
   

كيف تتجنب اإلصابة
بسرطان الدماغ ؟



ماهو؟

من يصيب؟ 

تصيب  التي  األورام  هو 
الدماغ أو األعضاء التابعة له 
مثل النخاع الشركي و غالف 
الدماغ (السحايا) و أعصاب 
هذه  في  وتسمى  الدماغ  
الحالة بأورام الدماغ األولية. 
تصيب  التي  األورام  أما 
الورم  انتشار  نتيجة  الدماغ 
فتسمى  آخر  عضو  من 

بأورام الدماغ الثانوية. 

الدماغ  أورام  تؤثر  يمكن أن 
على  الشوكي  والحبل 
األطفال والبالغين على حد 
أكثر شيوعًا  سواء و لكنها 

لدى كبار السن. 

سرطان الدماغ



سرطان الدماغ

ماهي عوامل خطر اإلصابة به؟ 
غير  الدماغ  أورام  لمعظم  الرئيسي  السبب 
معروف ، ولكن هناك العديد من عوامل الخطر 

التي قد تزيد من فرص اإلصابة به و تشمل: 

العمر: يزداد خطـــر اإلصابة بورم 
العمـــر  تقـــدم  مـــع  الدمـــاغ 
(فمعظمهـــا يحـــدث لـــدى كبـــار 
السن بعمر ٨٥ و ٨٩ عاًما) ، و لكن 
بعضهـــا يكـــون أكثر شـــيوًعا عند 

األطفال
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يســـبب  لإلشـــعاع:   التعـــرض 
تكـــون  و  الدمـــاغ   أورام  بعـــض 
بعـــض األنـــواع أكثر شـــيوًعا لدى 
الذين خضعوا للعالج اإلشعاعي 
أو التصوير المقطعي المحوسب 

أو األشعة السينية للرأس. 
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الحـــاالت  و  العائلـــي  التاريـــخ 
الوراثية: بعض الحاالت الوراثية 
بـــورم  تزيـــد مـــن خطـــر اإلصابـــة 
الدمـــاغ ، بمـــا فـــي ذلـــك التصلب 
الحدبـــي والـــورم العصبـــي الليفي 
من النوع ١ والورم الليفي العصبي 

من النوع ٢ ومتالزمة تيرنر
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ماهي أنواعه؟ 

سرطان الدماغ

أنسجة  من  الدماغ  يتكون 
أن  يمكن  مختلفة  وخاليا 
من  مختلفة  أنواع  إلى  تتطور 

األورام. 

فهناك أكثر من ١٣٠ نوًعا مختلًفا 
تختلف  و  الدماغ  ام  أور من 
تسمياتها بحسب مكان وجودها 
و تصنف إلى درجات من ١ إلى ٤ و 
الورم  كان  كلما  العدد  زاد  كلما 

أكثر خطورة، وتشمل:

أورام الدماغ من الدرجة ٣ و ٤

أكبر  بسرعة  تنمو  (خبيثة)  سرطانية  أورام  هي 
ويصعب عالجها و تسمى أورام الدماغ أيًضا بـ:  

أورام الدماغ من الدرجة ١ و ٢

هي أورام غير سرطانية (حميدة) تميل إلى النمو ببطء 
شديد

أورام الدماغ األولية
وهـــي التـــي تبـــدأ في 

الدماغ. 

أورام الدماغ الثانوية
وهي التي تنتشر من 
عضو آخر إلى الدماغ. 

ماهي أنواعه؟ 



مامدى انتشاره؟ 

سرطان الدماغ

عام ٢٠٢٠ م

عام ٢٠٢٠ م

١٩ أكثر السرطانات انتشارًا في العالم 

١٥ أكثر السرطانات انتشارًا في السعودية

اإلصابات
٣٠٨ ١٠٢ إصابة

الوفيات
٢٥١ ٣٢٩ وفاة

اإلصابات
٥٩٨ إصابة

الوفيات
٤٨٦ وفاة

حاالت اإلصابة خالل األعوام ٥ الماضية: ١٨٧٦ حالة

بمعدل: 

بمعدل: 



سرطان الدماغ

ماهي أعراضه؟
الجـــزء  الدمـــاغ بحســـب  أعـــراض أورام  تختلـــف 
المصاب من الدماغ، و تشمل األعراض الشائعة 

ما يلي:

