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 : ما يجب أن تعرفه عن أورام الدماغ
 

ام       ر من   –يكتشف آالف من األشخاص آل ع ة سوا   20,000 أآث ة أورام مخي ء حال
خ        ى أورام الم ة إل األورام األولي ابة ب سبة اإلص ون ن ة وتك ة أو إنبثاثي والي أولي  ح

ات الم 40,000 ي الوالي دهاف دة وح وم . تح ة وتق رين لمكافح ة البح سرطان جمعي  ال
تعلم عن أورام                بنشر هذا الكتيب لمساعدة المرضى وأفراد عائالتهم وأصدقائهم في ال

 . تعلموا أآثر عن هذه األورامونأمل أن يقرأه اآلخرون لي. الدماغ
ى صفحة      . غ وتشخيصها ومعالجتها  اويصف هذا الكتيب أعراض أورام الدم      رد عل وت

واع اخرى من               في هذا العدد   32  قائمة بأسماء آتيبات اخرى تصدرها الجمعية عن أن
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 .26قة بأورام الدماغ إبتداء من صفحة وترد تعريفات للمصطلحات الطبية المتعلآما 
 

تمرار    امى بإس دماغ تتن ن أورام ال ا ع ات   . إن معرفتن ر المعلوم ى آخ صول عل وللح
 : يرجى األتصال بـ

 
 جمعية البحرين لمكافحة السرطان

  البحرين– المنامة 1499. ب. ص
 17285194 - 17233080هاتف 

 
 
 

 : الدماغ
 

از      شوآي الجه دماغ والنخاع ال شكل ال  Central Nervous( العصبي المرآزي   ي
System .(           ة ال إرادي ه من أفع وم ب ا نق د هو جزء من آل م از المعق ذا الجه وال وه

نفس و         ة والت ام   إرادية آالمشي والتكلم آأفعال إرادي ة     هضم الطع ال ال إرادي ا  .  آأفع آم
شم،           ذوق وال سمع واللمس وال نا آالبصر وال يرتبط الجهاز العصبي المرآزي بحواس

 . افة إلى عواطفنا وأفكارنا وذاآرتناإض
 

ه          تتكون منها إسفنجية  إن الدماغ هو آتلة طرية       ساند، ول سيج الم  الخاليا العصبية والن
خ   ي الم سية ه زاء رئي ة أج يخ )Cerebrum(ثالث ذع )Cerebellum(، والمخ ، وج

اً ) Brain Stem(الدماغ  اً  وتعمل هذه األجزاء مع ًا وآيف ا   أن لكل من وباإلضافة   آم ه
 . وظائفه الخاصة

 
وله نصفان   . هو أآبر جزء في الدماغ، ويمأل الجزء األآبر من أعلى الجمجمة          : المخ

ة من          . األيسر واأليمن  : يعرفان بنصفي الكرة الدماغية    ستخدم المخ معلومات قادم وي
الرد المناسب     سان ب سم اإلن أمر ج ا ، وي دث حولن ا يح ا بم نا إلعالمن تحكم . حواس وي

رة األ ا   نصف الك سم، فيم ي الج سر ف ب األي ى الجان ي العضالت عل خ ف ن الم ن م يم
آما يتحكم هذا . يتحكم نصف الكرة األيسر في العضالت في الجانب األيمن من الجسم   

 . الجزء من المخ في الكالم والعواطف، إضافة إلى القراءة والتفكير والتكلم
دماغ    ن ال ي م زء الخلف ي الج خ ف ود تحت الم يخ الموج ا المخ وازن أم ي الت تحكم ف في

 . واالعمال آالمشي والتكلم
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تحكم في الجوع   شوآي، وي دماغ بالنخاع ال ذي يوصل ال دماغ هو الجزء ال وجذع ال
دم،                     ية، آدرجة حرارة الجسم، وضغط ال والعطش وعدد من وظائف الجسم األساس

 . والتنفس
 

سحايا الدماغ            ة    وتقوم عظام الجمجمة وغطاء مؤلف من ثالثة أغشية تسمى ال ة بجماي ي
شوآي    . الدماغ ه من شدة    ) Cerebrospinal Fluid(آما يقوم سائل المخ ال  بحمايت

ذا          . الصدمات ات ه ة بالبطين وتفرز خاليا خاصة في تجويفات الدماغ األربعة المعروف
وم سائل            ا يق سحايا آم ين ال السائل المائي، الذي يسيل عبر البطينات وفي الفراغات ب

ل الفضالت من              النخاع الشوآي بعملية ن    دماغ، ويزي قل المغذيات أيضًا من الدم إلى ال
 . الدماغ

شوآي  ألف النخاع ال د ) Spinal Cord(يت اف العصبية ، ويمت ات من األلي من لفاف
ه                  لألسفل ذي يحمي ري ال ود الفق اة في وسط عظام العم ر قن دماغ عب ا في   .  من ال وآم

ساا ه ال ذي يحمي شوآي ال سحايا النخاع ال دماغ تغطي ال شوآي من شدة ل ئل المخي ال
  . الصدمات

وتصل  . وتوصل األعصاب الشوآية بين الدماغ واألعصاب في معظم أنحاء الجسم              
رأس                      ين وأجزاء أخرى من ال ين واألذن ى العين دماغ مباشرة إل أعصاب أخرى من ال

 . وتنقل هذه الشبكة من األعصاب الرسائل ذهابًا وإيابًا بين الدماغ وسائر الجسم
 

 : لدماغأورام ا
 

ه الخاصة                 بصفة عامة   يتألف الجسم    وع وظائف ا، ولكل ن رة من الخالي واع آثي . من ان
ا    ن الخالي د م اج المزي تظم إلنت ى نحو من سم عل ي الجسم، وتنق ا ف ر الخالي و أآث وتنم

ه              ى صحته وسالمة عمل ا      . عندما يحتاج الجسم إليها للمحافظة عل د الخالي دما تفق وعن
تحكم   ى ال درتها عل ضق ا  واإلن ة نموه ي عملي زداد مع باط ف سامها دون أي وي دل إنق

دًا          إنتظام مما يؤدي إلى تشكل خاليا زائدة         من النسيج تسمى ورمًا يمكن أن يكون حمي
 . أو خبيثًا

 ). السرطانية(وهناك نوعان من األورام ، األورام الحميدة واألورام الخبيثة 
 

 )Benign Tumors: ( األورام الحميدة
و   ذه ال تحت ا       وه ا يمكن إزالته ًا م ا حدود واضحة، وغالب سرطان وله ا ال ى خالي ي عل

ادرة        ا ق سجة مجاورة، إال إنه دون إحتمال معاودة ظهورها ورغم إنها ال تنتشر إلى أن
 . على الضغط على أماآن حساسة في الدماغ والتسبب في أعراض مرضية

 
 )Malignant Tumors( : األورام الخبيثة

اة        تحتوي على خاليا سرط    دد الحي ة وته ويحتمل أن تنمو     . انية، وتعرقل وظائف حيوي
ا  اورة وتهاجمه سجة المج زاحم األن سرعة وت ة ب دماغ الخبيث ل . أورام ال ا تفع وآم

سليمة        " جذورًا  " يمكن ان تمد هذه األورام       تالنباتا دماغ ال سجة ال . لتصل إلى داخل أن

 3



ا، من الدرجة المنخفضة      يصنف األطباء بعض أ    دماغ حسب درجاته الدرجة  (ورام ال
ا   ) االولى ة   (إلى الدرجة العلي اه            ). الدرجة الرابع ى مظهر خالي ورم إل شير درجة ال وت

فتبدو الخاليا من أورام عالية الدرجة أآثر شذوذًا وخبثًا وغالبًا ما تنمو             . تحت المجهر 
 . نموًا أسرع من خاليا األورام منخفضة الدرجة

 
 : المحتملة لإلصابة بسرطان الدماغألسباب ا
 

ى اآلن اء حت م يتوصل األطب بل ة األس ى معرف أورام إل ى اإلصابة ب ؤدي إل ي ت  اب الت
شاف               الدماغ، ويحاول الباحثون إآتشافها حيث أن ذلك سوف يحسن من إحتماالت إآت

ا دون          . وسائل للوقاية منها   ره   ومع إن األطباء ال يعرفون تفسيرًا إلصابة شخص م  غي
ى                          ل من شخص إل ذه األورام ال تنتق م يعلمون إن ه سرطان، إال إنه وع من ال بهذا الن

