
 هوالشافي

 درباره سرطان مغز بيشتر بدانيم

 مغز و طناب نخاعي
  

 مشورت فرمائيد.دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود  ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا

  
 مغز 

شود. مننژ حفاظت ميهاي جمجمه و سه غشاء نازک به نام مغز توده بافتي نرم و اسفنجي است. مغز توسط استخوان

مايعي رقيق به نام مايع مغزي نخاعي، مغز را احاطه کرده است. اين مايع در فضاهاي بين مننژ و در فضاهاي ميان مغز 

 کنند.ها( جاري است. برعکس حمل مي)حفره

از طريق نخاع  هاهاي سر متصل هستند. ساير عصبها و ساير قسمتها، گوشها مستقيماً از مغز به چشمبعضي از عصب

هاي عصبي را هاي گليال، سلولکنند. بين مغز و نخاع، سلولهاي بدن وصل ميستون فقرات، مغز را به ساير قسمت

 دارند. ها را در جاي خودشان نگه ميپوشانند و آنمي

دهند. تشکيل مياند و سيستم اعصاب مرکزي را هاي عصبي به نام نورون ساخته شدهمغز و طناب نخاعي اغلب از سلول

 ي خود حرکت کنيم.دهند که با ارادهکنند و به ما اجازه ميها را در بدن منتقل ميها پيامنورون

ها. مديريت تمام ها و اوگيلودندروسيتکنند، مانند: آستروسيتهاي عصبي را پشتيباني ميهاي ديگري اين سلولسلول

س )بينايي، شنوايي، المسه، بويايي و چشايي(، حافظه، احساسات و کارهاي بدن با مغز است. همچنين مغز مسئول حوا

 شخصيت ماست. 

 کنند: هاي متفاوتي را کنترل ميسه بخش اصلي مغز فعاليت

کند تا از موقعيت مخ بزرگترين بخش مغز است و باالي مغز قرار دارد. اين بخش از اطالعات حواس ما استفاده ميمخ: 

اهم کند و به بدنمان دستور انجام واکنش مناسب را بدهد. اين قسمت خواندن، فکر کردن، بيروني، درکي براي ما فر

 کند.يادگيري، صحبت کردن و احساسات ما را کنترل مي

شود. نيمکره راست، عضالت سمت چپ و نيمکره چپ عضالت سمت راست مخ به دو نيمکره چپ و راست تقسيم مي

 کند. بدن را کنترل مي

هاي پيچيده مغز مانند قدم زدن و صحبت کردن را ير مخ و پشت مغز قرار دارد. مخچه تعادل و واکنشمخچه زمخچه: 

 کند. کنترل مي

کند. اين بخش گرسنگي و تشنگي و همچنين تنفس، دماي بدن، ي مغز، مغز را به نخاع وصل ميساقهي مغز: ساقه

 د.کناي بدن را کنترل ميفشار خون و ساير عملکردهاي پايه

هاي هاي عصبي است که مغز را به تمامي قسمتها دستهطناب نخاعي واقع در ستون نخاعي يا ستون فقرات، شامل سلول

 سازد. طناب نخاعي از پايه مغز تا پايه ستون نخاعي کشيده شده است.بدن متصل مي

 تومور مغزي یا تومور طناب نخاعی 

هاي جديدي را که بدن به شوند تا سلولکنند و تقسيم ميها رشد ميشود. معموالً سلولها شروع ميسرطان از سلول

 گيرند. ها را ميهاي جديد جاي آنميرند و سلولها بعد از پيري ميها نياز دارد بسازند. سلولآن

تياج ندارد ها احشوند که بدن به آنهاي جديد زماني ساخته ميشود. سلولگاهي اين فرآيند انتظام يافته دچار اشکال مي

ها را به نام تومور تشکيل اي از بافتتوانند تودههاي اضافه ميميرند. اين سلولهاي قديمي در زماني که بايد، نميو سلول

 بدهند. 



کنند. هنگامي که هاي ديگر سرايت ميشوند و به اندامهاي از تومور اوليه و اصلي، جدا ميگاهي اوقات بعضي از سلول

توانند به رشد خود ادامه دهند و تومور ديگري را در آنجا تشکيل دهند. به اين رسند، ميه مکان جديد ميها باين سلول

 شود.حالت، سرطان ثانويه يا متاستاز گفته مي

توانند در همان قسمت مغز که شوند امّا ميهاي بدن پخش نميتومورهاي اوليه در مغز تقريباً هيچ وقت به ديگر قسمت

هاي ديگر بدن گسترش توانند در قسمتهاي اوليه مياند، دوباره عود کنند. از طرف ديگر، سرطانآن رشد کردهابتدا در 

 بيابند و باعث ايجاد تومور در مغز شوند. 

 شوند.تقسيم مي بدخيم، و خيمخوشبيش از چهل نوع اصلي از تومورهاي مغزي وجود دارند که به دو دستة اصلي 

 هاي ديگر بدن نيست.خيم و بدخيم در مغز به واضحي تفاوت اين دو مورد در قسمتبين تومورهاي خوشتفاوت 

 خيمتومورهاي خوش

 هاي سرطاني نيستند: خيم مغز شامل سلولتومورهاي خوش

 کنند.توان برداشت و به ندرت عود ميخيم را معموالً ميتومورهاي خوش -

هاي اطراف حمله خيم به بافتهاي تومورهاي خوشتوان به راحتي ديد. سلولخيم مغز را مييا لبه تومور خوشمرز  -

توانند روي نقاط حساس مغز فشار بياورند و مشکالت يابند. امّا اين تومورها ميکنند يا با ساير نقاط بدن گسترش نمينمي

 جدي براي سالمتي ايجاد نمايند. 

 توانند زندگي فرد را تهديد کنند. خيم در ساير نقاط بدن، گاهي ميخيم مغز برعکس تومورهاي خوششتومورهاي خو -

 شوند. خيم مغز به ندرت بدخيم ميتومورهاي خوش -

اند بعيد است که در بدن پخش شوند. انواع متداول هايي با رشد کند تشکيل شدهخيم از سلولبيشتر تومورهاي خوش

 خيم عبارتند از: خوشتومورهاي مغزي 

 مننژيوما، نوروما، تومورهاي هيپوفيز و کرانيوفارنژيوما.

 تومورهاي بدخيم

 هاي سرطاني هستند: تومورهاي بدخيم مغز حاوي سلول

 کنند. تر هستند و زندگي فرد را تهديد ميتومورهاي بدخيم مغز معموالً جدي -

هاي مجاور زياد است. تومورهاي بدخيم هاي سالم و مغز و بافتبافتي اين تومورها به احتمال رشد و تجمع و يا حمله

هاي مغز يا طناب نخاعي سرايت کنند. به هر حال اين تومورها بسيار خطرناک و کشنده هستند. توانند به ساير قسمتمي

 نمايند.کنند و با فشار آوردن به نسوج مغزي اطراف خود، ايجاد مشکل ميزيرا گاهي رشد مي

شوند و به ساير نقاط مغز، نخاع يا حتي ساير نقاط بدن هاي سرطاني به ندرت از تومور بدخيم مغز کنده ميلولس -

 يابند. )متاستاز( گسترش مي

شود يا بين اي از بافت احاطه ميشود. گاهي اين تومور در ميان اليههاي سالم نميهميشه يک تومور بدخيم وارد بافت -

 گويند.مي« دارتومور کپسول»شود. به اين نوع از تومور، هاي مغز محبوس مييا ميان اليههاي جمجمه استخوان

هاي درماني، متفاوت هستند. در بعضي از تومورهاي تومورهاي مغزي بدخيم بر اساس چگونگي رشد و واکنش به شيوه

هاي اطراف تومور هاي بدخيم در بافتي مشخصي محدود هستند. در تومورهاي ديگر، سلولها به ناحيهبدخيم، اين سلول

 شوند.يافت مي

شوند که شامل آستروسيتوما، گذاري مياند، نامتومورهاي مغزي بدخيم معمواًل بر اساس نوع سلولي که از آن ايجاد شده

 باشند. اوليگودندروگليوما، اپانديموما، گليوبالستوما و گليوماي مختلط مي

 ازدیاد غيرطبيعی مایع

ها و سطح مغز در جريان هستند. ها در مسيرهاي باريک بين بطنفره )بطن( در مغز وجود دارد که مايعات آنچهار ح

آورند. شوند و به مغز فشار ميکنند. در اين هنگام مايعات جمع ميها را قطع ميبعضي اوقات تومورهاي مغزي اين جريان



و در کودکان مبتال به تومور مغزي محتمل است. توسط يک مسير  شوداين ازدياد غيرعادي مايع، هيدروسفالي ناميده مي

