارزه میکنند .والکتها برای بستن گودالهایی که در عروق خونی کوچک بر اثر بریدگیها ایجاد می شوند ،ضروری
هستند.
سلولهای خونی تمایزنیافته (سلولهای ری شهای) نامیده می شوند .در مغز ا ستخوان طی مراحلی تمایز و بالغ می شوند ،سپس
مغز ا ستخوان را ترک کرده و وارد سی ستم جریان خون میگردند .بی شتر داروهای شیمیدرمانی ،مخ صو صاً سلولهای با ر شد
سریع را از بین میبرند .سلولهای ریشهای مغزاستخوان نیز همانند سلولهای سرطانی به سرعت رشد کرده و تقسیم میشوند،
بنابراین به شیمیدرمانی بسیار حساس هستند .شیمیدرمانی با شدت باال قادر است مغزاستخوان را به طور کامل ویران سازد.
بدون مغزاستتتتخوان ،ستتتلولهای خونی جدید نمیتوانند تکامل یابند .برای حل این مشتتتکل ،کودک مبتال به  EFTکه تحت
شیمیدرمانی قویتری قرار دارد .ممکن است نیاز به ویوند سلولهای ریشهای خونمحیطی ) (PBSCویدا کند.
اولین قدم در این ویوند ،جمعآوری ستتلولهای بنیادی تولیدکنندهی خون خود کودک برای استتتفادهی بعدی استتتPBSC .
توسط «آفرزیس» (فرایندی که سلولهای ریشهای را جدا کرده و سلولهای خونی بالغ را به جریان خون کودک باز میگرداند)،
برداشت میشود .سپس  PBSCیا سلولهای ریشهای مغز ،تا زمان ویوند ،منجمد میگردند.
بعد از این مرحله ،کودک تحت ش تیمیدرمانی با شتتدت باال قرار میگیرد .هنگامی که معالجهی ستتلولهای ویشویوندی کامل
شد PBSC ،بیمار را از انجماد خارج کرده و طی فرایندی که م شابه انتقال خون معمولی ا ست ،مجدداً به بدن باز میگردانند.
این سلولهای بنیادی وارد حفرات درون ا ستخوانها می شوند و بعد از  4تا  6هفته شروش به تولید سلولهای خونی جدید و
ستتالم خون به حد طبیعی باز گردد ،کودک در معرض خطر باالی عفونت با باکتریها ،ویروسها و ستتایر عوامل بیماریزا قرار
دارد .به این منظور ،مراقبتهای حمایتی برای جلوگیری از عفونت صتتورت میگیرد .برای مثال ،ممکن استتت تهویهکنندههای
هوایی به کار میرود و مالقاتکنندگان ،نیاز به وو شیدن لباسهای محافظ دا شته با شند .برای کاهش خطر خونریزی ،گاهی به
کودک والکت تزریق میگردد .در بعضی موارد ،الزم است انتقال والکت برای ماهها ادامه یابد.
پرتودرمانی
در ورتودرمانی از ورتوها با قدرت باال برای ک شتن سلولهای سرطانی ا ستفاده می شود .ورتودرمانی با ورتوافکن خارجی ،ورتوها
را از بیرون بدن روی ستتترطان متمرکز میستتتازد .این نوش ورتودرمانی اغلب برای درمان تومور یووی نگ مورد استتتتفاده قرار
میگیرند .همانگونه که توض تیح داده میشتتود ،آزمونهای بالینی تأیید کردهاند که امکان بهبودی اکثر کودکان مبتال به تومور
یووینگ با ورتودرمانی و شیمیدرمانی وجود دارد و  PNETنیز به درمانی مشابه یووینگ سارکوما واسخ میدهد.
از ویامدهای جدی ورتودرمانی در کودکان ،دخالت آن در رشد استخوانها میباشد .اگر کودک رشدش کامل شده باشد ،عوارض
ورتودرمانی به همان شدتی خواهد بود که فرد کوچکتر ،بعضی از استخوانها به دنبال تابش ورتو ،به خوبی رشد نخواهند کرد.
برای مثال ،یک وا ممکن است کوتاهتر از وای دیگر باشد ،ورتودرمانی استخوانهای صورت گاهی باعث رشد ناهماهنگ و بعضی
تغییر شکلهای ناجور میگردد.
اگر تومور در لگن با شد ،ورتودرمانی قادر ا ست آ سیب طوالنیمدت جدی در مثانه یا ردوده ایجاد نماید .حتی زمانی که کودک
بهطور کامل رشد کرده باشد ،ورتودرمانی میتواند با ایجاد بافتهای نامناسب سبب محدودیت در حرکت مفاصل گردد .از دیگر
مشتتکالت جدی ورتودرمانی ،ستترطانهای ثانویه هستتتند که ممکن اس در جایی از بدن که تحت تابش ورتو قرار گرفته استتت،
ایجاد شوند .مطالعات نشان دادهاند که هر چه دوز ورتو باالتر باشد ،احتال سرطان ثانویه بی شتر است .دوزهای باالتر از  60گری