 . آخر ألنها ليست معدية
 

شير                    ار، إال أن الدراسات ت يمكن أن تصيب أورام الدماغ أشخاصًا من مختلف األعم
ين                  إلى أنها أآثر   ارهم ب راوح أعم ذين تت ال الل ا األطف  3شيوعًا في فئتين عمريتين هم

 .  سنة70 و40 سنة والراشدون ممن تتراوح أعمارهم بين 12نوات وس
 

ة         وجد الباحثون، بعد دراسة حاالت اعداد آبيرة من ا         اك عوامل معين لمرضى، أن هن
فعلى سبيل   . تزيد من إحتمال إصابة إنسان ما بورم في الدماغ بنسبة أعلى من المعدل            

واع أور            ى أن بعض أن شارًا      المثال، تشير بعض الدراسات إل ر إنت دماغ تكون أآث ام ال
اقير       ا  . لدى العاملين في صناعات معينة مثل تكرير النفط وصناعتي المطاط والعق آم

دماغ  أشارت دراسات أخرى إلى إرتفاع معدل إصابة ا        أورام ال . لصيادلة والمحنطين ب
ق  ة    ويحق باب المحتمل د األس ات آأح رض لفيروس ي التع ضًا ف احثون أي ا أن . الب وبم
اً     أورام ا سها أحيان رة نف ن األس راد م دة أف صيب ع دماغ ت ون   . ل احثين يدرس إن الب ف

سبب                  ة هي ال ا إذا آانت الوراث ة م دماغ لمعرف وال . عائالت أصيبت بعدد من أورام ال
 .  الرأس تؤدي إلى اإلصابة بأورام الدماغالعلماء في الوقت الراهن بأن جروحيعتقد 

 
 : أورام الدماغ األولية

 
رف األورام سية     تع ة أو الرئي دماغ األولي أورام ال دماغ ب سجة ال ي أن دأ ف ي تب  الت

)Primary Brain Tumors .( ا األورام اإل ة أم ل    نبثاثي ق    وهي التي تنتق عن طري
دماغ والتي                       ى ال ة من الجسم إل اآن متفرق الدم عند إنتشار أو إنبثاث سرطانات في أم

لية حسب نوع النسيج التي      نف أورام الدماغ االو   وتّص. 5سنتطرق لذآرها في صفحة     
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 ): Astrocytomas(أورام الخاليا النجمية

شبه ال  ا صغيرة ت ن خالي ذه االورام م شأ ه ا  تن شكل وتعرف بخالي ث ال ن حي وم م نج
شوآي                  . نجمية دماغ أو النخاع ال ان في ال شأ      . ويمكن أن تنمو في أي مك ا تن ًا م وغالب

أورام الخاليا النجمية لدى الراشدين في المخ، بينما تنشأ لدى األطفال في جذع الدماغ              
 . والمخ والمخيخ

 
 :أورام جذع الدماغ الليفية العصبية

ذه األورام صيب ه م ف وت ذي تحك ذع، ال شبه الج ذي ي دماغ ال ن ال فل م ي  الجزء األس
وظائف حيوية آثيرة، وهي غالبًا ما تكون اورام خاليا نجمية عالية الدرجة وال يمكن               

 . إستئصالها
 

 : أورام بطانة بطينات الدماغ
شوآي         اع ال ضًا النخ صيب أي د ت ا ق ات، ولكنه ة البطين ي بطان ور ف ا تتط ًا م . وغالب

ن   الرغم م دى      وب يوعًا ل ر ش ا أآث ر، إال إنه ي أي عم ذه األورام ف دوث ه ة ح إمكاني
 . األطفال والمراهقين

 

 :Oligodendroglioma)(أورام الخاليا الدبقية

رز النخاعين            ا التي تف ذي يحمي        ، وهو    )Myelin(تنشأ في الخالي دهني ال الغطاء ال
ادة        في المخ وتنمو نموًا ب     وغالبًا ما تبدأ هذه األورام    . االعصاب طيئًا وال تنتشر في الع

ار،           . إلى أنسجة الدماغ المحيطة    وهي أورام نادرة تصيب أشخاصًا من مختلف األعم
 . إال إنها أآثر شيوعًا لدى الراشدين في متوسط العمر

 
ي وصف    . توجد أنواع أخرى من أورام الدماغ التبدأ في النسيج الغروي        ا يل نورد فيم

 : لبعض انواعها االآثر شيوعًا
 

 : األورام البرعمية النخاعية
شير                     رة ت ة، لكن األبحاث األخي ا الغروي آان يعتقد في الماضي إنها تتطور من الخالي

ة             ة (إلى أن هذه األورام تتطور من خاليا عصبية بدائي ادة في الجسم         ) نامي ال تبقى ع
ًا بدا         . بعد الوالدة  ًا أورام ة أحيان ة النخاعي سمى االورام البرعمي سبب ت ذا ال ة في   وله ئي

ا العصبية ة من الخالي ة الخارجي ا . الطبق خ، ولكنه ي الم ذه األورام ف ة ه شأ أآثري وتن
يمكن أن تقع في أماآن أخرى أيضًا، وغالبًا ما تصيب هذه األورام األطفال، وتصيب               

 . الصبيان أآثر من البنات
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 :)Meningitis( أورام السحايا
ين        وهي أورام حميدة في غالب االحيان، وتحدث لدى        ارهن ب  و  30 نساء تتراوح أعم

ستطيع التكيف                     .  عاماً 50 د ي دماغ ق أن ال دًا، ف ًا ج وًا بطيئ وبما أن هذه األورام تنمو نم
 . وآثيرًا ما تصبح اورام السحايا آبيرة قبل أن تسبب أعراضًا. معها

 
 : )Schwann (أورام شوان

اعين       تج النخ ي تن وان الت ا ش ي خالي دأ ف دة تب صب  )Mylin (أورام حمي ة ع  لحماي
سمع صيب         . ال ا ت ًا م ي غالب وان الت واع اورام ش د أن ي إح سمع ه صب ال وأورام ع

 . وتصيب النساء بضعف العدد الذي تصيبه من الرجال. الراشدين
 

 : األورام البلعمية الجمجمية
ة   دة النخامي ن الغ القرب م ور ب دة،  )Pituitary Gland(تتط ون حمي ا تك ًا م  وغالب

ى         .  والمراهقين وتحدث لدى االطفال   ا ال يمكن أن تضغط عل وتعتبر خبيثة أحيانًا ألنه
 . الوطاء وأن تؤثر على وظائف حيوية

 
 : أورام الخاليا الجرثومية

 . تنشأ من خاليا جنسية بدائية أو خاليا جرثومية
 

 : ))Pineal Region Tumor(أورام المنطقة الصنوبرية
.  او حولها –جدًا قرب وسط الدماغ  وهي عضو صغير –تقع داخل الغدة الصنوبرية  

و    ئ النم ورم بط ون ال ن أن يك وي (ويمك نوبري خل و  )ورم ص ريع النم ورم (، أو س
صنوبرية       ). صنوبري جرثومي  ا    . ومن الصعب جدًا الوصول إلى المنطقة ال رًا م وآثي

 . يستحيل إستئصال هذه األورام
 
 

 : أورام الدماغ الثانوية
 

سبب        يمكن أن ينتشر السرطان الذي       دماغ، وي ى ال يبدأ في أجزاء أخرى من الجسم إل
ة     دماغ األولي ة تختلف عن أورام ال ًا ثانوي ى    . أورام شر إل ذي ينت سرطان ال ويتكون ال

مه     ل إس لي ويحم سرطان األص ا ال ن خالي دماغ م شر   . ال ال، إذا إنت بيل المث ى س فعل
دماغ ى ال ة إل شر ألن الخ. سرطان الرئ ة المنت سرطان الرئ سمى المرض ب ي ي ا ف الي

ى     ويعتم . ة السرطانيةالورم الثانوي تشبه خاليا الرئ   ة عل دماغ الثانوي د عالج أورام ال
ا عمر                المكان الذي بدأ منه السرطان ومدى إنتشاره، باإلضافة إلى عوامل أخرى منه