 توان با اين اثر مقابله کرد. صفاتي مي -شانت مانند شانت بطني

 ي توموررده

ي تومور به کنند. ردهبندي مي( دستهIVي ( تا باال )ردهIي هاي از پايين )ردهگاهي پزشکان، تومورهاي مغز را با رده

ي باال هاي متعلق به تومورهاي ردهرسند بستگي دارد. سلولهاي آن زير ميکروسکوپ به نظر مياي که سلولشيوه

 کنند.ي پايين رشد ميهاي ردهرسند و با سرعت بيشتري نسبت به سلولغيرطبيعي تر به نظر مي

ها و همچنين رشد آنبندي بر اساس سرعت شوند. اين ردهبندي ميرده IVتا  Iتومورهاي مغزي معموالً از مقياس 

 ها در حمله به نسوج اطراف خود است.توانايي آن

 شوند.هم ناميده مي« ي پايينرده»ترين تومورها هستند و تومورهاي ، کند رشدIIو  Iهاي رده        ·

 کنند.، با سرعت متوسط رشد ميIIIي تومورهاي رده        ·

 آيند.به حساب مي، تند رشدترين تومورهاي IVي رده        ·

 تومورهاي اوليه مغز 

ها يا شوند. تومورهاي اوليه مغز بنا بر نوع سلولگردند، تومورهاي اوليه مغز ناميده ميتومورهايي که از بافت مغز آغاز مي

 شوند. گذاري مياند، نامقسمتي از مغز که از آن شروع شده

 شوند. انواع مختلفي از گليوما وجود دارد.ا از آستروسيت شروع ميهترين تومورهاي اوليه مغز گليوما هستند. آنرايج

شود. در بزرگساالن آستروستيوما معموالً در هاي ستاره مانند )آستروسيت( ايجاد مياين تومور از سلولآستروستيوما: 

، گاهي آستروستيوما III يدهد. آستروستيوما ردهي مغز، مخ و مخچه رخ ميشود. در کودکان بيشتر در ساقهمخ ايجاد مي

 شود.)آناپالستيک( ناميده مي

ي مغز بيشتر در کودکان کم سن و سال دهد. گليوما ساقهترين بخش مغز رخ ميتومور در پايينيي مغز: گليوما ساقه

 شود.و بزرگساالن ميانسال تشخيص داده مي

شود. اين نوع از بيماري عموماً در ها يا کانال اصلي نخاع ايجاد ميي حفرههاي وصل کنندهاز سلولتومور اپاندیموما: 

 شود. کودکان و جوانان ديده مي

شود. اين ها شروع ميي ماده چربي پوشاننده و حافظ عصبهاي سازندهاين تومور نادر، از سلولاليگودندروگليوما: 

يابند. بيش هاي مغز، گسترش نميکنند و معموالً در ساير بافتها آهسته رشد ميدهند. آنتومورها معموالً در مخ رخ مي

 از همه در افراد ميانسال رايجا هستند. 

 ها به قرار زيرند: ترين آنشوند. رايجها شروع نميبرخي از انواع تومورهاي مغز از آستروسيت

ترين تومور مغز در کودکان است. گاهي به آن تومور اين تومور رايج شود.اين تومور در مخچه ايجاد ميمدولوبالستوما: 

 شود.نورواکتودرمال اوليه گفته مي

 اي دارد. شود و معموالً رشد آهستهاين تومور در مننژ ايجاد ميمننژیوما: 

نوايي را اتصال ي تعادل و شکنندهها عصب کنترلشود. اين سلولتوموري است که در سلول شوان ايجاد ميشوآنوما: 

شود و غالبًا در بزرگساالن رخ دهند. اين عصب در گوش داخلي واقع است. تومور آکوستيک نوروما نيز ناميده ميمي

 دهد. مي

کند. اين نوع از تومور معموالً در کودکان رخ اين تومور در مرکز مغز، در نزديکي غده هيپوفيز رشد ميکرانيوفارنژیوما: 

 دهد. مي

هاي موجود در مغز، شود. بيشتر تومورهاي ژرم سلولهاي ايجاد مياين تومور از سلول ژرم سلوللول ژرم سل: تومور س

 هاي، ژرمينوما است.ترين نوع تومور سلول ژرم سلولدهند. رايجتر از سي سال رخ ميدر افراد جوان



شود. غده صنوبري بين مخ صنوبري ايجاد مي اين تومور نادر مغز، داخل يا نزديک غدهتومور غده صنوبري )پينه آل(: 

 و مخچه قرار دارد. 

 ميزان شيوع تومورهاي مغزي 

نفر  13000نفر تشخيص داده و موجب مرگ  16500تومورهاي اوليه بدخيم سيستم اعصاب مرکزي تقريبًا ساليانه در 

نفر است. تقريباً به ميزان نيز  100000ز ا 6شوند. ميزان مرگ و مير ناشي از اين تومورها در اياالت متحده امريکا مي

خيم سيستم اعصاب مرکزي شايع هستند امّا گاهي تنها يک تومور در مغز وجود دارد )تومور يگانه مغز( تومورهاي خوش

و اگر هيچ تشخيص ديگري از سرطان در هيچ جاي ديگري از بدن نباشد، ممکن است تشخيص اوليه يا ثانويه بودن 

برداري( و بيمار به جراحي هاي مغز برداشته شود )نمونهاي از سلول. در چنين شرايطي الزم است نمونهتومور سخت باشد

 اعصاب نياز داشته باشد. 

ديگري از  يهاي نقطهشوند، ممکن است شبيه سلولبرداري شده زير ميکروسکوپ بررسي ميهاي نمونهزماني که سلول

هاي ريه هاي تأثير پذيرفته بيشتر شبيه به سلولمغز گسترش يافته باشد، سلولبدن باشند. مثالً اگر سرطان ريه به 

 هاي مغز. خواهند بود تا سلول

 علل ایجاد تومورهاي مغزي 

توانند توضيح بدهند که چرا يک فرد به تومور داند. پزشکان تنها ميهيچ کس علت دقيق بروز تومورهاي مغزي را نمي

تواند اين مريضي را از يگر نه. امّا روشن است که تومور مغزي مسري نيست. هيچ کس نميشود و فرد دمغزي مبتال مي

 فردي ديگر بگيرد. 

دهد که افراد داراي عوامل خطر مخصوص، بيش از سايرين احتمال دچار شدن به تومور مغزي را تحقيقات نشان مي

 دهد. يماري را افزايش ميدارند. عامل خطر هر چيزي است که احتمال ابتالي يک فرد به يک ب

 عوامل خطر زير با احتمال باالي ابتال به تومور اوليه در ارتباطند: 

به طور کلي تومورهاي مغزي در بين مردان بيشتر از زنان شايعند اّما مننژيوما بيشتر در ميان زنان شايع جنسيت:         ·

 است.

 دهد. وستان رخ ميتومورهاي مغزي بيشتر در ميان سفيدپنژاد:         ·

شود. امّا تومورهاي مغزي ثانويه سرطان، بين بيشتر تومورهاي مغزي در افراد هفتاد سال به باال يافت ميسن:         ·

ترين سرطان کودکان است(. تومورهاي مغزي بيشتر ميان کودکان کوچکتر از هشت کودکان شايع هستند )لوسمي شايع

 دهد. سال رخ مي

شان به گليوما مبتال هستند، بيشتر از سايرين احتمال دارد به اين افرادي که اعضاي خانوادهیخچه خانوادگی: تار        ·

 نوع تومور مبال شوند. 