( Grayواحد تابش ورتو است) با بروز سرطان ثانویه در  %20بیماران ،همراه است .عوارض جانبی ورتودرمانی به مغز معموالً در
 1یا  2سال بعد از درمان ،شدیدتر بوده و شامل سردرد و م شکالتی در فکرکردن و دریافت میبا شد .مطالعات بالینی ن شان
دادهاند که کودکان مبتال به  EFTمیتوانند با ورتوی کمتر از آنچه در گذ شته بهکار میرفت ،تحت درمان قرار میگیرند ،این
امر در کاهش بعضی از این عوارض جانبی ،کمککننده خواهند بود.
آزمونهای بالينی (تجربيات کلينيکی)
مطالعه و بررست تی درمانهای تجربی و تازه تأیید شتتتده در بیماران ،تحت عنوان آزمونهای بالینی شتتتناخته میشتتتوند و این
مطالعات زمانی انجام میگردد که دالیلی بر مف یدبودن آن برای بی ماران وجود داشتتتته باشتتتد .درمان های مورد مطالعه در
آزمونهای بالینی اغلب فواید واقعی و مؤثری را دروی خواهند داشتتت در آزمونهای بالینی 3 ،مرحله وجود دارد ،این  3مرحله
زمانی است که هنوز سازمان ( FDAسازمان غذا و دارو) آنها را مورد تأیید قرار نداده است.
هدف از مرحلهی اول مطالعه ،یافتن بهترین راه در دادن یک داروی جدید و تعیین میزانی از آن استتتت که بتوان با اطمینان از
بیخطر بودن ،مورد ا ستفاده قرار داد .وز شکان بیماران را با دقت از نظر عوارض جانبی تحتنظر میگیرند .درمان مورد تحقیق
در مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی بهخوبی بررسی میگردد ،اما عوارض جانبی در بیماران بهطور کامل قابل ویشبینی نیست.
در مرحلهی دوم آزمون ،میزان مؤثربودن درمان مورد برر سی قرار میگیرد البته ویش از آن میبای ست میزان خطرات احتمالی
که در مرحلهی اول وجود داشت بررسی شود .بیماران در شروش هر آزمون با بررسی دقیق محل سرطان ،به دقت تحتنظر قرار
میگیرند .عالوه بر نظارت بیماران در نحوهی واسخ به درمان ،هر عارضهی جانبی نیز از نزدیک مورد ارزیابی قرار میگیرد.
مرحلهی ستتوم آزمون نیاز به شتترکت تعداد زیادی از بیماران دارد .بعضتتی آزمونها هزاران بیمار را دربرمیگیرند ،برای یکی از
گروهها از درمان استتتاندارد استتتفاده میشتتود (درمانی که به تصتتویب  FDAرس تیده باشتتد) .به این ترتیب امکان مقایستتهی
درمانهای جدید بهوجود خواهد آمد .گروهی که درمان استتتتاندارد را میوذیرد« ،گروه کنترل» نام داردو برای مثال ،این گروه
ممکن ا ست از شیمیدرمانی ا ستاندارد ا ستفاده کند ،در حالی که به گروه دیگری از بیماران ،از نوعی شیمیدرمانی ا ستفاده
میکنند که داروی مورد تحقیق در آن مورد بررس تی قرار میگیرد .به این ترتیب ،میزان بقای بیمار در درمان تازه مورد ارزیابی
قرار خواهد گرفت .همهی بیماران در مرحلهی ستتوم آزمون ازنظر عوارض جانبی به دقت تحتنظر قرار میگیرند و در صتتورت
شدیدبودن عوارض جانبی ،درمان قطع میگردد.
محققان مطالعه برروی درمانهای جدید را برای واسخ به سؤاالت زیر طراحی میکنندو