 . المريض وصحته بوجه عام وإستجابته للعالج في الماضي
 

 : أعراض أورام الدماغ
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د  راض أورام اتعتم ة أع دماغ بالدرج دماغ     ل ي ال ا ف ا وموقعه ى حجمه ى عل .  األول
ى             دماغ  فمسببات األعراض هي األضرار التي تلحق باإلنسجة الحيوية والضغط عل ال

سا         ورم داخل م ر ال ة المحدودة    عندما يكب اخ         . حة الجمجم ضًا إنتف سببها أي ويمكن أن ي
ا                   ة باإلديم ذه الحال ورم، وتعرف ه سوائل حول ال راآم ال ود    ويمكن    .ناتج عن ت ان تع

سائل المخي                   االعراض أيضاً  دفق ال ورم ت سد ال دما ي  إلى إستسقاء دماغي ، يحدث عن
دًا،    الشوآي، مما يجعله يتراآم في البطينات ويمكن أن ينمو ورم الدماغ        ًا ج وًا بطيئ  نم

 :  فتظهر أعراض أورام الدماغ األآثر شيوعًا
 . النهارصداع عادة ما يكون شديدًا في الصباح ويخف خالل  •
 . نوبات صرع •
 . غثيان أو إستفراغ •
 . ضعف أو خدر في الذراعين أو الساقين •
 ). مشية مترنحة(تعثر أو عدم تناسق في المشي  •
 . حرآات غير طبيعية للعينين أو تغيرات في البصر •
 . دوخة •
 . تغيرات في الشخصية أو الذاآرة •
 . تغيرات في طريقة الكالم •

 
ة    راض ناتج ذه االع ون ه د تك رى، وال   وق شاآل اخ ن م دماغ أو ع ي ال ن أورام ف ع

 . يستطيع إال الطبيب وحده معرفه السبب الصحيح
 
 

 : التشخيص
 

لمعرفة أسباب األعراض التي تظهر على المريض يسأل الطبيب عن سيرته وسيرة                
امالً  ًا آ ة، ويجري فحصًا طبي ه الطبي صحية  . عائلت ات ال ى فحص العالم وإضافة إل

ري الطب ة، يج ضالت  العام وة الع ة وق ارات لليقظ شمل إختب صبيًا ي صًا ع ب فح ي
آما يفحص الطبيب عينا المريض للتأآد من        . والتنسيق وردود الفعل واإلستجابة لأللم    

 .  عن ضغط ورم على العصب الذي يوصل العين بالدماغتورمعدم وجود 
 

الي              ين أو  وحسب نتائج الفحصين الطبي والعصبي، قد يطلب الطبيب أحد الفحصين الت
 : آالهما

 
 ): CT Scan(التصوير المقطعي بالكومبيوتر 

دماغ  صيلية لل صور التف ن ال سلة م و سل از . وه ي موصل بجه وم حاسب إلكترون ويق
ل          . األشعة السينية بإنتاج الصور    وفي بعض الحالت تحقن صبغة خاصة في الوريد قب

 . التصوير تساعد على إظهار اإلختالفات في  أنسجة الدماغ
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 ):MRI(تصوير بالرنين المغناطيسي ال

وي موصل بحاسب ألكتروني              اطيس ق هو أسلوب يعطي صورًا للدماغ بإستخدام مغن
ستطيع أن يكشف من                    . ه ي دماغ ألن شخيص أورام ال دة خاصة في ت ولهذا األسباب فائ

ادة       . خالل عظام الجمجمة على االنسجة التي تحتها       ويمكن إستخدام صبغة خاصة لزي
 . ف ورم في الدماغإحتمال إآتشا

 
 : وقد يطلب الطبيب فحوصًا أخرى مثل

 
سينية    • عة ال ة باألش ورة الجمجم ام      : ص ي عظ رات ف ة تغيي ين أي ن أن تب يمك

ي بعض       ودة ف سيوم موج ن الكال بات م ببها ورم وترس ون س د يك ة ق الجمجم
 . أنواع االورام

سج              • دماغ وت ل مسح الدماغ حيث تكشف مساحات من النمو غير الطبيعي في ال
ستوعبها             . على فيلم خاص   د في ادة مشعة في وري ويتم حقن آمية صغيرة من م

يلم   ا اإلشعاع فيخرج من الجسم خالل ست        . (الورم ويبدو واضحًا على الف أم
 ).ساعات وال يشكل أي خطر

 ): Angiogram(تصوير األوعية الدموية أو الشرايين  •
ن صبغة   د حق تقط بع سينية تل عة ال صور باألش ن ال سلة م ي سل شريان الخاصة ف

صبغة التي         ). غالبًا ما يتم هذا عند ملتقى البطن بأعلى الساق        ( ذه ال ة ه ويمكن رؤي
وبإمكان هذه الصور . تجري عبر أوعية الدماغ الدموية، في صور األشعة السينية      

 . إظهار الورم واألوعية الدموية المؤدية إليه
 ): Myelogram(رسم النخاع الشوآي •

ود الفق  صوير العم سينية  ت عة ال ائل    . ري باألش كل س ى ش صبغة عل ن ال تم حق وي
ين     ريض لتمك ال الم ري، ويم ود الفق ي العم شوآي ف سائل المخي ال ي ال خاص ف

شك الطبيب في              . الصبغة من التمازج بالسائل    دما ي ذا الفحص عن ويمكن إجراء ه
 . إحتمال وجود ورم في النخاع الشوآي

 
 : المعالجة

 
دما   ة أورام ال د معالج ه       يعتم ورم وموقع وع ال ا ن ل منه ن العوام دد م ى ع غ عل

اليب    . وحجمه، إضافة إلى عمر المريض وصحته بوجه عام       ا تختلف أس وآثيرًا م
دين   ال والراش ين االطف ا ب ة وبرامجه ا   . المعالج الج بم ة للع ب خط ور الطبي فيط

 . يتناسب وإحتياجات آل مريض
رين        اء آخ ع أطب ريض م ة الم ث حال ي بح ب ف ب الطبي د يرغ الجون اورام ق يع

شارآة في            الدماغ، وربما أراد المريض      ة الم أيضًا التحدث مع الطبيب عن إمكاني
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ستطعيون أن يتعل ا ي ل م ة آ ي معرف رون ف وه عن مرضهميرغب مرضى آثي  م

ة  رارات المتعلق اذ الق ي إتخ ة ف ساهمة الفعال وا من الم ة ليتمكن ارات العالجي والخي
دة، والطبيب           . برعايتهما لطبية  ئلة عدي ويسكون لدى المصاب بورم في دماغه أس

ا           . هو أفضل من يستطيع تقديم األجوبة عليها       وا م د معظم المرضى ان يعرف ويري
ة            هو نوع الورم الذي أصابهم وآي      ة العالج المحتمل ه ومدى فاعلي ف يمكن معالجت

 : وفيما يلي بعض األسئلة الهامة لتوجيهها إلى الطبيب. وآلفته المتوقعة
 
 ما هو نوع المعالجة الذي سأتلقاها؟ •
 ما هي الفوائد المتوقعة من المعالجة؟ •
 ما هي المخاطر واآلثار الجانبية المحتملة من العالج؟ •
 جهة اآلثار الجانبية؟ماذا يمكن أن نفعله لموا •
 هل يناسبني إختبار سريري؟ •
 هل يجب علي تغيير نشاطاتي المعتادة؟ وإلى متى؟ •
 ما هي وتيرة حاجتي إلى فحوص طبية؟  •

 
ارة الطبيب                     ل زي ئلتهم قب ة بأس ة قائم د آتاب ا  . يجد الكثير من المرضى أنه من المفي آم

ه      يستفيد المريض من تسجيل المالحظات خالل حديثه مع الطبي          ا قال ذآر م د  . ب ليت وق
 في مرافقة أحد أفراد عائلته او أصدقائه عندما يتحدث مع الطبيب،         يجد المريض فائدة  

 . أما للمساهمة في الحديث أو لمجرد اإلستماع
 

م          ا يمكن للمرضى وذويه ا          وهناك الكثير مم دماغ ومعالجته وه عن أورام ال .  أن يتعلم
يهم أن     ين عل ه يتع شعروا بان ب أن ي رة     وال يج ماعه للم رد س ئ بمج ل ش وا آ يفهم