 يابد. کنند، افزايش مياي کار مياحتمال ايجاد تومور مغزي در کساني که در صنايع هستهتابش پرتو:         ·

 قرار گرفتن در معرض پرتوها یا برخی مواد شيميایی خاص         ·

کنند بيشتر احتمال دارد که به تومور مغزي مبتال شوند. ها و کساني که با فرم آلدئيد کار ميپاتولوژيستفرم آلدئيد:  -

 اند. دهدانشمندان احتمال بيشتر براي ابتال به سرطان مغز را بين افراد کار کننده با فرم آلدئيد پيدا نکر

سازند احتمال دارد که در معرض وينيل کلرايد قرار بگيرند. اين ماده شيميايي افرادي که پالستيک ميوینيل کلراید:  -

 دهد. احتمال ابتالبه تومورهاي مغزي را افزايش مي

ضوع احتمال بروز سازند در معرض آکريلونيتريل قرار دارند. اين موافرادي که پارچه و پالستيک ميآکریلونيتریل:  -

 دهد. سرطان مغز را افزايش مي



کنند، امّا هنوز مطالعات، احتمال هاي همراه تحقيق ميدانشمندان در مورد امکان ايجاد تومورهاي مغزي توسط تلفن

 کنند را نشان نداده است.بيشتر ابتال به سرطان مغز بين افرادي که از تلفن همراه استفاده مي

هاي وارده به سرطان کليه، احتمال ابتال به تومورهاي اند که آيا آسيبر حال بررسي اين مطلبهمچنين دانشمندان د

دهد يا خير. تاکنون اين مطالعات احتمال بيشتري براي ابتال به سرطان مغز ميان افرادي که از ناحيه مغزي را افزايش مي

 اند را نشان نداده است. سر آسيب ديده

شوند. از طرف ديگر، بسياري از افرادي که دچار اين مل خطر باال را دارند، دچار سرطان مغز نميبعضي از افرادي که عوا

کنند ممکن است در معرض خطر باشند، شوند، هيچ کدام از اين عوامل خطر را ندارند. افرادي که گمان ميبيماري مي

هايي را براي کاهش خطر پيشنهاد کند و برنامه بايد اين مسئله را با پزشکشان در ميان بگذارند. پزشک ممکن است راه

 ها ترتيب دهد. مناسبي براي بررسي آن

هاي ارثي همانند نوروفيبروماتوز تيپ تماس با اشعة يونيزان تنها عامل ايجاد گليوما شناخته شهد است. برخي از سندرم

I  وII ،افزايند. توبروزاسکلروزيس، ون هيپل ليندو احتمال ابتال به تومورهاي مغزي را مي 

 هاي تومورهاي مغزي نشانه

کند و باعث ايجاد فشار هاي مغزي اطراف فشار وارد ميکند، به بافتهنگامي که يک تومور در جمجمه شروع به رشد مي

هاي بيماري بر اساس اين که تومور به د مغز را متورم کنند. نشانهتواننخيم و بدخيم ميشود. تومورهاي خوشدر مغز مي

ها آن قدر به کند، نشانهکند متفاوتند. بعضي اوقات وقتي که تومور به آهستگي رشد ميکدام قسمت مغز فشار وارد مي

 شند که به سختي قابل مشاهده هستند.تدريج ايجاد مي

 ها شامل اين موارد هستند: نشانه

 سردرد         ·

 حالت تهوع و استفراغ        ·

 اختالل در مکالمه يا به خاطر آوردن کلمات        ·

 اختالل در ديدن، شنيدن، بوييدن يا چشيدن        ·

 هايي از بدن ضعيف يا فلج شدن بخش        ·

 از دست دادن تعادل         ·

  آلودگي و يا تغيير شخصيتپذيري، خوابتحريک        ·

 تشنج        ·

 درد عضالني )ميالژي(         ·

 کاهش وزن         ·

 اشتهايي بي        ·

 تب         ·

 زوال عقل )دمانس(         ·

 اختالل در راه رفتن         ·

 هاي قطعي تومور مغزي نيستند. اين موارد، نشانه

توانند با اين نشانه همراه باشند. در صورت بروز اين عالئم در هر فردي، مراجعه شود و مشورت با بيماريها نيز ميبرخي 

 تواند بيماري را تشخيص داده و درمان کند.پزشک الزامي است. تنها پزشک مي

 هاي عصبي در مغز شود. تواند باعث تشنج يا آسيب رساندن به سلولتومور مغزي مي

 ها وجود دارند. ع اصلي از اين تشنجدو نو

 هاتشنج



تواند دهد. براي نمونه يک بازو يا يک پا، که مييک قسمت از بدن را تحت تأثير قرار مياي(: تشنج پارشيال )ناحيه

هاي ديگري مانند رنگ پريدگي، گر حسي و حتي حسباعث انقباض ناگهاني، حرکات گروهي، احساس خارش و يا بي

ها، احساس بو يا مزه عجيب، درد هنگام بلع و حتي اختالالت تعريق، سيخ شدن موها، گشاد شدن مردمکگرفتگي، 

مدت نيز شود. بعضي اوقات باعث از هوش رفتن کوتاهحافظه )احساس اين که تجربه جديد قبالً روي داده است( مي

 وشد.مي

شود و يا سفتي در عضالت و از هوش رفتن مي که باعث انقباض ناگهاني عضالتمال(:  -تشنج جنراليزه )گراند

 باشد. اي نميناحيه

 اگر همراه کسي بوديد که دچار تشنج شد: 

آرام بمانيد. همراه شخص باشيد و او را از صدمه حفظ کنيد. شيء نرمي را زير سر او بگذاريد، يا سرش را در دستان         ·

 خود نگاه داريد. 

او يا گذاشتن چيزي در دهانش نکنيد فقط تمام اشيايي که امکان دارد به وسيلة آنها به فرد سعي در مهار کردن         ·

 آسيبي برسد را از اطرافش دور کنيد. 

 بيما را به پهلو بخوابانيد، مخصوصاً اگر بيهوش شده يا استفراغ کرده است يا غذا و مايعات در دهان دارد.         ·

کشند. در صورتي که حمله بيش از پنج دقيقه طول کشيد يا اين که حملة دو يا سه دقيقه طول ميها بيشتر تشنج        ·

ديگري بعد از جملة اوليه رخ داد، در حالتي که بيمار آسيب ديده است يا مشکل تنفسي دارد، حتمًا آمبوالنس را خبر 

 کنيد. 

يد که چه اتفاقي افتاده است. مکاني را براي او پيدا کنيد که فرد بعد از تشنج معموالً گيج است، به او توضيح بده        ·

 چند دقيهق در آنجا استراحت کند و اگر خواست آنجا بخوابد. 

 گيري هستند. هاي بعدي معموالً با داروهايي به نام ضدصرع يا ضدتشنج قابل پيشتشنج

 هاي تومورهاي طناب نخاعی نشانه

هاي عصبي بين مغز و ساير نقاط بدن جلوگيري ورد، گاهي از عبور جريان پيامتوموري که به طناب نخاعي فشار بيا

هاي معمول است که علت آن فشار آوردن تومور به طناب نخاعي در فضاي محدودش کارکنان. درد پشت يکي از نشانهمي

 . در ستون فقرات است؛ اگر چه بيشتر دردهاي پشت ناشي از مشکالت ديگري در ستون فقرات هستند

 گردد.وجود تومور طناب نخاعي گاهي باعث از دست دادن حس، اختالل در حفظ تعادل و ضعف عضالت پا و بازوها مي

 تشخيص 

 هاي تومور مغزي را داشته باشد، ممکن است پزشک يک يا چند مورد از کارهاي زير را انجام دهد: اگر فردي نشانه

 کند. را کنترل ميهاي عمومي سالمتي پزشک نشانهجسمی:  معاینه

کند. همچنين دهي به درد را کنترل ميها و پاسخپزشک هوشياري، قدرت عضالت، هماهنگي، واکنشمعاینه نورولژیك: 

کند، ي مغز و چشم ايجاد ميکنندهکند تا به وجود تورم که در اثر فشار تومور بر عصب وصلها را معاينه ميپزشک چشم

 پي ببرد. 

هاي تواند شامل بازبيني تکانهکنند. اين آزمايشها ميهاي مختلف مغز را بررسي ميارکرد قسمتمتخصصين چگونگي ک

هاي بازوها و پاها و توانايي بيمار در حس کردن تيزي سوزن در هاي بيمار )مثاًل تکان زانو(، قدرت ماهيچهالعملعکس

 نقاط مختلف بدن باشد. 