آیا درمان موردنظر مفید خواهد بود؟



آیا نتیجهی این نوش درمان بهتر از سایر درمانهایی است که تاکنون مورد استفاده قرار میگرفتند ،خواهد بود؟



این درمان چه عوارض جانبی را دروی خواهد داشت؟



آیا فواید این روش بیشتر از مضرات آن (عوارض جانبی آن) خواهد بود؟



درمان مذبور در چه بیمارانی مفید واقع میشود؟

به هرحال خطراتی وجود دارد .هیچیک از افراد شتترکتکننده در آزمون ،بهدرستتتی نمیدانند که درمان موردنظر ،در آینده چه
واسخی را دروی خواهد داشت و دقیقاً چه عوارض جانبی روی خواهد داد .مطالعه برای واسخ به این مسا ل طراحی شده است.
درحالی که بی شتر عوارض جانبی از بین میروند ،بعضیها باقیمانده و گاهی این عوارض میتوانند خطرناک هم باشند .بهخاطر
دا شته با شید که حتی درمانهای ا ستاندارد هم عوارض جانبی درویخواهند دا شت .به دالیل زیادی ،بیمار ممکن ا ست به این
نتیجه برسد که یک آزمون بالینی برایش مفید خواهد بود.

شرکت در یک آزمون بالینی کامالض به تصمیم شما بستگی دارد و وزشکان و ورستاران در مورد جز یات این مطالعه توضیحات
الزم را خواهند داد و فرمی را در اختیارتان قرار میدهند تا بعد از مطالعه در صورت موافقت به شرکت در آزمون ،آن را ام ضاء
نمایید .این م صوبه تحت عنوان «ر ضایتنامه» شناخته می شود .حتی بعد از ام ضاءکردن ر ضایتنامه و شروش آزمون نیز آزادید
هر زمان که مایل با شید و به هر دلیلی مطالعه را ترک گویید .شرکت در آزمون مانع دیگر مراقبتهای وز شکی که شما ممکن
است نیاز داشته باشید ،نخواهد بود.
برای یافتن اطالعات بیشتتتر در مورد آزمونهای بالینی ،از مددکاران بیماران ستترطانی ،ستتؤال کنید .از میان ستتؤاالتی که باید
بپرسید میتوان به موارد زیر اشاره کردو


هدف از مطالعه چیست؟



مطالعهی موردنظر شامل چه نوش درمانهایی میشود؟



این درمان چه اقدماتی را انجام میدهد؟



در مورد بیماری من ،با یا بدون این درمان تحقیقاتی جدید ،احتمال چه رویدادی وجود دارد؟



چه راههای دیگری را میتوانم انتخاب کنم و این راهها چه امتیازات و نقاط ضعفی دارند؟



چگونه آزمون موردنظر ،زندگی روزمرهام را تحت تأثیر قرار میدهد؟



چه عوارض جانبی را میتوان انتظار داشت و آیا این عوارض قابل کنترل هستند؟



آیا باید بستری شوم؟ در این صورت چندبار و برای چه مدتی؟



آیا این آزمون هزینهای را برای من دروی خواهد داشت؟ آیا این آزمایشات آزاد حساب میشوند؟



در صورتی که در نتیجهی تحقیقات ،به من زبانی وارد شود ،انتظار چه مراقبتهایی را باید داشته باشم؟