 . األولى، فسوف تتاح لهم فرص أخرى ليطلبوا من الطبيب تفسير أمور غير واضحة
 

دماغ     ة اورام ال ة بمعالج رارات المتعلق ب      والق د يرغ ذا ق دة، وله رارات معق ي ق ه
شخيص            المريض قبل الشروع في العالج      ة الت وم بمراجع شارة طبيب آخر ليق  و   بإست

 .  وهناك عدة طرق إليجاد طبيب يقدم رأيًا ثانيًا.خطة العالج
 . بإمكان طبيب المريض أن يقترح طبيبًا له إهتمام خاص بأورام الدماغ

 
 ومساعدته في آل ما يطلبه  إعالم المريضجمعية البحرين لمكافحة السرطانبإمكان  

شفيات أو المصحات أو أسم                   ده بأسماء المراآز والمست اء من مساعدة سواء في تزوي
 .األطباء

 
 : أساليب المعالجة
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تعالج أورام الدماغ بالجراحة، وباإلشعاع وبالعالج الكيميائي، ويمكن ان تستخدم عدة            
ة من               أساليب حسب إحتياجات المريض، فقد يحال إلى أطباءء يختصون بأنواع مختلف

ق ج       . المعالجة ويعملون معًا آفريق    ذا الفري ًا لألعصاب وطب    وآثيرًا ما يضم ه ًا  راح يب
اً      ًا إجتماعي ويمكن ان  . إختصاصيًا في السرطان وإختصاصيًا في شؤون التغذية وباحث

ل المهني       الج التأهي الج طبيعي ومع  Occupational(يتعامل المريض أيضًا مع مع
Therapy( ومعالج للنطق . 

 
 لمعظم المرضى ، وهي       )Steroids (الكورتيزونوقبل الشروع في المعالجة يعطى      

 أيضًا ادوية مضادة     ويمكن أن يعطي المرضى   ). Odema(فف من التورم    عقاقير تخ 
وفي حال وجود إستسقاء دماغي، ربما      . للتشنج لمنع نوبات الصرع أو السيطرة عليها      

شوآي     )Shunt(أحتاج المريض إلى تحويلة      ة هي    . لصرف السائل المخي ال والتحويل
دماغ         م    أنبوبة طويلة ورفيعة توضع في بطينة في ال د لتوصل       ومن ث  تخاط تحت الجل

اه   صرف المي ورة ل ل آماس بطن، وتعم ون ال ا يك ًا م سم غالب ن الج زء آخر م ى ج . إل
بطن            تيعابه في ال تم        . (بحيث ينقل السائل الزائد من الدماغ إلس وفي بعض الحاالت، ي

 ). صرف السائل إلى القلب
 

تح    ستئصال ورم من      وإل. ج العادي لمعظم أورام الدماغ     هي العال  :الجراحة دماغ يف ال
ى                  اءة إل ه دون اإلس ورم بكامل جراح األعصاب ثقبًا في الجمجمة ويحاول إستئصال ال

ساعد  .  إستئصاله من الورم   يمكن  أنسجة حيوية في الدماغ، يستأصل الطبيب آل ما        وي
ى               ل من الضغط عل دماغ وتصغير    اإلستئثال الجزئي على تخفيف األعراض بالتقلي ال

 .  معالجته باإلشعاع أو العالج الكيميائي ذلكحجم الورم الذي يستوجب بعد
 
ذه الحاالت الطبيب                   ل ه صالها فيأخذ في مث وهناك بعض االورام التي ال مكن إستئ

ة صغيرة  ستخرج قطع ث ي ط بحي ة فق ة   خزع ن نوعي رف ع ورم لغرض التع ن ال  م
 . األنسجة السرطانية وتحديد طريقة معالجتها بعد ذلك

 
ر    وهناك الرشفة وهي أخذ العي     ة  نة عن طريق إب ذا الغرض         ف ة دقيق اء له ستخدم األطب ي

رأس    إطارًا خ  ة   (اصًا لل شبه هال الرنين       وتصوير   ) ي الكومبيوتر أو تصويرًا ب ًا ب مقطعي
ة ويوجه          . المغناطيسي لتحديد موقع الورم بدقة     ويفتح الجراح ثقبًا صغيرًا في الجمجم

 . اإلبرة إلى الورم
 

 والحد من يةخاليا السرطانال ية الطاقة إلتالفة عالفيستخدم أشع: أما العالج باإلشعاع  
ة             ذلكنموها وآ  صالها بعملي ورم التي ال يمكن إستئ سجة ال ى أن ما يستخدم للقضاء عل

ة                    ة الجراحي د إجراء العملي د تبقى بع سرطان التي ق ويمكن  ،  جراحية أو لقتل خاليا ال
 . جراحيةمن المستحيل إجراء عمليةاللجوء إلى اإلشعاع أيضًا إذا آان 
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إشعاع خارجي حيث يكون مصدر اإلشعاع      : ويمكن تقديم العالج باإلشعاع بطريقتين    
سم ارج الج ن خ دة   . م بوع ولع ي اإلس ام ف سة أي دة خم ًا لم ة يومي دم المعالج ادة تق وع

ابيع ريض . إس ر الم ه وعم ورم وحجم وع ال ى ن الج عل امج الع د برن ساعد . ويعتم وي
ة               توزيع آمية اإلشعاع اإلجمالية عل      سليمة القريب سجة ال ة اإلن ة في جماي رة طويل ى فت

 . من الورم
واد مشعة توضع داخل                         أتي اإلشعاع من م ًا بحيث ي ويمكن أن يكون اإلشعاع داخلي

رك         ). المعالجة بغرس اإلشعاع  (الورم مباشرًة    وحسب المادة المستخدمة، يمكن أن يت
ة هذه األغراس من حيث        ونظرًا لطبيع .الغرس في الدماغ لفترة قصيرة أو بشكل دائم       

شفى            نضوب المادة المشعة المؤثرة تدريجيًا فإنه        اء في المست يطلب من المريض البق
 . لعدة أيام عندما يكون اإلشعاع في ذروة نشاطه

ط،                 آذلك يمكنو ه فق ة من سجة القريب  توجيه اإلشعاع من خارج الجسم إلى الورم واألن
.  اإلشعاع أحيانًا إلى النخاع الشوآي أيضاً   وفي حاالت قليلة إلى الدماغ بكامله، ويوجه      

وفي حال معالجة الدماغ بكامله، آثيرًا ما يتلقى المريض جرعة إضافية من اإلشعاع               
 . في مكان الورم ويمكن أن تأتي هذه الجرعة اإلضافية من خارج الجسم أو من داخله

ة    ر لمعالج لوب آخ و إس عاع ه ة اإلش ة بطريق ا إن الجراح دماآم ستعمل أورام ال غ في
ويعطي العالج في    .  لتحديد موقع الورم بدقة    سابقًااألطباء األساليب التي ورد وصفها      

ن ز     ورم م ى ال ة إل ة الطاق عة عالي ه أش ط، وتوج دة فق سة واح دةجل ا عدي ذه . واي وبه
سجة أخرى في                الطريقة تصل جرعة آبيرة من اإلشعاع إلى الورم دون اإلضرار بأن

 ). غاما بمشرطهذا النوع من العالج باإلشعاعيطلق البعض على و(الدماغ 
 

ارًا  . هو إستخدام العقاقير لقتل خاليا السرطان    :العالج الكيميائي  وقد يصف الطبيب عق
ن      م أو الحق ق الف  واحدًا فقط أو مجموعة من العقاقير ويتناولها المريض عادًة عن طري

وفي   الكيميائي على فترات متناوبة ،    وغالبًا ما يعطي العالج      األوردة أوالعضالت في  
أحيان آثيرة اليحتاج المريض إلى البقاء في المستشفى لتلقي عالجه إذ يمكن إعطاء                 

ر ان    العيادات الخارجية، معظم العقاقير في     اً   غي اج      ه أحيان د يحت اء    المريض    ق ى البق إل
اقير المستخدمة             في العيادة أو لفترة قصيرة في     ك حسب العق شفى، وذل ة  المست وطريق

 . إعطائها وحالة المريض الصحية بوجه عام
 

 :إختبارات سريرية
 

ا                     نجم عنه دماغ الت ة لمعالجة أورام ال ر فعالي اليب أآث شاف أس يسعى الباحثون إلى إآت
الخير            . أثار جانبية آثيرة   شر ب وعندما تبين األبحاث في المختبرات ان إسلوبًا جديدًا يب