 اسکنتیسی

هاي برداري با اشعه ايکس، است که شامل يک تصوير سه بعدي از اعضا و ساير قسمتاسکن نوع خاصي از عکستيسي

اسکن تيخاهند در حالي که دستگاه سياسکن از بيمار ميتيباشد. براي انجام سيشود( ميبدن )که شامل تومورها نيز مي

 گيرد، روي ميز دراز بکشد. از او عکس مي



روند. )معموالً مدت زمان اين آزمايش سي تا چهل دقيقه است، که اسکن ميتيبيشتر افراد به محض تمام شدن سي

 ي خدمات راديولوژي است. دهندههاي ارايهها يا مکانها معموالً بيمارستاناسکنتيباشد. ( محل انجام سيبدون درد مي

يا تزريقي بدهند. پس يبمار تا چهار  شايد براي وضوح بيشتر تصاوير اسکنر، به بيمار مايع حاجب رنگي به صورت خوراکي

 شود. ساعت قبل از اسکن نبايد چيزي بخورد و بياشامد. گاهي تزريق اين ماده موجب احساس سوزش مي

اسکن يا ام ار اي معموالً همان لحظه در دسترس نيستند و بايد توسط راديولوژيست کنترل شوند. پزشک تينتايج سي

 يمار توضيح خواهد داد. گزارش راديولوژيست را براي ب

 آر اي ام

کند. ام آر اي بدون درد است. بيمار روي يک ام آر اي با استفاده از مغناطيس، تصاوير واضح و داراي جزئيات توليد مي

 ماند. تخت، درون يک استوانة فلزي از هر دو طرف باز، کاماًل ساکن مي

اند؛ امّا به بيمار گذاشتن سر در ماشين لباسشويي تشبيه کردهاين دستگاه سر و صداي زيادي دارد و برخي آن را به 

 دهند. اين تست ممکن است تا يک ساعت طول بکشد. بندهايي ميگوش

کند، امّا شايد به بيمار اجازه بدهند که شخصي را به عنوان همراه هاي بسته ميها ايجاد ترس از مکاناستوانه در بعضي

تواند دستگاه را نگه دارد و اگر بيمار دهند که با شنيدن آن تکنسين ميندگي به بيمار ميبا خود به درون اتاق ببرد. ز

 هاي ديگري نيز انجام دهد. احساس ناخوشي يا نگراني کرد، با او صحبت کند. ممکن است پزشک بخواهد آزمايش

ها يابد و به ديده شدن آنيان ميهاي خوني داخل جرشود، در رگماده حاجبي که به جريان خون تزريق ميآنژیوگرام: 

کند. به اين ترتيب اگر توموري وجود داشته باشد، ممکن است پزشک بتواند آن را در در تصاوير اشعه ايکس کمک مي

 تصوير اشعه ببيند. 

هاي جمجمه بعضي از انواع تومورهاي مغزي باعث رسوب کلسيم در مغز يا تغييراتي در استخواناشعه ایکس جمجمه: 

 شوند اين تغييرات را کنترل کند. يم

اي از مايع مغزي نخاعي )مايعي که فضاهاي داخل و اطراف مغز و نخاع را ممکن است پزشک نمونهپونکسيون کمري: 

شود. پزشک براي برداشتن مايع از ستون فقرات، از يک سوزن بلند کند( بردارد. اين فرآيند بدون بيهوشي انجام ميپر مي

 کند. اده ميو نازک استف

کشد. براي اينکه پس از اين فرآيند بيمار دچار سردرد نشود، بعد از آن بايد چندين اين عمل حدود سي دقيقه طول مي

 کند. هاي بيماري بررسي ميهاي سرطاني يا ساير نشانهساعت صاف دراز بکشد. آزمايشگاه، مايع را براي يافتن سلول

شعه ايکس از نخاع است. از طناب نخاعي براي تزريق کردن يک مايع حاجب مخصوص اين کار تصويربرداري اميلوگرام: 

شود. اين آزمايش به پزشک شود. براي مخلوط شدن مايع حاجب با مايع، بيمار خم ميدر مايع مغزي نخاعي استفاده مي

 کند تا تومور را در نخاع تشخيص بدهد.کمک مي

گويند. يک پاتولوژيست براي تشخيص برداري ميهاي تومور، نمونهبررسي سلول ها برايبه برداشتن بافتبرداري: نمونه

تواند تغييرات بافت که ممکن است برداري ميکند. نمونهها را زير ميکروسکوپ بررسي ميهاي غيرطبيعي، سلولسلول

ن براي تشخيص تومور مغزي برداري تنها راه کامالً مطمئها را نشان دهد. نمونهبه سرطان ختم شوند و ساير وضعيت

 است.

 هاي سرطاني را به دست بياورند: توانند به سه طريق بافت الزم براي بررسي سلولجراحان مي

سوراخ، کند. به اين دهد و سوراخ کوچکي در جمجمه ايجاد ميجراح برش کوچکي به سر ميبرداري با سوزن: نمونه

 دارد. اي از بافت تومور سرطاني را برميکند و نمونهگويند. پزشک يا سوزن را از سوراخ بور رد ميسوراخ بور مي

اسکن يا ام آر آي، سوزن را از سوراخ بور به سوي تومور تييک ابزار تصويرساز مانند سيبرداري استرئوتاکتيك: نمونه

 دارد. را با سوزن برمي اي از بافتکن. جراح نمونههدايت مي

 دارد. گاهي جراحي نمونه بافت را هنگام عمل جراحي براي برداشتن تومور، برميبرداري همزمان با درمان: نمونه



هاي مخصوص ديگري باشد ممکن است جراح ي مغز يا مکانبرداري وجود ندارد. اگر تومور در ساقهگاهي امکان نمونه

فت طبيعي مغز، بافتي را از تومور بردارد. به جاي آن پزشک از ام آر آي، سي تي اسکن يا نتواند بدون آسيب زدن به با

 هاي تصويربرداري استفاده خواهد کرد. ساير آزمايش

هاي ذهني مانند محاسبات ساده را انجام بدهد. امکان دارد که پزشک با دستگاهي شايد از بيمار بخواهند که برخي فعاليت

 وپ در چشمان بيمار نگاه کند تا بتواند قسمت آخر عصب بيناييش را ببيند. به نام افتالموسک

 هاي دیگر تشخيص: روش

 شود عبارتند از: هاي ديگر تشخيص که در برخي موارد استفاده ميروش

 نمايي رزونانس مغناطيسيطيف        ·

 پرتونگاري تابش پوزيترون        ·

 يک ذره منفرد فوتون پرتونگاري کامپيوتري تابش        ·

ها بخواهد. درک اين که هاي ديگر را براي بيمار تجويز کرد، بهتر است بيمار توضيحاتي راجع به آناگر پزشک آزمايش

 تواند به بيمار کمک کند که قبل از آزمايش نگراني کمتري داشته باشد. چه اتفاقي خواهد افتاد مي

 تومورهاي ثانویه مغز 

 ها نشانه

ها، سردرد، ضعف، تغييرات ترين نشانههاي تومور اوليه مغز است. شايعهاي تومور ثانويه مغز شبيه به نشانهنشانه برخي از

هايي از افزايش فشار در مغز )افزايش داخل جمجمه(، حالت تهوع و استفراغ، عدم تمرکز و رفتاري، غش )تشنج(، نشانه

 حالي است. بي

هاي باال را داشته باشد، پزشک به تومور متاستازي وجود داشته و بيمار يکي از نشانهاگر در گذشته تشخيصي از سرطان 

 شوند. شود. گاهي تومورهاي ثانويه و متاستازي پيش از آن که تومور اوليه تشخيص داده شود، کشف ميمغز مشکوک مي

پيدا کرد. در چنين شرايطي به آن، هاي متعدد، ممکن است نتوان سرطان اصلي را آزمايشدر برخي از موارد با وجود

 شود. گفته مي« تومور ثانويه مغز با منشاء نامشخص»

 تشخيص 

تواند تفاوت بين اسکن يا ام آر آي ميتيکند. سيبراي تشخيص تومور ثانويه مغز پزشک بيمار را به طور کامل معاينه مي

 تومورهاي اوليه و ثانويه را نشان دهد. 

گيرد. اي از تصاوير اشعه ايکس، براي ايجاد يک تصوير سه بعدي از داخل بدن، صورت ميهاسکن توسط دستتيسي

کنند و احتمال اسکن از پرتوهاي کمي استفاده ميتيبرد. براي سيتصويربرداري دردي ندارد، اّما ده تا سي دقيقه زمان مي

 رساند. س هستند، آسيب نميآسيب رساندن آن به فرد کم است؛ همچنين افرادي که با بيمار در تما

شود که الاقل چهار ساعت قبل از تصويربرداري چيزي نخورده و نياشامد. به بيشتر افرادي که از فرد خواسته مي

شود که نواحي شود. اين کار موجب ميشوند، قبل از آن دارويي به صورت تزريقي يا خوراکي داده مياسکن ميتيسي

دهد يشتري ديده شوند. قبل از تزريق يا نوشيدن، بيمار بايد به فردي که اين کار را انجام ميتصويربرداري شده با وضوح ب

 در صورت حساسيت به يُد يا داشتن آسم اطالع بدهد. 

تي اسکن است، با اين تفاوت که به جاي اشعه ايکس ام آر آي )تصويربرداري رزونانس مغناطيسي( آزمايشي شبيه به سي

شود که کنند. در طول تصويربرداري از بيمار خواسته ميايجاد تصويرهاي دقيق از بدن استفاده مياز مغناطيس براي 

 روي نيمکتي در داخل يک دستگاه حدود سي دقيقه بدون حرکت دراز بکشد. 

