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 الدماغ زرطان                                

 األلياف مدى علٍ الكورباُيٌ الرزاُل إرزال طريق عن الجزم فً يتخكم الدماغ
 الدماغ يسكل. السوكً الخبل لتكون تندمح و الدماغ من األلياف تنطلق. العشبيٌ

 .المركزي العشبً الجوازب  يزمٍ ما معا السوكً والخبل

 دعم ذّيا علٍ يختوي كما. العشبيٌ الذّيا من المليارات من الدماغ يتكون  

 . الزخايا تزمٍ رقيقٌ شفاُد بثّث مخاط الدماغ و .الػرويٌ ذّيا تزمٍ

 الجزء علٍ ويطلق .النذاعً الزاُل يزمٍ زاُلب السوكً الخبلو الدماغ يػطٍ

 جزء كل واأليمن األيزر الجانبين إلٍ مقزم هو. الدماغ مقدمٌ الدماغ من براألك

 .الجزم من مذتلفٌ أجزاء علٍ زيطري

 

 فً تتواجد. الدماغ وجذع المؤذر بالدماغ يزميان الدماغ من آذران جزُان هناك

 يزيطرجذع و. والتنزيق توازنال ضوابط( بالمذير أيضا زمٍي ما) المؤذر اغالدم

 .بوا التفكير دون من تخدث التً تلك -- التلقاُيٌ مالجز وظاُف علٍ الدماغ

. األهميٌ سديدة  ولكنوا شػيرة الػدة هذه. الدماغ منتشف فً النذاميٌ الػدة تقع 

 .المذتلفٌ الجزم وظاُف من العديد فً تتخكم هرمونات تنتح أنوا خيث

   .فيى تؤثر التً الدماغ من جزءال علٍ اعتمادا مذتلفٌ اأعراض الدماغ أورام تزبب

 تزمٍ و, أذرى مناطق فً أورام من تنتسر عادة البالػين فً المر أورام معظم

  .ثانويٌ بأورام هذه
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 واوأزباب الدماغ فً ورم مذاطر
 

. تخديدا المر فً ورم يزبب الذي ما نعرف ِ ونخن نزبيا نادرة الدماغ أورام

 .المعروفٌ الذطر عوامل بعض هناك ولكن

 

 الزن
 

 معظم مثل الخال هو كما .زن أي فً المر أورام علٍ الخشول للناس يمكن

 نواعاأل بعض لكن و. الزن كبار فً سيوعا رأكث الدماغ زرطان فإن الزرطانات

 بعد إنتسارا زرطان  أكثر ثانً الدماغ زرطان يعتبر .السباب فً سيوعا  أكثر

 .اادم زرطان

 

 األذرى الذطر عوامل
 

 أخد تسذيص خال فً.  وراثيٌ بمعطيات عّقٌ الزرطانيٌ األورام من% 5  ل

 .يزداد اإلشابٌ ذطر فإن الدماغ بزرطان األذوة أو الوالدين

 :اإلشابٌ ذطر فً طفيفٌ زيادة إلٍ المعرضٌ األذرى الفُات من 

  الدماغً بالسلل المشابين ألطفال -
 .المناعً الجواز ضعف ذوي -

 

. لإلسعاع التعرض هو المعروف الوخيد الذطر فإن البيُيٌَ للمذاطر بالنزبٌ

 .الماضً فً الرأس فً اإلسعاعً العّج لديوم الذين اِسذاص فً  زجلت

  

 الدماغ ورم أعراض
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 الجدير. التسنح ونوبات الشداع الدماغ امورأ من سيوعا األكثر األعراض من 

 فً يتمركز أن يمكن التسنح. للشداع نادرا زببا يعتبر الدماغ ورم أن بالذكر

 .كلى الجزم علٍ ؤثري قد أو. الزاق أو واليد َ الذراع

 

 بدوره يزبب مما. الجمجمٌ داذل الضػط إزدياد إلٍ يؤدي الورم نمو إزتمرار 

 .النظر فً مساكل التسنح إلٍ يؤدي قد كما. والذمول بالقًء السعور و َ الشداع

  

 الجزم من جزء علٍ يؤثر قد لذلك و .خولى من الدماغ أنزجٌ علٍ الورم يضػط

 الدماغ أورام أن يعنً وهذا. الدماغ من الجزء ذلك  المتعلقٌ الجزم من  عمليٌ أو

 .األعراض من متنوعٌ مجموعٌ تزبب أن يمكن

 

 من معين جزء فً ذدرت أو ضعف علٍ تسمل أن الجزديٌ عراضلأل نيمك 
 فً تػيرات الدماغ أورام تزبب أن يمكن ز. الخواس فً مساكل إثارة أو َ الجزم

 .التركيز أو والتذكر والتخدث التفكير فً مساكل و المريض سذشيٌ

 

 الدماغ أورام عن الكسف
 

 إعتماد يشعب. الدماغ مزد هو المبكر الكسف فً يزاعد الذي الوخيد الفخص

  . الدماغ لزرطان بمناز مبكر فخص

 

 زرطان علٍ ينطبق ِ مما بسدة المنتسرة األمراض فً أكثر عمليا يكون المزد
  .الدماغ

 