س   ة مرضى ال اء لمعالج ستخدمه األطب ريرية ي ارات س ي إختب ذه . رطان ف صمم ه وت
ًا                    د آمن ان األسلوب الجدي ا إذا آ ة م ة محددة ولمعرف ئلة علمي اإلختبارات للرد على أس
سريرية   ارات ال ي اإلختب شارآون ف ذين ي ساهم المرضى ال واء في د س ى ح اًال عل وفع
ن     تفادة م ى لإلس م الفرصة االول ون له ن أن تك م الطب، ويمك ي عل ة ف ساهمة هام م

 . اليب عالج أفضلأس
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دماغ، حيث                   دة لمعالجة أورام ال اليب جدي دة ألس وتجري اآلن إختبارات سريرية عدي

دة من العالج           واع جدي اقير           يقوم االطباء بدراسة أن ه، وعق دة ل رامج جدي  باإلشعاع وب
الج        ائي والع الج الكيمي تخدام الع رق إلس اقير، وط ن العق دة م ات جدي دة وخلط جدي

 .باإلشعاع معًا
 
دًال        عى العلماء إلى زيادة فعالية العالج     يس وم ب رتين في الي  باإلشعاع بتقديم المعالجة م

 .من مرة واحدة
اليب األخرى      . عقاقير تزيد حساسية خاليا السرطان لإلشعاع      آما يدرسون    ومن األس

ة       تم تعريض     ) Hyperthermia(قيد الدراسة إستخدام درجات الحرارة العالي بحيث ي
 . ة وذلك لزيادة تأثير العالج باإلشعاعالورم لحرارة عالي

 
ستطيع دم      الي واجز ال سبب ح دماغ ب ا ال ى خالي ول إل اقير الوص ن العق ر م  الكثي
ة التي      شبكة ي، وه)Blode Brain Barrier(الدماغي ا الدموي ة والخالي من االوعي

دماغ          ى ال ذي يصل إل اقير         . ترشح الدم ال ستمرة للبحث عن عق زال الدراسات م وال ت
ل         .  تمر عبر هذا الحاجز    جديدة ة لتعطي وتجري هذه الدراسات بإستخدام أساليب مختلف

 . الحاجز بشكل مؤقت، لتمكين العقاقير من الوصول إلى الورم
 

اقير، بحيث يمكن                       ديم العق دة لتق اليب جدي اء عن أس وفي دراسات أخرى يبحث العلم
ات حقن عقاقير في شريان يؤدي إلى الدماغ، او وضعها مباشرة في ا  ة لبطين   الدماغي

)Ventricale .( ا اء  آم دارس األطب ًا يت ضادة   حالي ائق م ع رق ة وض دى فعالي م
دريجيًا مع مرور          . للسرطان داخل الورم مباشرةً    ا ت ائق ذوبانه ذه الرق ومن خواص ه

 .الزمن
ن     دًا م رة ج ات آبي تخدام جرع ى إس اج إل سرطانية تحت االت ال ث أن بعض الح وحي

سرط اقير المضادة لل سبب ضررًا لنخاع العظم العق رة ت ذه الجرعات الكبي ان فغن ه
اء فإن التوجه اليوم هو لجوء        ولهذا  السليم   ى   المختصين  األطب ة زرع    اللجوء ل    إل عملي

 . إلستبدال نخاع العظم المتلوف) Bone Marrow Transplant(نخاع العظم 
 

وجي  الج البيول ري دراس     :الع دماغ تج ة أورام ال د لمعالج لوب جدي و إس . ته اآلن ه
ة            ويشكل هذا النوع من العالج محاولة لتحسين طريقة نظام المناعة في الجسم لمقاوم

 . األمراض
 

 : اآلثار الجانبية للمعالجة
 

ة       ار جانبي سرطان آث ة ال ن معالج نجم ع ا ت رًا م ة ألن    . آثي ار الجانبي ذه اآلث ع ه وتق
 .خاليا السليمة أيضًاالمعالجة الرامية إلى القضاء على خاليا سرطانية تضر ببعض ال
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تم              وتختلف اآلثار الجانبية لمداواة السرطان، وتعتمد على نوع العالج والمنطقة التي ت
فيحاول األطباء التخطيط للعالج     . آما تختلف ردود الفعل من شخص آلخر      . معالجتها

ساعدة            من أجل تخفيف    اآلثار الجانبية ويراقبوا المرضى بدقة متناهية ليتمكنوا من الم
 . ي أية مشاآل قد تطرأف
 

رة يمكن أن ت             ة آبي ة جراحي ة عملي سجة  ويشكل إستئصال ورم من الجمجم ضر باألن
سجة المخ  ي أن سوائل ف ع ال ى تجم ؤدي إل دماغ وت ي ال ة ف ه  الطبيعي ق علي ذي يطل وال

وقد تنجم عن ذلك مشاآل في التناسق وضعف عام وتغييرات في        . )Oedema(وذمة  
.  والتفكير، آما قد يصاب المريض بنوبات من الصرع         الشخصية وصعوبة في النطق   

ا األعراض أسوأ                    ة تكون فيه ة الجراحي وفي الواقع قد تمضي فترة قصيرة بعد العملي
ا   ه قبله ا آانت علي ع مرور   . مم ة للجراحة أو تختفي م ار الجانبي ة اآلث وتخف اآثري

 . الوقت
غير إنه من    . بعد نهاية العالج  وتختفي أآثرية اآلثار الجانبية للعالج باإلشعاع بسرعة        

 . الممكن أن يقع بعض اآلثار الجانبية أو أن يستمر بعد إتمام العالج بفترة طويلة
د المعالجة     دة ساعات بع ان لع اني بعض المرضى من الغثي شعر المريض  . يع د ي وق

ستريح المريض ولكن            . الذي يتلقى العالج باإلشعاع بإرهاق شديد      م أن ي لذا فمن المه
ول              غالبًا ى حد معق شط إل اء مرضاهم بالتن ؤدي العالج باإلشعاع      .  ما ينصح األطب وي

دى   د ، ل شعر الجدي يكون ال م المرضى وس دى معظ شعر ل ساقط ال ى ت رأس إل د ال لجل
ا     د م ى ح ف إل ون مختل ًا وذا ل م أحيان ه، أنع صل . عودت ون ال ي بعض  عويك ًا ف  دائم

  .الحاالت
 

رأس      للعالج مألوفة فيمكن أن تح     إن ردود فعل الجلد في المنطقة الخاضعة       روة ال مر ف
ا    أو تسمّ  واألذنان أو أن تحك    . ر وقد تبدو هذه المساحات من الجلد آأنما الشمس لوحته

شمس    ن ال ا م ع حمايته ستطاع م در الم واء بق ة لله ساحة المعالج . ويجب عرض الم
ه             ا ينبغي عل    . وينبغي على المريض أال يرتدي أي شئ على رأسه يمكن أن يحك ه  آم ي

اإلعتناء الجيد بالجلد في ذلك الوقت، وقد يقترح الطبيب أنواعًا معينة من الصابون أو              
رأس دون                     روة ال ى ف و طبي أو مرهم عل المرهم ويجب أال يستعمل المريض أي محل

 .إستشارة الطبيب
 

ًا من                     وقد تشكل خالي   شبه ورم دماغ يمكن ان ت ة في ال ا الدماغ التي قتلها اإلشعاع آتل
ث المظ  ات حي ذاآرة أو نوب دان ال صداع أو فق ة آال ًا مماثل سبب أعراض ر، وأن ت ه
ذه األعراض               . الصرع ستيرويد لتخفيف ه . وقد يقترح األطباء الجراحة أو العالج بال

الج   ن الع ابيع م ة أس ة وثماني ين أربع راوح ب ا يت د مضي م عاعوبع شعر .  باإلش د ي ق
د شهيته        ذه األ       . المريض بنعاس أو يفق دوم ه ا        ويمكن أن ت ابيع ولكنه دة أس عراض لع
الغ الطبيب في حال              . غالبًا ما تختفي من تلقاء نفسها      غير أنه يتعين على المريض إب

 . وقوعها
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انون من مشاآل في                       د يع دماغ فق ورم في ال أما األطفال الذين تلقوا عالجًا باإلشعاع ل
د ال      ة ق دة النخامي ضررت الغ ي وإذا ت شكل جزئ صر ب دان الب ن فق تعلم أو م و ال  ينم