 بيمار دردي نخواهد داشت اّما ممکن است احساس ناراحتي کند. برخي از افراد در طول تصويربرداري کمي احساس ترس

 دهند. کنند. اين کار سروصدا دارد، امّا به بيمار هدفون يا گوشي مياز فضاي بسته مي

 کند. شود. اين کار معموالً هيچ گونه ناراحتي ايجاد نمياي رنگي در رگ باز و تزريق ميبه برخي از افراد ماده



هاي تومور برداشته شود. سپس اين اي از سلولها، نمونهمعموالً الزم است براي اطمينان يافتن از تشخيصبرداري: نمونه

شود. پزشک براي برداري توسط جراح اعصاب انجام ميشود. عمل نمونهي برداشته شده زير ميکروسکوپ بررسي مينمونه

 برداري براي او الزم است يا نه و اين که دقيقاً اين عمل شامل چه مسائلي است. دهد که نمونهبيمار توضيح مي

کند تا از تورم عصب چشم يا عدم ها را معاينه ميپزشک با استفاده از يک افتالموسکوپ ته چشمهاي دیگر: آزمایش

تواند توسط ادم )ورم بافتهاي داخل مغز( صورت گرفته و يا در اثر افزايش ميزان مايع در مغز آن آگاه گردد. اين اتفاق مي

 باشد. 

هاي بازتابي ايش قدرت و حس بيمار در بازوها و پاها انجام دهد و واکنشپزشک همچنين ممکن است معايناتي براي آزم

 فرد را بسنجد.

 درمان

هاي ها و گزينهتواند شوک بزرگي باشد. مهم است که بيمار سؤاالت، ترسشنيدن اين که فرد، دچار تومور مغزي است، مي

 بتواند از تومور مغز رهايي يابد، امّا گاهي درمان اش را با پزشک مطرح کند. معموالً ممکن نيست که فرد کامالًدرماني

 ها را کنترل کند. تواند تومور را کوچک، رشدش را کم يا نشانهمي

 متخصصين مربوط به تومور مغزي 

کند. متخصصاني معرفي ميدهد و اگر الزم باشد، بيمار را به مختصصان هاي اوليه را ميپزشک عمومي درخواست آزمايش

 ها نياز دارد عبارتند از: که بيمار به آن

دهند و درمان هاي مغزي و سيستم اعصاب را تشخيص ميکساني که بيماريمتخصص اعصاب یا جراح مغز و اعصاب: 

 کنند.مي

 کند. کسي که پرتودرماني و شيمي درماني را تجويز و هماهنگ ميشناس )انکولوژیست(: سرطان

 کند. شخصي که برنامة غذايي را براي بيمار در هنگام درمان و دوران نقاهت مشخص مياور تغذیه: مش

 کنند. اشخاصي که به بيمار در تمام دوران بيماري کمک ميپرستاران: 

سازند و به او ها بيمار را با خدمات حمايتي مرتبط ميآنها: ها و کار درمانمددکاران اجتماعی، فيزیوتراپ        ·

 هاي عادي خود را دوباره انجام دهد. کنند تا بتواند فعاليتکمک مي

 پيش آگهی 

آگهي بيماري به معني دانستن نتايج بيماريست. بيمار بايد در مورد اين نتايج با پزشک خود صحبت کند، امّا باري پيش

 پذير نيست. تمامي نتايج امکان هيچ پزشکي روشن ساختن

نتايج تومورهاي مغزي و طناب نخاعي متفاوت هستند و به سن بيمار، نوع تومور، مقدار قابل برداشت و تومور و چگونگي 

 خيم بوده و کاماًل برداشته شده باشد، اماکن بهبود هست. پاسخ آن به درمان بستگي دارد. اگر تومور خوش

خيم متفاوت است. بعضي از تومورهاي بدخيم در طول چند سال به آهستگي و برخي ديگر به ي رشد تومورهاي بدرده

 کنند. چگونگي پاسخ به درمان نيز بسيار متفاوت است. سرعت رشد مي

کنند. اّما تومورهاي مغزي ها زندگي ميشوند و تا سالبعضي افراد بعد از درمان تومورهاي مغزي به نظر معالجه مي

 هاي آن را براي چندين سال تخفيف بدهد.تواند نشانهدوباره عود کنند. اگر معالجه ممکن نباشد، درمان مي توانندمي

 اقدامات درمانی 

گيري در مورد اين نتايج با پزشک بسياري از افرادي که دچار تومور مغزي هستند دوست دارند نقش مؤثري در تصميم

 پذير نيست. ساختن تمامي نتايج امکان خود صحبت کند، امّا براي هيچ پزشکي روشن

نتايج تومورهاي مغزي و طناب نخاعي متفاوت هستندو به سن بيمار، نوع تومور، مقدار قابل برداشت تومور و چگونگي 

 خيم بوده و کاماًل برداشته شده باشد، امکان بهبود هست.پاسخ آن به درمان بستگي دارد. اگر تومور خوش



بدخيم متفاوت است. بعضي از تومورهاي بدخيم در طول چند سال به آهستگي و برخي ديگر به ي رشد تومورهاي رده

 کنند. چگونگي پاسخ به درمان نيز بسيار متفاوت است. سرعت رشد مي

ها بعضي از افراد نيز دوست دارند که يک عضو خانواده يا دوستشان در زمان صحبت با پزشک همراهشان باشد، تا در بحث

 ند يادداشت بردارد يا تنها گوش فرا دهد. شرکت ک

کند. متخصصيني که تومورهاي دهد، يا خود بيمار درخواست مراجعه ميگاهي پزشک بيمار را به يک متخصص ارجاع مي

اند از جراح اعصاب، داخلي اعصاب و انکولوژيست. گاهي بيمار به ساير متخصصين همکار کنند، عبارتمغزي را درمان مي

واني، مددکار کند، تيم درماني معموالً شامل پرستار، متخصص تغذيه، مشاور سالمت ريم درماني، مراجعه ميدر يک ت

 اجتماعي و گفتار درمان است. کودکان مبتال به بيماري، به معلماني براي کمک در درسشان احتياج دارند. 

 هاي درمانی شيوه

تواند با عمل رمان دارند. بسته به نوع تومور و مرحله آن بيمار ميهاي متعددي براي دافراد داراي تومور مغزي گزينه

 کنند. ها را دريافت ميجراحي، پرتو درماني يا شيمي درماني درمان شود. بعضي از بيماران ترکيبي از درمان

ي سرطان، کم کردن هاتوان شيوه درماني را براي کنترل درد و ساير نشانهاي که باشد، ميبه عالوه بيماري در هر مرحله

عوارض جانبي درمان و حل کردن مشکالت روحي به کار برد. به اين نوع از درمان، مديريت نشانه، مراقبت حمايتي يا 

 گويند. مراقبت تسکيني مي

 هاي درماني و نتايج آن را شرح دهد. تواند گزينهپزشک بهترين فردي است که مي

هاي هاي کلينيکي )مطالعه تحقيقاتي در مورد شيوهابطه با شرکت در آزمايشخواهد با پزشک خود در ربيمار گاهي مي

توان با جراحي، راديوتراپي و اشعه ايکس، شيمي تومورهاي مغزي و طناب نخاعي را مي درماني جديد( صحبت کند. 

 درماني )داروها( و استروئيد درماني، درمان کرد. 

دهد. ها را کاهش ميشود يا آنرمان فوري مانع از ايجاد اثرات تومور ميها منفرد يا ترکيبي هسند. يک داين درمان

 کند.پزشک متخصص در مورد بهترين شيوة درمان با بيمار صحبت مي

 انتخاب درمان به اين موارد بستگي دارد: 

 نوع، اندازه و محل تومور         ·

 سن، سوابق پزشکي و حال عمومي بيمار         ·

پذير نباشد، کم کردن سرعت رشد تومور و ، بيرون آوردن تومور است و در صورتي که اين عمل امکانهدف از درمان

ي انجام بيش از يک نوع هاي اطراف آن است. اگر پزشک به بيمار توصيهها با کوچک کردن تومور و تورمتخفيف نشانه

کند، نيست. ي که فقط از يک نوع درمان استفاده ميدرمان را بدهد به معني بدتر يا بهتر بودن بيماري در مقايسه با کس

 هر فرد متفاوت است و درمان بايد براي هر شخص به صورت فردي باشد. 

