
   

كيف تتجنب اإلصابة
بأورام الدماغ؟



ماهو؟
ورم الدمــاغ هـــو نـمـّو غــيـــر 

طبيعـــي للخـاليــا في الدمـاغ.
يوجد أكثــر من 40 نوًعا رئيسًيا 
مــن أورام الـدمــاغ، والتـي يتم 

تجميعها في نوعين رئيسيين:

حميدة
بطيئة النمو ومن غير المرجح أن تنتشر.

ورم الدماغ

األنواع الشائعة: هي األورام السحائية 
الـغـــدة  وأورام  الــعصبـيـــة  واألورام 

النخامية واألورام القحفية البلعومية.

خبيثة ( سرطان)
من  أخرى  أجزاء  إلى  االنتشار  على  قادرة   

الدماغ أو النخاع الشوكي.

األنواع الشائعة: هي األورام الـنجميــة 
واألورام الـدبقـيـــة واألورام األرومـيــة 

الدبقية واألورام الدبقية المختلطة.

وهــي  أكـثــر انتشارا بين األشخاص فوق 
عمر الـ 60 (بالرغم من أن سرطان  الدمـاغ 
أنواع السرطان شيوًعا بين  ثانـي أكثر  هو 
األطفـال بعد سـرطان الــدم)، وهـو أكثر 
شـيــوعــا عنـد الذكــور؛ حيـث أن األورام 
السحـائيـة هي األنـواع الوحيـدة التي وجد 

أنها تصيب اإلناث أكثر من الذكور. 



ورم الدماغ

ماهي عوامل خطر اإلصابة به؟ 
السبـــب الرئيـســـي لمعـظـــم أورام الدمــاغ غير 
معـروف، ولكـن هنـاك العديـد من عوامـل الخطـر 

التي قد تزيد من فرص اإلصابة به و تشمل: 

العمـــر: تكـــون أورام الدماغ  أكثر 
شيوًعا عند األطفال وكبار السن، 
على الرغم من أن األشخاص في 
أي عمر يمكن أن ُيصابوا بورم في 

الدماغ.
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الجنس: الرجـــال أكثر عرضة من 
النساء لإلصابة بورم في الدماغ، 
ومـــع ذلـــك فـــإن هنـــاك بعـــض 
األنواع المحددة من أورام الدماغ 
مثـــل الورم الســـحائي تكـــون أكثر 

شيوًعا عند النساء.
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التعرض لإلشعاع: األشخاص 
الذين تعّرضوا لنوع من اإلشعاع 
يسّمى اإلشـــعاعات األيونية هم 
أكثـــر عرضًة لخطر اإلصابة بأورام 

الدماغ. 

أمثلـــة اإلشعـاعــــــات األيـونـيــــــــة:  
العـــالج اإلشـــعاعي المســـتخدم 
في معالجة السرطان، والتعرض 
القنابـــل  مـــن  الناتـــج  لإلشـــعاع 

الذرية.

03

تحـــدث  عائلـــي:  يـــخ  تار وجـــود 
اإلصابة بـــأورام الدماغ الصغيرة 
لـــدى األشـــخاص الذيـــن لديهـــم 
تاريـــخ عائلي مـــع أورام الدماغ أو 
تاريـــخ عائلي مع متالزمات وراثية 
تزيـــد مـــن خطـــر اإلصابـــة بـــأورام 

الدماغ.
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أورام الدمــاغ األساسيّـة: وهي 
ويتـــم  الدمــاغ،  في  تبــدأ  أورام 
تصنيفــها حســب المنطقـة التي 
تبدأ فيها بالنمـو داخـل الدمـاغ أو 

حسب الخاليا التي تصيبها. 

أورام الدمــاغ الثـانـوّيـة: يسببها 
السرطان الذي ينشأ في مكان آخر 
في الجسم، مثل الرئة على سبيل 
المثــال، ولكـن ينتشــر للدمــاغ، 
وهــذا ما يعـرف بسـرطان الدمـاغ 

المنتشر.

الدرجة األولى:

غيــر سرطانيـــة أو بطيئــة النمــو. وغالًبا ما يتـم عالجـها بالجراحة.

الدرجة الثانية:

القـدرة على  لديهـا  األورام  النمـــو، و هـذه  خبيثــة ولكنهـا بطيئــة 
االنتشــار إلى األنسجـــة المجــاورة أو االنتكاس بعد العالج األولي.

الدرجة الثالثة:

أن  المرحلـة خبيثــة وتتطور بسرعـة، و يمكن  الدماغ في هذه  أورام 
تنتشـر إلى مناطق أخرى من الدماغ.

الدرجة الرابعة:

أورام الدماغ تتطور بسرعة ولها سمات غير طبيعية وتعتبر عدوانية؛ 
حيث يمكن  أن تنتشر إلى مناطق أخرى من الدماغ .

أنواع أورام الدماغ 

درجات / مراحل ورم الدماغ:



سرطان الدماغ
والجهاز العصبي 

عام 2020م

عام 2020م

في العالم

الخامـس عشر بين أكثر أنـــواعفي السعودية
السرطان انتشارًا عند الجنسـين

عدد الحاالت الجديدة
308,102 حـالــة

عدد الوفيات 
251329 وفــاة

عدد الحاالت الجديدة
598 حـالــة

عدد الوفيات
486 وفــاة

 عدد الحاالت خالل األعوام الخمس الماضية 1876حالة

بمعدل حدوث 3.5 لكل 100,000 من السكان

بمعدل انتشار 5.39 لكل 100,000 من السكان

 التاسـع عشـر بيـن أكثـر أنــواع
السرطان انتشارًا عند الجنسين



ماهي أعراضه؟
تختلف أعراض أورام الدماغ بحسب الجزء المصاب 

من الدماغ، و تشمل األعراض الشائعة مايلي:

تشمل األعراض األخرى:

الصداع : يمكن أن يكون الصداع خفيًفا أو حاًدا أو 
مســـتمًرا أو يأتي ويختفي، و ال يشير الصداع دائًما 
إلى ورم في الدماغ  ولكن إذا كنت قلًقا، فتأكد من 

مراجعة طبيبك.