 والثانويٌ وليٌاأل الدماغ أورام
 

 فً آذر مكان فً زرطان من ينتسر أن  أو َ الدماغ فً يبدأ أن للزرطان يمكن
 .الجزم
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 تزمٍ و . األوليٌ الدماغ أورام الدماغ فً تبدأ التً الزرطانات وتزمٍ

 و . الثانويٌ الدماغ أورام  آذر مكان من الدماغ إلٍ انتسرت التً الزرطانات

( القولون) واِمعاء والمعدة لٍوالك والثدي الرٌُ زرطانات من كل بإمكان

 .الدماغ إلٍ اإلنتسار الجلد وزرطان

 

 

 ؟اإلنتسار الدماغ لزرطان يمكن كيف
 

 مجرى ذّل من والزفر الرُيزً الورم عن اِنفشال الزرطانيٌ الذّيا بإمكان
 ..جديدة أورام إلٍ النمو فً وتبدأ الدماغ فً لتزتقر الدم

 

 األوليٌ الدماغ أورام أنواع
 

 علٍ عموما تزميٌ تتم. المر فً مو من مذتلف أنواع 011 من يقارب ما هناك

 للذّيا الداعمٌ الػرويٌ ذّيا هً المتأثرة الذّيا معظم. المتأثرة الذّيا  نوع

 .فيوا تنمو التً الدماغ مناطق ازمى الدماغ أورام بعض تزمٍ و. العشبيٌ

 

 ؟ذبيث أو خميد -- الورم نوع

 

 تخديد يتم و. النمو زرعٌ لمدى وفقا مجموعات إلٍ الدماغ أورام تقزيم يتم

 النزبٌ زادت كلما َالتسوه مزتوى تخديد و المجور تخت الذّيا بخص الزرعٌ
 وخميدة منذفضٌ بدرجٌ األورام تعتبر. الورم درجٌ ارتفعت و النمو زرعٌ زادت

 .ذبيثٌ عاليٌ درجٌ ذات و

 

 عرضٌ أقل يعتبر و انزبي النمو بطيئ الورم بأن تعنً بالخميد الورم تزميٌ
 بالعّج  معالجٌ يختاج ِ قد. زالٌاإل بعد يعود ِ أن المرجد ومن لّنتسار

 .الجراخٌ بعد اإلسعاعً أو الكيمياًُ
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 أن المرجد من و. نزبيا عاليٌ بزرعٌ ينمو الورم أن تعنً بالخميد الورم تزميٌ

 أو الدماغ من أذرى أجزاء إلٍ تسرين وقد. تماما أزيل لو ختٍ  الجراخٌ بعد يعود

 لمخاولٌ كيمياًُ أو إسعاعً عّج إلٍ خاجٌ هناك يكون وزوف. السوكً النذاع

 .العودة إيقاف

 

 

 ؟الدماغ امرأو إذتشاشً أرى أن ينبػً هل
 

 يكون قد ممنال زرطان لى يكون قد من تخديد الطبيب علٍ الشعب من يكون وقد
 و المزتمر الشداع من بالقلق يسعرون الناس من كثير. ةذطور أقل سًء لديى

 . الدماغ فً ورم وجود يعنً قد أنى يعتقدون

 

 . المر فً ورم من يعانون مزمن شداع من يعانون ممن% 0 من أقل الواقع ًف

 

 عاجلٌ لإلخالٌ التوجيويٌ المبادئ
 

 و ظوورها علٍ إزبوعين مرور بعد متذشص إلٍ اإلخالٌ تختم التً األعراض
 : ازتمرارها

 

 القًء مثل أذرى أعراض يرافقى و لباكرا الشباح فً خدثي التً الشداع  -
 الذاكرة أو السذشيٌ فً تػيرات و والنعاس  اإلغماء و

 

 زوءا تزداد العشبً الجواز تػيرات -
 

 .كلى الجزم أو الجزم أجزاء فً تسنجات -
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 .الوقت مر علٍ زوءا تزداد عقليٌال القدرات و الزلوك فً تػيرات  -

 

 قلقا تزال ِ كنت إذا
 

 فباإلمكان الجد مخمل علٍ األعراض يأذذ ِ طبيبك أن من بالقلق تسعر كنت إذا
 .طبيبك مع لمناقستوا الشفخٌ هذه طباعٌ

 

 

 الدماغ أورام خول لطبيبك أزُلٌ
 

 المر؟ فً ورم لدي كان إذا أعرف كيف  -
 المر؟ فً بورم اإلشابٌ ذطر من التدذين أو الػذاًُ النظام يؤثر هل  -
  للدماغ؟ مزد إجراء باإلمكان هل  -
 الدماغ؟ لزرطان وراثً مزبب هناك هل -
 المر؟ فً ورمب اإلشابٌ ذطر من يزيد هذا هل. آذر زرطان لدي كان لقد -

 المر؟ فً ورمب اإلشابٌ ذطر من للخد بى القيام يمكننً سًء أي هناك هل  -
 المر؟ فً ورمب اإلشابٌ ذطر من يزيد مخمول هاتف ازتذدام هل -
 اإلشابٌ؟ ذطر من يزيد المعيسٌ مكان هل -
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