 . األطفال وال يتطورون تطورًا طبيعيًا
 

دم             اقير التي تق ى العق ائي عل ؤثر    . وتعتمد اآلثار الجانبية للعالج الكيمي وم ت ى العم وعل
اوم العدوى                  دم التي تق ا ال العقاقير المضادة للسرطان على الخاليا سريعة النمو آخالي

شعر  صيالت ال ا ب ضم وخالي از اله بطن جه ي ت ا الت اني و. والخالي د يع ذلك ق ة ل نتيج
تفراغ              ان او اإلس ام أو الغثي شهية للطع المريض من إنخفاض مقاومته للعدوى أو قلة ال

ساقط شعره          . أو قروح في الفم    ل وان يت ة أق دى المريض طاق ويمكن أيضًا أن تكون ل
 . وغالبًا ما تختفي هذه األعراض بعد إنتهاء العالج

 
سرطان      م       وبإمكان بعض العقاقير المضادة لل سبب العق ساء        .  أن ت اني بعض الن د يع فق

اقير      اولهن لعق سبب تن ل ب ي المهب اف ف الحرارة وجف ث آ اع الطم راض إنقط ن أع م
ويمكن . آما يمكن أن يكون الحيض غير منتظم أو أن يتوقف         . معينة مضادة للسرطان  

درتهم                   ى ق ؤثر عل راهقين أن ي ال والم ى  لبعض العقاقير المستخدمة لمعالجة األطف عل
 . نجاب في وقت الحقاإل
 

ين         دماغ أضرارًا للكليت . ويمكن ان تسبب بعض العقاقير المستخدمة في عالج أورام ال
اقير                 ذه العق اول ه دما يتن سوائل عن رة من ال ا شعر    . فيعطى المريض آميات آبي وربم

ذه      . المريض بتنمل في أصابعه أو رنين في أذنيه أو صعوبة في السمع            د التنتهي ه وق
 . نهاية العالجالمشاآل بعد 

ام        شهية للطع د ال يمكن أن يزي دماغ ف ي ال ورم ف ف الت ستيرويد لتخفي داواة بال ا الم أم
. وقد تسبب هذه العقاقير القلق    . ويؤدي بالتالي إلى زيادة الوزن وتورم الوجه والقدمين       

ه يجب إال       . وعسر الهضم مع حرقة وظهور حب الشباب      . وتقلبات في المزاج   ر إن غي
شارة الطبيب            يتوقف المريض    إذ . عن تناول الستيرويد وال أن يغير الجرعة دون إست

ا            ستطيع خالله رة ي أن وقف إستخدام الستيرويد يجب أن يتم تدريجيًا إلعطاء الجسم فت
 . التكيف

اء المعالجة                شهية مشكلة للمريض أثن شعر بجوع إذا        . ويمكن أن تكون قلة ال د ال ي فق
د  ذلك ق اح وآ ر مرت ًا أو غي ان مرهق ؤديآ ة ي شائعة لمعالج ة ال ار الجانبي  بعض اآلث

ة     . السرطان آالغثيان واإلستفراغ إلى صعوبة تناول الطعام       . إال أن التغذية الجيدة مهم
شعرو         دة ي ادة ب   ألن المرضى الذين يتغذون تغذية جي تحسن في صحتهم وطاقتهم        ن ع

ة للع          .الجسمانية ار الجانبي ى نحو   إضافة إلى ذلك، فهم قد يستطيعون تحمل اآلث الج عل
ضل روتين         . أف ة والب سعرات الحراري ن ال ي م ا يكف اول م دة تن ة الجي ي التغذي وتعن

ة      سجة الطبيعي وين األن ادة تك ة وإع تعادة العافي وزن، وإلس اقص ال ة دون تن . للحيلول
ة                   ار أسهل من محاول ويجد العديد من المرضى تناول عدة وجبات صغيرة خالل النه

 . تناول ثالث وجبات آبيرة
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ي         و ات ف ات أو إلتهاب دماغ بجلط الج أورام ال ون ع ذين يتلق ى ال صاب المرض د ي ق
فيجب على أي مريض إذا الحظ تورمًا أو ألمًا         . العروق التي غالبًا ما تكون في الساق      

 . أو إحمرارًا في ساقه أن يبلغ الطبيب على الفور
سير ا  ة تف ؤون التغذي ي ش صاصيين ف ين واإلخت اء والممرض ان األطب ار وبإمك آلث

سرطان  داواة ال ة لم ا الجانبي اليب لمعالجته راح أس وي  .  وإقت ك، تحت ى ذل افة إل إض
أنت والعالج باإلشعاع ، وانت والعالج   : منشورات جمعية البحرين لمكافحة السرطان    

سرطان   ة ال ن معالج دة ع ات مفي ى معلوم ة، عل ى التغذي ادات إل ائي، وإرش الكيمي
 . ة عنهوالتعامل مع اآلثار الجانبية الناجم

 
 : التأهيل

 
دًا من خطة العالج              ام ج ى إحتياجات          . التأهيل هو جزء ه ل عل د أهداف التأهي وتعتم

ويبذل الفريق الطبي آل      . المريض ومدى تأثير الورم على نشاطات المريض اليومية       
 . جهد لمساعدة المريض على العودة إلى نشاطاته في أسرع وقت ممكن

راد عائلت   ريض وأف اج الم د يحت وظيفي    وق ل ال صائي التأهي ع أخ ل م ى العم ه إل
)Occupational Therapist ( من أجل التغلب على أية صعوبة في نشاطات الحياة

 . اليومية آتناول الطعام واللبس وإستعمال المرحاض
اقيه أو إحدى               ذي شلت س وازن أو ال اني من مشاآل الت ذي يع اج المريض ال وقد يحت

ي   الج طبيع ى ع ه إل ذلكك قذراعي ون   آ راد يواجه دة ألف ة النطق مفي ون معالج د تك
ضًا مع مرضى      . صعوبات في التكلم أو التعبير عن أفكارهم     الجو النطق أي ويعمل مع

 . يعانون من صعوبات في البلع
ا                         ال في سن الدراسة فيجب إجراءه ات خاصة ألطف ى ترتيب وإذا ما دعت الحاجة إل

اء األطفال دروسًا خاصة     يين إلعط ويستعان أحيانًا بمدرسين أخصائ   . بأسرع ما يمكن  
شفى أو  في داخل ا    زل         خارجه  لمست شفى للمن ادرتهم المست د مغ ذين    .  بع ال ال ا األطف ام

ا يتعل     ظ م تعلم أو حف ي ال شاآل ف ون م ين    يواجه ى مدرس اجون إل د يحت ه فق مون
 . ن أو دروس خاصة لدى عودتهم إلى المدرسةمتخصصي

 
 : إستمرار متابعة العالج

 
سب المتابع دماغ تكت ي ال ورم ف ة ل ي المعالج د تلق ة بع ة بالغ ة للعالج أهمي . ة المنتظم

ورم   ودة ال دم ع ن ع د م ب للتأآ ريض عن آث ب الم ب الطبي شمل . ويراق ا ت ًا م وغالب
ين   ن ح ًا وفحصًا لألعصاب يجري للمريض م سديًا عام ة فحصًا ج الفحوص الطبي

 . يآلخر تصوير مقطعي بالكومبيوتر أو تصوير بالرنين المغناطيس
اقير   دماغ أو عق ن ال رة م ساحات آبي عاع لم ون العالج باإلش ذين يتلق ا المرضى ال أم
ان في وقت            ورم ث ا أو ب ال إصابتهم باللوآيمي زداد إحتم د ي معينة مضادة للسرطان فق

ى اإلصابة . الحق ين إل ى العين ؤثر عل ذي ي ؤدي اإلشعاع ال ذلك من الممكن أن ي وآ
ق           وعلى  ). Cataract(بالماء األبيض    ا يتعل المريض التقيد بدقة بنصيحة طبيبه في م
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 : التعايش مع ورم الدماغ

 
ذين                      اة األشخاص ال اة المريض وحي دماغ حي شاف ورم في ال من الممكن أن يغير إآت

ه   رات               . يهتمون ب ذه التغي د يكون من الصعب التعامل مع ه شعر المريض      . وق د ي وق
اً              رة أحيان ة والمحي ففي بعض    . وأفراد عائلته وأصدقاؤه بالكثير من العواطف المتباين