شرکت در آزمون ،چه نوعه مراقبتهای ویگیرانهی طوالنی را دروی خواهد داشت؟



آیا درمان بهکار رفته در مورد سایر انواش سرطان هم کاربرد دارد؟

شما برای تهیهی لیستی از آزمونهای بالینی موجود میتوانید از طریق شمارههایو
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مشاوره وزشکی مربوط به این انجمن تماس حاصل نما ید.
آزمونهای بالينی مربوط به  PNETو تومورهای یووینگ موضعی (لوکاليزه)
بعد ار تأیید ت شخیص یووینگ سارکوما PENT/در کودک از طریق بیوو سی ،شیمیدرمانی آغاز میگردد .درحال حا ضر گاهی
ویش از جراحی برای کوچکتر کردن تومور اقدام به ش تیمیدرمانی مینمایند .همانگونه که تاکنون توض تیح داده شتتد ،درمان
معموالً ترکیبی از «وینکری ستین»« ،دوکسوروبی سین» و « سیکلوفسفامید» انتخابی با «ای فسفامید» و «اتوووساید» است .در
آزمون بالینی که اخیراً در د ست انجام ا ست ،دوزهای ا ستانداردی از  3دارو (بهترین درمان برا ساس آخرین مطالعات )IESS
برخالف درمان با دزوهای باالتری که اغلب داده میشتتتود ،مورد استتتتفاده قرار میگیرد .این درمان در تعداد کمی از بیماران
آزمایش شتده استت ،اما وزشتکان در مورد مؤثرتر بودن این درمان و عوارض جانبی جدیتر آن اطالعات زیادی ندارند .این نوش
درمان میزان زندهماندن را در ب سیاری از سرطانهای دوران کودکی افزایش داده ا ست و بهترین راه برای برر سی درمانهایی
است که بهنظر میرسد ،مفید باشند.