الصداع

و  بالتعـــب  الشـــعور  اســـتمرار 
الغثيان و التقيؤ والنعاس

التغيرات العقلية أو السلوكية ، 
مثل مشاكل الذاكرة أو التغيرات 

في الشخصية

ضعف تدريجي أو شلل في جانب 
واحد من الجسم

مشاكل في الرؤية أو الكالم

التشنجات 

فـــي بعـــض األحيان قـــد ال تظهر 
عليـــك أي أعـــراض أو قـــد تتطور 

ببطء شديد بمرور الوقت.
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قم بزيارة الطبيب إذا كانت 
مـــن  األنـــواع  هـــذه  لديـــك 
األعـــراض ، خاصـــة إذا كنت 
تعاني من صداع يختلف عن 
نوع الصداع الذي تعاني منه 
بالعادة ، أو إذا كان الصداع 
يـــزداد ســـوًءا. قـــد ال يكـــون 
لديك ورم في الدماغ ، ولكن 
يجـــب فحـــص هـــذه األنواع 

من األعراض.

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

الدماغ.

متى تزور
الطبيب؟ 

سرطان الدماغ
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كيف يتم
تشخيصه؟ 

يســـتخدم األطباء عدة اختبارات للتأكد 
من وجود ورم في الدماغ و تشمل هذه 

االختبارات:

الفحص البدني والتاريخ الطبي

فحوصات الدم 02

أخذ خزعة 03

األشعة 04

الفحص العصبي 05

فحص النخاع الشوكي 06

سرطان الدماغ



يهـدف عـالج ورم الدمـاغ إلـى اسـتئصال أكبـر قـدر ممكـن منـه 
ومحاولـة منعـه مـن العـودة مـرة أخـرى و تتحـدد أنـواع العـالج 

بحسب: 

مكانه نوع الورم

 مدى تشوه الخالياحجمه ومدى انتشاره

 الصحة العامة للمصاب 
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كيف تتم
معالجته؟ 

سرطان الدماغسرطان الدماغ



 الجراحـــة:  يتم فيها اســـتئصال جـــزء صغير من 
الجمجمـــة و ازالـــة الـــورم ثم إعـــادة تثبيت قطعة 

الجمجمة في مكانها. 

سرطان الدماغ

و تشمل خيارات العالج الرئيسية مايلي:

 العالج اإلشـــعاعي: يســـتخدم اإلشـــعاع لقتل 
الخاليا السرطانية بعد الجراحة. 

الخاليـــا  لقتـــل  يســـتخدم  الكيميائـــي:  العـــالج 
السرطانية بعد الجراحة ، أو لتخفيف األعراض إذا 

كان الورم ال يمكن إزالته. 

الجراحة اإلشعاعية: تستهدف الكثير من الحزم 
اإلشـــعاعية الصغيرة السرطان لقتله إذا لم يكم 

باإلمكان من إجراء الجراحة. 

غرسات كارموســـتين (الرقائق الدبقية): وهي 
طريقـــة جديدة لتقديم العـــالج الكيميائي لبعض 
األورام المتقدمة، حيث يتم إدخال الغرســـات في 

الدماغ 

 األدويـــة: لعالج األعـــراض و التخفيف منها مثل 
الصداع و التشنجات و الغثيان و التقيء.

سرطان الدماغ
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ماهي األعراض المزمنة
التي قد تستمر بعد العالج؟

بعـــد العـــالج ، قد يكـــون لديك بعـــض األعراض 
المزمنة نتيجة اإلصابة و التي قد تستمر معك ، 

و تشمل:

قد تتمكن من العودة تدريجًيا 
إلى ممارسة حياتك الطبيعية 
أثناء مرحلة التعافي و لكن قد 
يوجـــد بعـــض األمـــور التي قد 
تحتاج إلى تجنبها مدى الحياة 
(مثل الرياضـــات التي تتطلب 

االحتكاك الجسدي).

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

التعافي أو التكيف معها. 

التشنجات

صعوبات في المشي

مشاكل الكالم
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سرطان الدماغسرطان الدماغ

اإلصابة  خطر  لتقليل  صحي  حياة  نمط  اتباع  المهم  من  و 
بالسكتة الدماغية. ويشمل: 

اإلقالع عـــن التدخين إذا 
كنت مدخًنا 

اتباع نظام غذائي صحي 
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ممارسة الرياضة بانتظام. 03



ألن المسبب الرئيسي ألمراض الدماغ غير معروفة لذا 
اليوجـــد وســـيلة محددة للوقاية منـــه و لكن يمكن من 
تقليـــل خطر اإلصابة بـــأورام الدماغ عـــن طريق تجنب 
العوامـــل البيئيـــة مثـــل التدخيـــن والتعـــرض المفـــرط 

لإلشعاع.

سرطان الدماغ

كيف يمكن
الوقاية منه؟ 



هـل أعجــبك 
هـذا المـلف؟

هنا تجد المزيد