ة،وهي ردود                  الخوف أو الغضب أو الكآب ه ب ون من األحيان قد يشعر المريض والمقرب
رة         ا        . فعل طبيعية عندما يواجه األنسان مشكلة صحية خظي ويجد معظم المرضى، بم

ارهم  ي أفك ائهم ف ي إشراك أحب دة ف ون، الفائ ال والمراهق ك االطف ي ذل شاعرهمف . وم
ويمكن للمشارآة ان تساعد الجميع على الشعور براحة أآثر وأن يفسح المجال ليظهر        

 . بعضهم ببعض ولتقديم مساندتهماألشخاص إهتمام
شأن الفحوص الطبي            دى المرضى ب سات المعالجة    ويشيع القلق ل رة     ة وجل وطول الفت

ا    . المتوقع قضاءها في المستشفى وآلفة العالج     درة طفلهم وقد يقلق الوالدان من عدم ق
ان    ان بإمك ا آ ة، وربم ة العادي ية أو اإلجتماعي شاطات المدرس ي الن شارآة ف ى الم عل
ة      ق العناي  االطباء أو الممرضين أو الباحصين اإلجتماعيين أو غيرهم من أعضاء فري

اك    اوف واإلرتب ف المخ صحية تخفي راح     . ال ات وإقت ديم المعلوم ضًا تق انهم أي وبإمك
 . موارد مفيدة لها

ريض  ق الم ي أن يقل ن الطبيع ستقبل  م ه الم وي علي ا ينط ه مم راد عائلت ًا .  وأف وأحيان
اة المريض              . يستعين هؤالء بإحصاءات في محاولة لتقييم إحتماالت الشفاء أو مدى حي

 أن نتذآر أن اإلحصاءات ليست إال معدالت تستند إلى تجربة أعداد            غير أنه من المهم   
ه ال   ين، ألن ريض مع ؤ بمصير م تخدامها للتنب ن إس ه ال يمك ن المرضى وأن رة م آبي

سرطان  صابين بال ل أي شخصين م رف   . يتماث الميرض ويع ي ب ذي يعتن ب ال والطبي
 . سيرته الطبية هو أفضل من بوسعه مناقشة مصير المريض المحتمل

ه من            ويجب أن يشعر     المريض بحرية تامة لسؤال الطبيب عن إحتماالت شفائه، ولكن
يحدث      اذا س د م رف بالتأآي ب ال يع ى الطبي ذآر أن حت م أن نت دث  . المه دما يتح وعن

بدًال من  " خمود المرض "األطباء عن الشفاء من ورمب الدماغ، قد يستعلمون التعبير          
د من         . الشفاء منه  اء         وبالرغم من أن العدي امًال، إال أن األطب شفون شفاء آ المرضى ي

 . يستخدمون هذا المصطلح ألن ورمًا في الدماغ يمكن أن يعاود الظهور
 
 

 : مساندة مرضى السرطان
 

ين مشاآل وتحديات                  ع المعني يس سهًال، ويواجه جمي ر ل إن التعايش مع مرض خطي
دة دمات مع   . عدي وفر خ دما تت صعوبات عن ذه ال ع ه ل م سهل التعام م وي ات ودع لوم
 . مفيدة
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ى العمل            فبإمكان الطبيب شرح المرض      ودة إل العالج أوا لع ة ب وتقديم النصائح المتعلق
رى شاطات أخ ة أو ن ستقبل  . أو المدرس ه بالم ث إهتمامات ريض بح وإذا أراد الم

ل         رض أو عام ع مم دث م ضًا التح د أي ن المفي ه م وال لعل ة واالم ات العائلي والعالق
 .  رجل دينإجتماعي أو مستئار أو

ساندة     وبإمكان األصدقاء واألقارب الذين لهم خبرات شخصية بالسرطان، أن يقدموا م
رة ون  . آبي ع آخرين يواجه دثوا م وا ويتح ر من المرضى أن يجتمع ساعد الكثي ا ي آم

ساندة،             . مشاآل شبيهة بمشاآلهم   سرطان في مجمواعت م وآثيرًا ما يجتمع مرضى ال
ه والتصدي             حيث يستطيعون تبادل المعلومات    سرطان ومعالجت وه عن ال ه  بما تعلم . ل

اآن     ي بعض األم د ف سرطان، توج صابين بال دين الم ات للراش ى مجموع افة إل وإض
ر  . مجموعات مساندة خاصة لألطفال أو المراهقين المصابين بالسرطان أو لذويهم          غي

ر        ن اآلخ ف ع ريض يختل ل م ذآر أن آ م الت ن المه ه م اليب  . أن ات وأس إن المعالج
ا                الت صدي للسرطان التي تفيد شخصًا ما قد ال تكون مناسبة لشخص آخر حتى ولو آان

راد  . مصابين بالنوع نفسه من السرطان     ومن المفيد دائمًا مناقشة نصائح األصدقاء وأف
 . العائلة مع الطبيب

ة                 راح مجموعات محلي ادة إقت وآثيرًا ما يستطيع باحث إجتماعي في المستشفى أو العي
 أو العناية في     د في التأهيل او الدعم المعنوي أو اإلعانة المالية أو النقل          و وطنية تساع  

زل دم    . المن ي تق سرطان، الت ة ال رين لمكافح ة البح ات جمعي ذه المجموع ين ه ن ب وم
 . خدمات آثيرة للمرضى وعائالتهم

 
 
 

 : مصطلحات طبية
 

شرايين  ة وال ة الدموي صوير االوعي ة  : )Angiogram(ت صوير األوعي ت
ى          . وية باألشعة السيمية  الدم ة عل فتحقن صبغة في شريان لتبين األوعية الدموي

 .ويعرف هذا أيضًا بمخطط شرياني. الصورة باألشعة السينية
   

ا           ):Anticonvulsant(مضاد للصرع      ات الصرع أو منعه دواء لوقف نوب
 . أو التحكم فيها

   
 . لدماغ نوع من أورام ا:)Astrocytoma(ورم في الخاليا النجمية  

 
د خطرًا        ):Benign(ورم حميد        ورم غير سرطاني، وقد يشكل الورم الحمي

 . على الحياة، حسب حجمه وموقعه
 

 إستخراج عينة من النسيج لفحصها تحت المجهر للكشف           ):Biopsy(خزعة   
 . عن خاليا سرطانية
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وجي   الج البيول ام    ):Biological Therapy(الع ز نظ واد تحف الج بم  ع

 .ى مقاومة المرض بفعالية أآثر ويسمى أيضًا بالعالج المناعيالمناعة عل
 

نسيج طري  إسفنجي يتواجد في وسط  : )Bone Marrow(النخاع العظمي  
رة  ام آثي ضاء     . عظ دم البي ا ال اج خالي ة إنت ي بوظيف اع العظم وم النخ ويق

 ). Platelets(والحمراء وصفائح الدم 
 

ستخدم   ):Bone Marrow Transplant(زرع النخاع العظمي     ة ي  عملي
ن       ة أو م ل المعالج ريض قب ن م تخراجه م م إس ي ت اع عظم ا نخ اء فيه االطب
رة من                   أثر نتيجة لجرعات آبي ذي ت شخص آخر ليحل محل النخاع العظمي ال

 . اإلشعاع أو العقاقير المضادة للسرطان
 

دماغ     شبه الجذع وهو موصل        ):Brain Stem(جذع ال دماغ ي  جزء من ال
 . بالنخاع الشوآي

 
ة مرض تنمو               ):Cancer(سرطان    ر من مائ  إصطالح عام لإلشارة إلى أآث

 . فيها خاليا غير طبيعية دون تحكم
 

زي  صبي المرآ از الع ذا ):Central Nervous System(الجه ق ه  يطل
 . اإلسم على الدماغ أو النخاع الشوآي

 
يخ   ين   ):Cerebellum(المخ رأس ب ؤخرة ال ي م د ف دماغ يوج ن ال زء م  ج

 . وجذع الدماغالمخ 
 

 .  نصفا المخ):Cerebral Hemispheres(نصفا الكرة الدماغية 
 

وآي   خ ش ائل م ول  : )Cerebrospinal Fluid(س ائي يجري ح ائل م س
 . الدماغ والنخاع الشوآي ويبطنهما