بعد از  12جلستته شتتیمیدرمانی ،آزمایشتتات برای تعیین قابلیت برداشتتت تومور از طریق جراحت ،تکرار میگردد .در صتتورت
خارج شدن تومور به طورکامل ،به صورتی که لبههای آن واضحتر و عاری از سلولهای سرطانی باشد ،نیاز به ورتودرمانی نی ست.
شتتتیمیدرمانی تقری باً برای  7ماه داده میشتتتود .اگر تومور باقی بماند یا بزرگتر از آن باشتتتد که بهطور کامل خارج گردد،
ورتودرمانی انجام میشود .عالوه بر این ،شیمیدرمانی نیز باری کاملکردن و دورهی درمان ،به کار میرود.
آزمون بالينی مربوط به  PNETو تومورهای یووینگ متاستاتيك:
در آخرین مطالعات  ،IESSمیزان بهبودی برای انواش متاستتتتاتیک یووینگ و  PENETتنها  %30بوده استتتت .چندین روش
درمانی ،هماکنون در حال آزمایش ه ستند .یکی از آنان مرحلهی دوم « » Up- Front Windowا ست .که با شیمیدرمانی
قوی مشابه آنچه در  EFTموضعی صورت میگرفت ،دنبال میشود.
( )Up- Front Windowبه این معنی استتت که یک داروی جدید که قبالً در تومورهای یووینگ مورد استتتفاده قرار نگرفته
ا ست بهکار میرود تا ببینیم آیا تأثیر مثبتی خواهد دا شت یا خیر .بعد از ا ستفاده دو دوز از دارو ،آزمای شات به منظور اثرات آن
انجام گرفته و سپس داروهای شیمیدرمانی متداول داده میشود.
مرحلهی دوم مطالعات متاستتتاتیک مربوط به «( »POGگروه تومورشتتناستتی کودکان) ،شتتامل «توووتکان »Topotecan
میباشد ،داروی جدیدی که با دخالت در بازشدن رشتههای  ،DNAسلولهای در حال رشد را بهطور مؤثرتری از بین میبرد.
با این مطالعه میتوان وی برد که آ یا این روش در درمان تومور یووی نگ مف ید خواهد بود یا خیر .روش دیگر درمانی شتتتامل
شیمیدرمانی بسیار شدید و ویوند سلولهای بنیادی خونمحیطی است که این درمان در چندین مرکز سرطانی برای استفاده
در تومور یووینگ متاستاتیک تحت بررسی است.
توجهات (مالحظات) روانی -اجتماعی در درمان EFT
بیشتتتر موارد  EFTدر ستتنین نوجوانی که حستتاسترین زمان در زندگی کودکان میباشتتد ،روی میدهد .تشتتخیص  EFTدر
توانایی بیمار برای انجام فعالیتهای مدر سه ،کاری یا تفریحی ،تأثیر زیادی دارد .این تأثیر بی شترین شدت خود را در نخ ستین
سال درمان خواهد دا شت .م صلحت این ا ست که در درمان سرطان موقعیت خانوادگی بیمار هرچه سریعتر مورد ارزیابی قرار
گیرد .اگر در اعضاء خانوادهی بیمار ،نگرانی وجود دارد؟ باید قبل از بحرانیشدن بیماری برطرف گردد.
از نگرانیهای شایع ،وضعیتمالی ،انتقال به مرکز سرطان ،از دستدادن شغل و تدریس درون خانه میباشد ،توصیه میشود که
بیماران سنین مدرسه به مسا ل تحصیلی تا حد ممکن توجه داشته باشند .دوستان میتوانند منابع بزرگ حمایتی بهشمار آیند،
اما بیماران اغلب نگران این مسئله هستند که دیگران در مورد سرطان ،ترس و شناخت نادرستی دارند .بعضی مراکز سرطانی،
برنامههایی تحت عنوان «بازگشت مجدد به مدرسه» دارند که در چنین موقعیتهایی میتواند کمککننده باشد .در این برنامه،
آموزگاران سالمتی به مدرسهس کودک رفته و اطالعاتی را در مورد تشخیص ،درمان و تغییراتی که بیمار تجربه خواهد کرد ،در
اختیار آنان میگذارند و به هرگونه سؤال معلمان و همکالسیهای بیمار نیز واسخ خواهند داد.
مراکزی که درمان تعداد ز یادی از مبتال یان به  EFTرا بهعهده دارند ،گاهی برنامه هایی ترت یب میدهند تا بی ماران جد ید با
ستتایر بیمارانی که درمانشتتان کامل شتتده استتت ،مالقاتهایی داشتتته باشتتند دیدن بیماران دیگری که حالشتتان بهبود یافته،
التیامبخش برای مبتالیان جدید خواهد بود.
چه سؤاالتی را باید از پزشك فرزندانتان در مورد تومورهای خانوادهی یووینگ بپرسيد؟
همانطور که ا شاره شد ،این نکته ب سیار اهمیت دارد که با گروه مراقبت از سرطان کودکتان ،صریح و بیورده صحبت کنید.
آنها میخواهند به تمام سؤاالت وا سخ دهند ،مهم نی ست که ور سشهای شما ،عوامانه و غیرمعلمی بهنظر بر سد .برای نمونه
سؤاالت زیر را مدنظر داشته باشیدو