النـوبــات: التـي قد تكـون  شديــدة (مثل التشنــج) 
أو خفيفة (اضطراب عابر في اإلدراك أو اإلحساس أو 

ارتعاش العضالت).
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ضعف أو شلل في جزء من أجزاء الجسم 02

فقدان التوازن 03

التهيج العام أو النعاس أو تغير في الشخصية 04

الغثيان والقيء غير المبرر  05

اضطراب في الرؤية أو السمع أو الشم أو الذوق 06

ورم الدماغ



كانت  إذا  الطبيب  بزيارة  قم 
األنـــواع من  لديـــك هـــذه 
إذا كنت  ، خاصـــة  األعراض 
تعاني من صداع يختلف عن 
نوع الصداع الذي تعاني منه 
، أو إذا كان الصداع  بالعادة 
يزداد ســـوًءا. قـــد ال يكون 
لديك ورم في الدماغ ، ولكن 
يجب فحص هذه األنواع من 

األعراض.

إذا لم يتمكن الطبيب العام 
مـــن تحديد الســـبب لهذه 
بتحويلك  سيقوم  األعراض 
إلـــى طبيـــب متخصص في 
الدمـــاغ والجهـــاز العصبي 
لعمل  أعصـــاب)  (طبيـــب 
المزيـــد مـــن االختبـــارات و 
الفحوصـــات ، مثـــل فحص 

الدماغ.

متى تزور
الطبيب؟ 
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كيف يتم
تشخيصه؟ 

يستخدم األطباء عدة اختبارات للتأكد من 
وجـــود ورم فـــي الدماغ و تشـــمل هذه 

االختبارات:

الفحص البدني والتاريخ الطبي

فحوصات الدم 02

أخذ خزعة 03

األشعة 04

الفحص العصبي 05

فحص النخاع الشوكي 06

ورم الدماغ



يهـدف عـالج ورم الدمـاغ إلـى اسـتئصال أكبـر قـدر ممكـن منـه 
ومحاولة منعه من العودة مرة أخرى و تتحدد أنواع العالج بحسب: 

مكانه نوع الورم

 مدى تشوه الخالياحجمه ومدى انتشاره

 الصحة العامة للمصاب 

0104

0205
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كيف تتم
معالجته؟

ورم الدماغ



تكـــون بعـــض أورام الدماغ صغيرة ويســـهل  الجراحة: 
فصلها عن النســـيج المحيط بها مما يسهل استئصالها 
بالكامل، ولكـــن توجد أورام  أخـــرى ال يمكن فصلها عن 
النســـيج المحيط أو تقع بالقرب من مناطق حساسة في 
الدماغ، و في هذه الحاالت، يستأصل الطبيب المختص أكبر 

قدر ممكن من الورم . 

و تشمل خيارات العالج
الرئيسية مايلي:

العالج اإلشعاعي: ُيســـتخدم لقتل الخاليا السرطانية في 
الحاالت التالية:  

بعد الجراحة لمحاولة قتل أي خاليا ورمية متبقية.

العالج الكيميائي: غالًبا ما يســـتخدم جنًبـــا إلى جنب مع 
العالجات األخـــرى مثل الجراحة و / أو العالج اإلشـــعاعي. 
يمكن أيًضا اســـتخدام العالج الكيميائي بمفرده ، خاصًة 
لألورام األكثر تقدًما أو لألورام التي عادت بعد أنواع العالج 

األخرى

الجراحة اإلشـــعاعية: تستخدم حزًما متعددة من اإلشعاع 
لتوجيه نوع عالج إشـــعاعي شـــديد التركيـــز لقتل الخاليا 

الورمية في منطقة صغيرة جًدا.

غرســـات كارموســـتين (الرقائق الدبقية): وهي طريقة 
جديدة لتقديم العالج الكيميائي لبعض األورام المتقدمة، 

حيث يتم إدخال الغرسات في الدماغ 

األدوية: لعالج األعـــــراض والتخفيف منها مثل الصداع و 
التشنجات و الغثيان و التقيء.

01
عالج رئيسي إذا لم تكن الجراحة خياًرا جيًدا واألدوية 

غير فعالة.
02

للمساعدة في منع أو تخفيف أعراض الورم 03
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ماهي األعراض المزمنة
التي قد تستمر بعد العالج؟

بعد العالج، قد يكون لديــــك بعض األعــــراض 
المزمنة نتيجة اإلصـابـة و التي قد تستمـر معـك، 

و تشمل:

و التي قد تحتاج إلى عالج تأهيلي 
أو عالج طبيعي لمساعدتك على 

التعافي أو التكيف معها. 

التشنجات

صعوبات في المشي

مشاكل الكالم

02

03
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ألن المســـبب الرئيســـي ألورام الدماغ غير معروفة لذا 
التوجد وســـيلة محددة للوقاية منـــه و لكن يمكن من 
تقليل خطـــر اإلصابة بـــأورام الدماغ عـــن طريق تجنب 
العوامل البيئية مثل التدخين والتعرض المفرط لإلشعاع.

كيف يمكن
الوقاية منه؟ 
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هـل أعجــبك 
هـذا المـلف؟

هنا تجد المزيد

https://bit.ly/3BoQU6f
https://bit.ly/3krkQHV
https://bit.ly/2WqnsNC
https://bit.ly/3Dgcsnb
https://bit.ly/3zcNToJ