 
 . أآبر جزء من الدماغ، وهو منقسم إلى نصفين: )Cerebrum(المخ  

 
 . داواة بعقاقير مضادة للسرطان الم):Chemotherapy(العالج الكيميائي  
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دة   د): Clinical Trials(إختبارات سريرية   اليب جدي راسات تختبر فيها أس
ئلة       . لمعالجة السرطان على مرضى السرطان     ويصمم آل إختبار للرد على أس

 . علمية ومن أجل إآتشاف أساليب أإلضل لمعالجة المرضى
 

 . ع من أورام الدماغنو: )Craniopharyngioma(ورم بلعومي جمجمي  
 

الكومبيوتر    ي ب صوير مقطع ع   ):CT Scan(ت سينية م عة ال صوير باألش  ت
 . إستخدام حاسب ألكتروني إلنتاج صور مفصلة لمساحات داخل الجسم

 
ر          ):Edema(التورم أو اإلنتفاخ       تورم ناجم عن تراآم السوائل على نحو غي

 . طبيعي
 

 . في مساحة محددة ورم يبقى محصورًا ):Encapsulated(مغلف  
 

 . نوع من اورام الدماغ ):Ependymoma(ورم بطانة بطينات الدماغ  
 

ة   ا الجرثومي ن أورام : )Germ Cell Tumors(أورام الخالي وع م ن
 . الدماغ

 
 .  نوع من أورام الخاليا الجرثومية):Germinoma(ورم جرثومي  

 
دد      ومي غروي متع وع  ):Glioblastoma Multiform(ورم جرث من   ن

 . أورام الدماغ
 

صبي    ي ع ة    ):Glioma(ورم ليف ا الغروي ي الخالي دأ ف دماغ تب ي ال  أورام ف
 . المساندة في الدماغ

 
 . آيس تنمو منه شعرة ):Hair Follicle(بصيلة شعر 

 
اغي      سائل المخي       ):Hydrocephalus(إستسقاء دم ر طبيعي لل راآم غي  ت

 . الشوآي في بطينات الدماغ
 

اء   ة       ):Hypothalamus(الوط ي درج تحكم ف ذي ي دماغ ال ن ال زء م  الج
 . حرارة الجسم والجوع والعطش

 
اعي     از المن دة من األعضاء     ):Immune System(الجه  المجموعة المعق

 . والخاليا التي تحمي الجسم من العدوى أو المرض
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د       ائي داخل الغم ن  : )Intrathecal Chemotherapy(العالج الكيمي حق

 . ن في السائل المخي الشوآيعقاقير مضادة للسرطا
 

ث   اة ):Malignant Tumor(ورم خبي دد الحي رطاني يه دد .  ورم س ويه
 . الورم الخبيث في الدماغ وظائف حيوية تهديدًا خطيرًا

 
 . نوع من أورام الدماغ):Medulloblastoma(ورم برعمي نخاعي  

 
سحايا   اع ):Meninges(ال دماغ والنخ ي ال ي تغط ة الت شية الثالث   األغ

 . الشوآي
 

 .  نوع من أورام الدماغ):Meningioma(ورم في السحايا  
 

اطيس موصل           ):MRI(تصوير بالرنين المغناطيسي      ه مغن  فحص بيتخدم في
 . بحاسب ألكتروني إلنتاج صور لمساحات داخل الجسم

 
 .  المادة الدهنية التي تغطي األعصاب وتحميها):Myelin(نخاعين  

 
شوآي  صوير النخاع ال سينية للنخاع ):Myelogram (ت  صورة باألشعة ال

 . الشوآي وعظام العمود الفقري
 

صري   صب الب ستقبل  ):Optical Nerve(الع ل وي ذي يرس صب ال  الع
 . اإلشارات من الشبكية إلى الدماغ

 
راض    م األم ي عل صاصي ف د  ):Pathologist(إخت تص بتحدي ب يخ  طبي

 . راالمراض وذلك بدراسة عينات من األنسجة تحت المجه
 

 .  غدة صغيرة موجودة في المخ):Pineal Gland(الغدة الصنوبرية  
 

صنوبرية     ة ال وع من أورام   ):Pineal Region Tumor(أورام المنطق  ن
 . الدماغ

 
رز  ):Pituitary Gland: (الغدة النخامية   الغدة الصماء الرئيسية، وهي تف

الجسم، وال سيما   الهرمونات التي تتحكم في الغدد األخرى والعديد من وظائف          
 . النمو
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صبية  ا الع ن الخالي ة م ة الخارجي ي الطبق ة ف ن اورام : أورام بدائي وع م ن
 . الدماغ

 
عاع  الج باإلش ة  ):Radiation Therapy(الع الي الطاق عاع ع الج بإش  ع

واد                 . لقتل خاليا السرطان   اتي اإلشعاع من خارج الجسم أو من م ويمكن ان ي
 ). اإلشعاع الغرس(مشعة توضع داخل الورم مباشرة 

 
ود   شكل    ):Remission(الخم ا ب ه، أم سرطان وأعراض ات ال اء عالم  إختف

 . مؤقت او بشكل دائم
 

 . نوع من أورام الدماغ ):Schwannoma(ورم شوان  
 

دماغ            ):Shunt(تحويلة     قسطر يحمل السائل المخي الشوآي من بطينة في ال
 . إلى مكان آخر في الجسم

 
سم  از مج تخدام :إنحي اج صور ذات   إس سج إلنت زة م ي وأجه حاسب ألكترون

ه   ة أو لتوجي ان الخزع د مك لوب لتحدي ذا األس تخدام ه ان إس اد وبإمك ة أبع ثالث
 . إشعاع من خارج الجسم أو إلدخال أغراس إشعاع

 
تيرويد   ورم  ):Steroids(س ن الت ستخدم للتخفيف م اقير ت ن العق ة م  مجموع

 . واإللتهاب
 

ة              مجموعة أو    ):Tissue(نسيج    ؤدي وظيف ة التي ت ا المتماثل طبقة من الخالي
 . خاصة

 
ات   ل ):Ventricles(البطين بعض داخ ضها ب صلة بع ات مت ة تجويف  أربع

 . الدماغ
 

ستخدم في جرعات صغيرة               ):X-rays(أشعة سينية     ة ي  إشعاع عالي الطاق
 . لتشخيص األمراض وفي جرعات آبيرة لمعالجة السرطان

 
 

 : مصادر للمزيد من المعلومات
 
ة          اتتو ات العام ا المكتب رة منه ويمكن  . فر المعلومات عن السرطان من مصادر آثي

ون المطبوعات  ائالتهم  ان تك راد ع سرطان وأف دة لمرضى ال اه مفي ذآورة أدن الم
د اإلتصال         . وغيرهم ة  آما قد يجد المرضى أنه من المفي البحرين لمكافحة      بجمعي
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سرطان      ستقوم   ات، ستكون           جمعية البحرين لمكافحة ال ًا مجموعة من الكتيب  قريب
م    ى وذويه رة للمرض دة آبي ى     . ذات فائ ات يرج ذه الكتيب ى ه صول عل وللح

 :  الكتابة إلىاإلستفسار من طبيبك المعالج أو
 لجنة اإلعالم والتوعية

  البحرين– المنامة 1499. ب.ص
 من إصدارات الجمعية 
 . دليل لإلعتناء بنفسك أثناء المعالجة: انت والعالج الكيميائي 

 . وصفات وإقتراحات لتحسين التغذية أثناء عالج السرطان: إرشادات للتغذية
 .  أثناء العالجدليل لإلعتناء بنفسك: انت والعالج باإلشعاع

 . ما يجب أن تعرفه عن مرض السرطان •
 . ما يجب ان تعرفه عن مرض هوجكن •
 . ما يجب ان تعرفه عن سرطان الرحم •
 . ما يجب ان تعرفه عن سرطان الثدي •
 ).اللوآيميا(سرطان الدم ما يجب ان تعرفه عن   •

  • . ما يجب أن تعرفه عن سرطان القولون
 . بنكرياسما يجب ان تعرفه عن عن سرطان ال •
 . ما يجب ان تعرفه عن سرطان الكلى •
 . أسئلة وأجوبة عن تكتالت الثدي •
 . مضاعفات العالج الكيميائي ونقص المناعة •
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