کودک من چه نوش سرطانی دارد؟



آیا این سرطان از مکان اولیهاش گسترش مییابد؟



سرطان در چه مرحلهای است و معنی آن چیست؟



چه درمانهای انتخابی در دسترس است؟



شما کدام را توصیه میکنید و علت این انتخاب چیست؟



چه میزان بقاء و توانایی را در فرزند من میتوان انتظار داشت؟



درمانهای ویشنهادی شما چه عوارض و خطراتی را دروی خواهند داشت؟



با این برنامههای درمانی ،امکان عود مجدد چهقدر است؟



برای آمادگی به شروش درمان چه اقداماتی را باید انجام دهیم؟

عالوه بر این ور سشها نمونه ،از نگارش سؤاالت خودتان نیز ،اطمینان حا صل کنید .برای مثال ،ممکن ا ست خواهان اطالعات
بیشتتتری در مورد دورههای درمانی باش تید تا بتوانید در مورد برنامهی تحصتیلی فرزندتان تصتتمیم بگیرید ،یا بخواهید در مورد
دیگر درمانهای انتخابی و آزمونهای بالینی که ممکن است برای کودکانتان مفید باشند ،اطالعات کسب کنید.
بعد از درمان تومورهای خانوادهی یووینگ چه روی میدهد؟
آزمایشااات پيگيرانه :گروه مراقبت از ستتالمتی در مورد آزمایشتتات الزم و زمان انجام آنها تصتتمیم میگیرد .بستتیاری از
آزمایشات ،براساس الگوی درمانی خاصی موردنیاز میباشند .بیماران بعد از توقف درمان ،بهطور متناوب تحت بررسی و ویگیری
قرار دارند .فاصلهی زمانی بین آزمای شات با گذشت زمان افزایش مییابد .در جریان این ویگیریها اندازهگیریهای دقیق رشد و
آزمای شات خونی برای برر سی عوارض جانبی صورت میگیرد .ا شعهی  Xو سایر مطالعات ت صویربرداری ( MRI ،CTو ا سکن
ا ستخوان) نیز برای ج ستجوی عود ،متا ستاز یا ویدایش یک تومور جدید انجام می شود ،کودک باید انتظار دا شته با شد که این
ا سکنها در سال اول هر 3ماه و در طی سالهای بعد با دفعات کمتری صورت وذیرد .آزمای شات دیگری مانند اکوکاردیوگرافی
قلب نیز ممکن است برای بررسی عوارض جانبی داروهای شیمیدرمانی ،ساالنه انجام شود.
عالئم جدید :این نکته بستتیار اهمیت دارد که بیمار هر عالمت جدید را فوراً به وزشتتک اطالش دهد تا عوارض جانبی درمان یا
هود سرطان هنگامی که بهطور مؤثرتری قابل درمان هستند ،زود تشخیص داده شوند.
چه یافتههای جدیدی در مورد تحقيق و درمان یووینگ سارکوما و  PNETبهدست آمده است؟
تحقیق بر روی تومورهای خانوادهی یووینگ ) (EFTهماکنون در ب سیاری از مراکز وز شکی ،بیمار ستانهای دان شگاهی و سایر
مراکز در سراسر دنیا در دست انجام است.
ت شخيص :تکنیک جدیدی برای ت شیخص دقیقتر یووینگ سارکوما و ( PENTتومورهای نورواکتو در حال اولیه) ابداش شده
است .آنتیبادیهای جدیدی در دست آزمایش هستند تا ببینیم آیا میتوانند اطالعات بیشتری در مورد توانایی درمانهای ویژه
برای بهبود تومورهای خاص به دست آورد؟
شايمیدرمانی :اکثر کودکان مبتال به تومور یووینگ و  PENTبه شتتیمیدرمانی ،ورتودرمانی و جراحی واستتخ میدهند .اما
تحقیقات بیشتتتری برای گستتترش درمانهای موفقیتآمیز تومورهای یووینگ و  PENTمتاستتتازیک یا عودیافته الزم استتت.
مرحلهی دوم مطالعه بر روی داروهای شتتتیمیدرمانی جدید یا شتتتیمیدرمانی با دوز باال همراه با ویوند ستتتلولهای بن یادی
خونمحیطی در گروههای تحقیقاتی با همکاری چندین مرکز و نیز در دان شگاههای شخ صی و بیمار ستانهای کودکان در حال
انجام است.

ژنتيك :همانطور که در بخش « EFTچی ست؟» تو ضیح داده شد ،وی شرفتهای و سیعی در فهم تغییرات موجود در ژنها و
کرومزومها و اثرات آن در ایجاد  EFTحا صل شده است .این اطالعات هماکنون برای گ سترش ح سا سیت  PCRدر ت شخیص
سرطان بهکار میروند و وزشکان هنوز در حال مطالعه هستند تا بتوانند به بهترین نحو ،از این روش در هدایت بخشی از درمان
استتتفاده کنند .انتظار میرود که تحقیق روی تغییرات ژنتیکی در  EFTمنجر به تولید داروهای جدید یا توستتعهی ژن درمانی
(درمان با  DNAبرای جایگزینی ژنهای آسیبدیده در سلولهای  )EFTگردد.
منابع دیگر:
سایتها و سازمانهای بينالمللی
سازمانهای زیر قادرند منابع و اطالعات بیشتری را در اختیار شما قرار دهند.
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