 عمل جراحی 

باشد و يا جدا کردن آن بدون شوند. امّا اگر تومور رشد بيشتري پيدا کرده بعضي از تومورها با جراحي کامالً برداشته مي

دارد. اين عمل باعث کاهش عاليم و هاي مهم مغز ميسر نباشد، جراح بخشي از تومور را برميصدمه زدن به ساير بخش

 شود. هاي بيمار مينشانه

شود و شود. برداشتن تمام و يا بخشي از تومور معموالً باعث بهبود شرايط بيمار ميچون فشار روي بقيه مغز کمتر مي

 دهد. ي يک زندگي فعال را ميمدتي به بيمار اجازه

 اي از سؤاالتي که ممکن است فرد بخواهد قبل از انجام عمل را پزشک خود بپرسد: نمونه

 بعد از عمل چه حاليي خواهم شد؟  -

 کنيد؟ اگر درد داشته باشم براي من چه مي -

 چه قدر بايد در بيمارستان بمانم؟  -



رويند؟ آيا استفاده از فلز يا فابريک براي جايگزيني در شوم؟ آيا موهايم دوباره ميعوارض جانبي بلندمدتي ميآيا دچار  -

 جمجمه عوارضي دارد؟ 

 ام برگردم؟ هاي طبيعيکشد تا به فعاليتچه مدت طول مي -

 شانس من براي بهبودي کامل چقدر است؟  -

ي مغز يا نواحي مشخص ديگري باشد شايد جراح نتواند تومور را بدون گاهي جراحي ممکن نيست. اگر موتور در ساقه

ها قرار توانند جراحي کنند، تحت پرتودرماني يا ساير درمانآسيب رساندن به بافت طبيعي مغز بردارد. بيماراني که نمي

 گيرند.مي

درمان معمول براي اغلب تومورهاي مغزي است. جراحي باز کردن جمجمه، کرانيوتومي نام دارد. اين عمل با جراحي، 

 تراشند.شود. پيش از انجام عمل سر را ميبيهوشي کامل انجام مي

اي از استخوان جمجمه استفاده کند و از نوعي اره مخصوص براي برداشتن تکهسپس جراح در سر يک برش ايجاد مي

اي از کند. بعد از برداشتن تمام يا بخشي از تومور، جراح قسمت باز شده جمجمه را با همان تکه استخوان يا با تکهيم

 بندد.کند. سپس جراح برش روي سر را ميفلز يا فابريک پر مي

کمک خواهد شناس براي شناسايي نوع آن بررسي خواهد شد. اين کار به پزشک در درمان تومور تومور توسط يک آسيب

 کرد. 

 شانت

اگر جمع شدن مايعات در مغز )هيدروسفالي( ايجاد مشکل کند، ممکن است که جراح يک لولة نازک دايمي را در زير 

کند. اگر گيرد و در قسمت شکم تخليه ميشود. اين لوله مايعات اضافي را از مغز ميپوست قرار دهد که شانت ناميده مي

هاي آن را تخفيف دهد و عمل روي تومور يک يا دو هفته شود تا نشانهدا يک شانت نصب ميهيدروسفالي شديد باشد، ابت

 بعد از آن انجام شود. 

 بيوپسی 

دهد. گاهي اين کار را به کمک کامپيوتر و با ايجاد سوراخ برداري از بافت انجام ميدر بعضي موارد جراح فقط يک نمونه

خيص نوع تومور يک تکه کوچک از تومور را جدا و در زير ميکروسکوپ مطالعه دهد. براي تشکوچکي در جمجه انجام مي

کشد. کند. اعالم نتايج بيوپسي بين دو روز تا يک ماه طول ميکند. اين عمل در انتخاب نحوة درمان به پزشکان کم ميمي

 شناس بايد به دقت آنها را بررسي کند زيرا آسيب

 بعد از جراحی 

کند. سر بيمار در روز اول باندپيچي شده است تا حدود دوازده ساعت بعد از عمل به دقت مراقبت مي يک پرستار از بيمار

 ي خون اضافي از محيط عمل به درون يک ظرف، کنار زخم قرار دارد. و يک لولة کوچک براي تخليه

بعد کاهش پيدا خواهد کرد.  کند، امّا اين تورم تا حدود يک هفتههاي بيمار بعد از عمل ورم ميگاهي صورت و چشم

 امّا اين مورد معمواًل با درد همراه نيست.   حتي شايد بيمار از يک چشم ديد نداشته باشد

هاي ساق بلند فشاري به پا کند. مدت شايد الزم باشد که بيمار براي جلوگيري از لخته شدن خون در پاهايش جوراب

 هاي مورد نياز بيمار، بعد از آن بستگي دارد. رمانماندن بيمار در بيمارستان به طول مدت عمل و د

 عمل جراحی تومور طناب نخاعی 

کند و سپس هاست. جراح در ستون فقرات يک سوراخ ايجاد ميعمل اصلي بر تومور طناب نخاعي، عمل المينکتومي مهره

بض، فشار خون، دماي بدن، پانسمان و دارد. بعد از عمل نخاع، پرستاران مرتباً نتومور اثرگذار بر طناب نخاعي را برمي

 کنند.حس و حرکت پاهاي بيمار را بررسي مي

گاهي الزم است که بيمار به مدت سه تا پنج روز تا بهبود زخم در تخت استراحت کند. پزشک زمان توانايي شروع 

 هاي عادي را به بيمار خواهد گفت. فعاليت



 اثرات جانبی 

کند. بيماران عد از جراحي سردرد يا ناراحتي دارند. امّا معموالً دارو درد آنها را کنترل مياکثر بيماران در چند روز اول ب

بايد در مورد تسکين دردشان با پزشک يا پرستار خود به راحتي صحبت کنند. همچنين معموالً بيماران احساس خستگي 

 کنند. يا ضعف مي

است و ممکن است مشکالت نادري نيز رخ دهد. مثالً جمع شدن مدت زمان بهبود پس از جراحي براي هر بيمار متفاوت 

گيرند. براي هاي اين مشکالت تحت نظر ميمايع مغزي نخاعي يا خون در مغز )ادم(. کادر درماني، بيمار را براي نشانه

 برطرف کردن ادم ممکن است به بيمار استروئيد بدهنند.

است جراحي ديگري براي خالي کردن مايع الزم باشد. ممکن است جراح يک لوله بلند و باريک )شانت( در يکي ممکن 

شود. به اين ترتيب مايع هاي مغز جا بدهد. اين لوله زير پوست قسمت ديگري از بدن، معموالً شکم قرار داده مياز حفره

 کنند.را به قلب متصل ميشود. گاهي به جاي شکم آن اضافي از مغز به شک حمل مي

بيوتيک عفونت مشکل ديگري است که ممکن است بعد از جراحي رخ بدهد. اگر اين اتفاق بيافتد کادر درماني به بيمار آنتي

 دهد. مي

زند. آسيب به مغز مشکلي جدي است. گاهي بيمار براي فکر کردن، ديدن جراحي مغز گاهي به بافت طبيعي آسيب مي

شود. همچنين ممکن است بيمار دچار تغييرات شخصيتي با تشنج بشود. غالب اين چار مشکل مييا صحبت کردن د

رسد دايمي است. ممکن است بيمار به شوند. امّا گاهي آسيبي که به مغز ميمشکالت در طول زمان، کم يا ناپديد مي

 فيزيوتراپي، گفتار درماني يا کاردرماني نياز داشته باشد. 

 پرتو درمانی 

 شود.ر بزرگساالن، پرتودرماني بعد از عمل جراحي روي تومورهاي بدخيم و يا همراه شيمي درماني انجام ميد

شود. پرتودرماني با اشعه ايکس، اشعه گاما هاي تومور استفاده ميهاي پرانرژي براي کشتن سلولدر پرتودرماني از اشعه

کند. گاهي پرتو را به تمام هاي نزديک آن هدايت ميبافت  مت تومورشود. دستگاه بزرگي پرتو را به سيا پروتون انجام مي

 کنند.مغز يا به نخاغ هدايت مي

کشد. گاهي بيماراني که مانده در ناحيه را ميهاي باقيشود. پرتو درماني سلولپرتودرماني اغلب بعد از جراحي انجام مي

  شوند.توانند جراحي شوند به جاي آن پرتودرماني مينمي

بندي درمان به اندازه تومور و سن بيمار بستگي بيمار براي پرتودرماني بايد به بيمارستان يا کلينيک برود. برنامه زمان

 کشد. دارد. پرتو درماني تنها چند دقيقه طول مي

 دهند: پزشکان براي حفاظت از بافت سالم اطراف تومور کارهاي زير را انجام مي

شود. دادن دوز اي پنج روز و طي چندين هفته انجام ميپرتودرماني معموالً هفتهشده:  پرتودرمانی با دوز تفکيك

