
 Brain cancerسرطان الدماغ 

 الطالبة :فاطمة احمد غشان/جامعة تكريت/كلية العلوم

 َوَرم الدماغ هو كتلة أو نموٌّ للخاليا الشاذة في الدماغ.

دة من أورام المخ. بعض أورام المخ غير سرطانية )حميدة(، وبعضها  هناك أنواع متعد ِّ
(، أو قد يبدأ السرطان في أماكن سرطانية )خبيثة(. قد يبدأ ورم المخ في مخَك  يٌّ أوليٌّ )َوَرم ُمخ ِّ

يَّة ثانوية، أو متنق ِّلة(.  أخرى من جسدَك وينتشر إلى مخَك )أورام ُمخ ِّ

د معدَّل النمو وكذلك موضع َوَرم المخ مدى  ِّ َوَرم المخ بصورة كبيرة. يُحد ِّ تختلف سرعة نمو 
 تأثيره على وظيفة جهازَك العصبي.

 الج أورام المخ على نوع َوَرم المخ، فضالا عن حجمه وموقعه.تعتمد خيارات ع

 انواع األورام هي:

 *الورم األرومي الدبقي

 *الورم األرومي النخاعي

 *الورم السحائي

 *الورم النجمي

 *اورام الغدة النخامية 

 *سرطان الضفيرة المشيمية

 *ورم الدبقبات قليلة التصغن

 *الورم الصنوبري األرومي

 *الورم البطاني العصبي 

 *الورم القحفي البلعومي

 *ورم العصب السمعي



 األعراض

تختلف عالمات وأعراض ورم الدماغ بشكل كبير وتعتمد على حجم ورم الدماغ وموقعه 
 ومعدل نموه.

 قد تتضمن العالمات واألعراض العامة الناجمة عن أورام الدماغ ما يلي:

 صداع أو حدوث تغيُّر في نمطهابداية إصابة جديدة بنوبات  •

ا •  نوبات صداع تصبح تدريجياا أشد وأكثر تكررا

 القيء أو الغثيان غير المبرر •

 مشاكل بالرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية المحيطية •

 فقد اإلحساس أو الحركة في ذراع أو ساق تدريجياا •

 صعوبة في االتزان •

 مصعوبات في الكال •

 الشعور بالتشوش في األمور اليومية •

 تغيُّرات في الشخصية أو السلوك •

 نوبات، وخاصة لدى األشخاص الذين ليس لديهم تاريخ لإلصابة بنوبات •

 مشاكل في السمع •

 سرطان الدماغاسباب ال

البيئي، أن هناك اسباب عديدة لها عالقة بنشوء سرطان الدماغ منها عوامل وراثية معينة، التلوث 

ائر.اإلشعاعات وتدخين السج  

وقد اتضح أن العوامل التالية، جميعها، لها عالقة بنشوء سرطان الدماغ وتم تعريفها كعوامل خطر        

ذلك، ليس ثمة من يعرف، على وجه اليقين، ما إذا كانت محتملة لإلصابة بمرض سرطان الدماغ. ومع 

وهذه العوامل هي هذه العوامل تزيد فعال من خطر اإلصابة بمرض سرطان الدماغ  

 *التعرض لألشعاعات في منطقة الرأس

  الوراثيةالعوامل   *بعض



  *اصابة الفيروسات

 

 تشخيص سرطان الدماغ

يتم التشخيص سرطان الدماغ في معظم الحاالت عن طريق اجراء فحص التصوير 

المقطعي المحسوب للدماغ. هذا  الفحص مشابه للتصوير باألشعة السينية لكنه يوفر 

التصوير ثالثي األبعاد. كذلك عن طريق اخذ خزعة من  معلومات مفصلة بأستخدام

عينة يتم بواسطة اجراء عملية  الكتلة الورمية لتحديد نوع الورم,وللحصول على

جراحية يتم عن طريق فتح فتحة في الجمجمة من اجل استئصال الورم بأكمله ثم 

تؤخذ العينة لغرض فحصها في المختبر من قبل طبيب مختص بتشخيص األمراض 

عن طريق فحص الخاليا . هناك فحوصات مختبرية تجرى لالشخاص المصابين 

وتشمل فحوصات الدم وفحص وظائف الكبد النهم يعانون من امراض اخرى 

 والكلى.

 طرق العالج الشائعة

 :طرق عالج سرطان الدماغ األكثر شيوعا هي

 المعالجة الجراحية •

 المعالجة اإلشعاعية •

 المعالجة الكيميائية •

وقد يشمل البرنامج العالجي، في بعض الحاالت، أكثر من طريقة عالجية واحدة يتم دمجها، 

.الوقت ذاتهمعا، في  . 

 

 

 

  



 

 

 ورم جذع الدماغ الدبقي

 

 ورم الدماغ
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