 کند.کامل پرتو در يک مدت طوالني به حفاظت از بافت سالم مغز کمک مي

بيمار به جاي گرفتن دوز بزرگتر يکبار در روز، دوزهاي کوچکتري از پرتو پرتودرمانی با دوز کوچکتر تفکيك شده: 

 کند. سه بار در طول يک روز دريافت مي را دو يا

شود. روي سر بيمار محافظ سختي هاي متفاوت به تومور تابانده ميپرتوهاي نازکي از زاويهپرتودرمانی استرئوتاکتيك: 

آي تصاويري از  -آر -اسکن يا امتيهايي است تا مناطق خاصي پرتو دريافت کنند. سيدهند که داراي سوراخقرار مي

 کنند. قيق تومور تهيه ميمحل د

هاي پرتوهاي ساطع شده گيري در مورد دوز مورد نياز پرتو، و نيز اندازه و زاويهپزشک از يک کامپيوتر براي تصميم

 شود.کند. درمان در يک جلسه يا چندين جلسه انجام مياستفاده مي



کند. پزشک هاي نزديک تهيه ميبافت يک کامپيوتر تصويري سه بعدي از تومور وپرتودرمانی سه بعدي تطبيقی: 

کند. تمرکز دقيق پرتوهاي ساطع شده از بافت پرتوهاي دوبلي از پرتوهاي ساطع شده را با دقت به تومور هدايت مي

 کند. طبيعي مغز محافظت مي

کند. هدايت مي هاي پروتون را به تومورمنبع پرتوها پروتون است نه اشعه ايکس. پزشک اشعهپرتودرمانی اشعه پروتون: 

 تواند از بافت سالم بدون آسيب رساندن به آن رد شود. پروتون مي

 بعضي از سؤاالت بيمار قبل از پرتودرماني از پزشک به شرح زير است: 

 چرا من نيازمند اين درمان هستم؟  -

 پذيرد؟ شود؟ کي پايان ميدرمان از چه زماني آغاز مي -

 واهم داشت؟ آيا درمان عوارض جانبي دارد؟ در طول زمان درمان چه حالي خ -

 چگونه در طول درمان بايد از خودم مراقبت کنم؟  -

 دهد؟ فهمم که پرتودرماني جواب ميچگونه مي -

 ام ادامه بدهم؟ هاي عاديتوانم در طول درمان به فعاليتآيا مي -

 شود.گيري پرتودرماني استفاده مييک ماسک طراحي شده پالستيکي در طول درمان براي کمک به هدفمعموالً 

 گذارند. متخصصين پرتودرماني براي اطمينان از درستي محل درمان روي پوست بيمار چندين عالمت مي

 عوامل جانبی پرتودرمانی

 عوارض جانبي متداول عبارتند از: 

 ود يک ماه يا بيشتر بعد از پرتودرماني ادامه داشته باشد. خستگي: شايد حد        ·

 شود. حالت تهوع: که با داروها برطرف مي        ·

 سردرد: متداول ولي خفيف است.         ·

ريزش مو: ممکن است باعث ريزش تمام موهاي موجود در محل درمان شود. اين موها معموالً دوباره به آهستگي         ·

 کنند. اگر چه شايد به پرپشتي قبل نباشند و حتي شايد رنگشان نيز تغيير کند. ميرشد 

 شود.تغييرات پوستي: پوست سر و پوست تن در محل درمان گاهي قرمز، خشک و حساس مي        ·

 سؤال کند.  مدت هستند، امّا بيمار بايد از پزشک در مورد عوارض جانبي احتمالي بلندمدت،بيشتر عوارض جانبي کوتاه

ي کمک به هايي را برابرخي از بيماران پس از درمان براي چندين ساعت دچار حالت تهوع هستند. کادر درماني راه

شود. استراحت بسيار دهند. پرتودرماني نيز باعث احساس خستگي بيماران در حين ادامه درمان ميبيماران پشنهاد مي

 توانند فعال باقي بمانند.کنند تا حدي که ميان توصيه ميمهم است. امّا پزشکان معموالً به بيمار

رويند. پرتودرماني همچنين روي شود و موها دوباره طي چند ماه ميبه عالوه پرتودرماني معمواًل باعث ريزش مو مي

هايي ي راهشوند. گروه مراقبت از سالمتها سرخ و خشک و نازک ميگذارد. گاهي سر و گوشپوست ناحيه درمان تأثير مي

 دهد. را براي برطرف کردن اين مشکالت پيشنهاد مي

شود. شايد بيمار دچار سردرد يا احساس فشار شود. کادر درماني هاي مغزي ميگاهي پرتودرماني باعث تورم بافت

 کنند.ها دارويي را براي کاهش اين ناراحتي تجويز ميکنند. آنهاي اين مشکل را بررسي مينشانه

گويند. نکروز باعث سردرد، تشنج يا حتي کشد. به اين عارضه جانبي نکروز مياني گاهي بافت سالم مغز را ميپرتودرم

 شود.مرگ بيمار مي

شود. به زند. اين مسأله باعث ايجاد مشکل در ياديگري و رشد ميپرتودرماني در کودکان به ساير نواحي مغز آسيب مي

دهد. محققان در حال بررسي ابتال به تومورهاي ثانويه در بزرگسالي را افزايش مي عالوه پرتودرماني در کودکي، احتمال

 هاي کوچک به کار برد يا نه؟ توان شيمي درماني را به جاي پرتودرماني براي بچهاين مطلب هستند که آيا مي



هايي را شوند. پزشک راهيدر صورتي که شيمي درماني و پرتودرماني همزمان انجام شوند، باعث عوارض جانبي بدتري م

 دهد.براي کاهش اين مشکالت پيشنهاد مي

 نکات در مورد پرتودرمانی

 کننده و يا صابوني استفاده نکنيد. قبل از گفتگو با پزشک يا متخصص پرتودرماني از هيچ کرم، مايع، ضدعفوني        ·

 کتر يا متخصص پرتودرماني خود هماهنگ کنيد. هاي تحت تأثير پرتودرماني را حتماً با دتراشيدن قسمت        ·

 شوند. هاي پوست تحت مداوا را از نورخورشيد دور نگه داريد. زيرا به راحتي آفتاب سوخته ميقسمت        ·

 درمانیشيمی

. هاي سرطاني استي آسيب رساندن و نابود کردن سلولشيمي درماني استفاده از داروهاي ضدسرطان )کشنده سلول( برا

 گيرند.هاي سرطاني را مياين داروها جلوي رشد و بازسازي سلول

 توان به تنهايي و يا همراه پرتودرماني انجام داد. شيمي درماني را مي

گيرد. هر دورة شود؛ پزشک در مورد دوز و تناوب درمان او تصميم مياگر بيمار براي درمان تومور، شيمي درماني مي

 اي را به دنبال دارد تا بدن بتواند از عوارض جانبي بهبود بيابد.ستراحت چند هفتهدرمان معموالً يک دورة ا

 شود.گاهي بيمار در بيمارستان و در طول چند روز با تزريق وريدي يا سرپايي و يا قرص، شيمي درماني مي

 آثار جانبی شيمی درمانی 

 درماني اين آثار جانبي را به دنبال دارند: از داروهاي شيميبعضي 

 احساس ناخوشي        ·

 خشک و درناک شدن دهان        ·

 احساس خستگي        ·

 الغري و از دست دادن موهاي سر و بدن         ·

 البته عوارض جانبي با توجه به داروها متنوع هستند. 

ها وجود دارد. در مورد هر کدام از آثار جانبي هايي براي جلوگيري يا تخفيف آنراهاين عوارض جانبي موقتي هستند و 

بيند بايد با پزشک يا پرستار خود صحبت کند. ممکن است آنها توقفي در درمان ايجاد کنند و يا که بيمار در خود مي

 شود.ها را تغيير دهند هر گونه احساس تهوع، با دارو کنترل مينوع آن

نبايد از آسپرين يا هيچ نوع مسکن ديگري استفاده کند مگر اين که دکتر دستور مصرف آن را بدهد. زيرا اين داروها بيمار 

 گذارند. بر شيمي درماني و بدن اثر مي

 هاي درماي دیگر درمان مکمل و انتخاب

شود. بعضي از هاي درماي در نظر گرفته ميهاي مکمل و يا ديگر روشبسياري از افراد داراي تومور مغزي، درمانبراي 

 ها قابل اعتماد نيستند. اطالعات موجود در مورد اين درمان

 کنند.ها در درمان اصلي تداخل ايجاد ميبعضي از گياهان دارويي، داروهاي مکمل و ويتامين

 درمان استروئيد

کنند. داروهاي استروئيد را براي کاهش تورم موجود بعد يا قبل از عمل جراحي يا پرتودرماني، روي تومور استفاده مي

توان در بسياري از مراحل اين استروئيدها با استروئيدهاي تقلبات ورزشي )دوپينگ(، متفاوت هستند. استروئيدها را مي

 هاي متفاوت استفاده کرد. درمان در زمان

 وارض جانبی درمان استروئيدع

 ها عبارتند از: ي طوالني مدت، عوارض جانبي آندوز استروئيدها تا حد ممکن پايين خواهد بود. زيرا در صورت استفاده

شود مخصوصًا در صورت )که به آن چهره گاهي وزن بيمار در طول چند هفته اضافه ميافزایش اشتها و وزن:         ·

شوند؛ بنابراين ممکن است که بيماران تمايل به استروئيدها معموالً باعث نشاط ميها، د(، کمر و شانهگوينمانند ماه مي



هاي سالم را دم دست داشته باشد. بعضي از افراد دچار آکنه )جوشهاي بيشتر خوردن داشته باشند، پس بايد خوراکي

 شوند. شوند و بعضي دچار احتباس آب در بدن ميپوستي( مي

تواند نشانه باال رفتن ميزان قند خون بدن بيمار باشد. بايد ادرار زياد ميدیابت ناشی از مصرف استروئيد:         ·

اي را براي تعيين مقدار قند خون يا قند ادرار انجام دهد. پزشک يا پرستار انجام اين آزمايش را بيمار آزمايش روزانه

 دهد. آموزش مي

کند. هاي بلندمدت و با دوز باال، مشکل ايجاد ميومور باعث ضعف شود، بخصوص در درماناگر تضعف عضالنی:         ·

 بيمار بايد هر نوع ضعف عضالني را به پزشک يا پرستار خود اطالع دهد. 

روند. داروهاي استروئيد معموالً باعث بيشتر عوارض جانبي موقتي هستند و بعد از کم شدن دوز استروئيد از بين مي

کنند. قطع ند که افراد از نظر احساسي تحريک شوند و معموالً افراد بعد از اتمام دوز درمان احساس افسردگي ميشومي

ناگهاني مصرف استروئيدها خطرناک است. وقتي زمان اتمام مصرف استروئيدها برسد، پزشک به بميار نحوة کاهش 

 تدريجي دوز آن را خواهد گفت. 

 داروهاي ضد تشنج

ها الزم است که بيمار پي شوند. در صورت استفاده از ضدتشنجها استفاده ميتشنج براي جلوگيري از تشنجداروهاي ضد

 ها نيست. در پي آزمايش خون بدهد تا تناسب دوز دارو مشخص شود. امّا در مورد داروهاي جديدتر نيازي به اين تست

ها، به شش تا هاي منظم خون نياز دارد و با گذشت زمان فواصل انجام اين آزمايشبيمار در ابتدا به انجام آزمايشگاهي 

رسد و نيز گاهي براي اطمينان از رخ ندادن تغييرات غيرطبيعي، نياز به انجام يک آزمايش عملکرد کبد دوازده ماه مي

 است. 

 عوارض جانبی داروهاي ضد تشنج 

ها متفاوت است، پس بيمار بايد در مورد اين عوارض در بدن خود با پزشک صحبت کند. افراد به ضد تشنج واکنش بدن

 ها عبارتند از: عوارض جانبي محتمل و نحوة غلبه بر آن

 تورم لثه: از يک مسواک نرم استفاده کنيد.         ·

 خستگي: به طور منظم استراحت داشته باشيد.         ·

 هاي آرامش استفاده کنيد. صبري: تمرين آرامش، از تکنيکخوابي يا احساس بييب        ·

يابي ضعيف، احساس عدم تعادل و مشکالتي در تمرکز: بهتر است بيمار براي انجام کارها وقت کافي بگذارد جهت        ·

 و کمک بخواهد. 

 دهد. تغيير وزن: ممکن است بيمار وزن اضافه کند يا از دست ب        ·

 هاي قرمز ريز پوستي، تهوع، يبوست و لرزش: بيمار بايد به پزشک مالقات کند. لکه        ·

 هانکاتی در مورد استفاده از ضدتشنج

 هاي خون در آن. داشتن يک دفتر روزانه و نوشتن زمان مصرف داروها و انجام آزمايش        ·

 يري مقدار داروها در خون.گدادن مراتب آزمايش خون براي اندازه        ·

 گفتگو با پزشک در مورد نگهداري مواظبت از خود.         ·

 تغيير ندادن داروها، بدون اجازة متخصصان، زيرا فقط باعث تشديد حمالت تشنج خواهد شد.         ·

ة جذب و تجزيه بعضي از ها روي نحومشورت با پزشک يا داروساز در مورد خوردن پرتقال يا گريپ فوروت؛ زيرا اين ميوه

 گذارند. داروهاي ضدتشنج مخصوصاً کاربامازپين، در بدن اثر مي

 پيرامون درمان

ها چندين بار ابتدا اين آزمايششود. ار اي مي هاي منظمي است که معموالً شامل امبيمار بعد از درمان نيازمند پيگيري

 شوند. اين امر براي اطمينان از فقدان تومور جديد الزم است.در سال خواهند بود و سپس سالي يک بار انجام مي



طبيعي است که بايد نگران بازگشت تومور بود. گفتگوي بيمار در مورد نگرانيش با خانواده و پزشک مفيد است. معاينات 

شود. در نتيجه رتب بودن همه چيز مطمئن خواهد کرد. اگر مشکلي بوجود بيايد، زود شناسايي ميمنظم، فرد را از م

 ها مؤثر خواهند بود. احتماالً درمان

 هايش را بپرسد. ي سؤالبيمار به وقت قلب از طرف متخصصين خود احتياج دارد. پس بايد همه

 توانبخشی

ي مغز، مانند صحبت کردن شخصيت، حرکات، هاي روزمرهاز فعاليتتومورهاي مغزي با توجه به مکانشان در بعضي 

ي گفتار درمان، گذارند. اگر در اين موارد مشکلي وجود داشته باشد نياز به کمک و مشاورهتعادل و يا حافظه تأثير مي

توانند ک احتياج دارند ميتوان از بيمارستان شروع کرد. کساني که به کمها است. اين کار را ميفيزيوتراپ و يا کار درمان

 تا مدتي درمان خود را حتي به صورت سرپايي انجام دهند. 

يابي به نيازهاي فرد و چگونگي تأثيرگذاري تومور بر يابي بخش بسيار مهمي از برنامه درماني است. اهداف توانتوان

هاي را باري کمک به بيمار براي بازگشت به فعاليتهاي روزانه او بستگي دارد. کادر درماني تمام تالش خود فعاليت

 کنند.هاي مختلفي از درمانگران در اين امر کمک ميدهند. گروهترين زمان ممکن انجام ميمعمول خود در سريع

شود. کند. همچنين موجب ضعف يا مشکالت تعادل ميگاهي تومور مغزي و درمان هاي آن بيمار را فلج ميفيزیوتراپ: 

 کند. تراپ براي به دست آوردن قدرت و تعادل به بيماران کمک ميفيزيو

 کنند.ها به بيماران دچار مشکالت گفتاري در سخن گفتن يا بلعيدن کمک ميگفتار درمانگفتار درمانی: 

دکاني گيرند. کوکودکان دچار تومور مغزي نيازهاي خاصي دارند. گاهي کودکان در بيمارستان يا خانه، معلم سر خانه مي

اند مشکل دارند، ممکن است پس از برگشتن به مدرسه نيز که براي جلوگيري يا به خاطر سپردن چيزهايي که ياد گرفته

 هاي مخصوص نياز داشته باشند. به معلم سر خانه يا کالس

 هاي تسکين دهنده مراقبت

ن، مانند درد، احساس تهوع و يا يبوست، هاي ايجاد شده توسط سرطاکند تا نشانههاي تسکيني به فرد کمک ميمراقبت

آرام شوند و در شرايطي که بيماري پيشرفت کرده باشد، به شخص در مشکالت زندگي روزمره ياري دهند. مراقبت 

ها و مددکاران اجتماعي ها و کاردرمانتسکيني توسط پرستاران و يا گروهي از افراد شامل پزشکان، پرستاران، فيزيوتراپ

 د. شوانجام مي

هاي مداوم پس از درمان براي تومورهاي مغزي بسيار مهم است. پزشک براي اطمينان از عدم عود تومور با دقت مراقبت

باشند. گاه به گاه از بيمار سي تي هاي فيزيکي و عصبي ميهاي مجدد شامل معاينهکند. بررسيزياد فرد را بررسي مي

 شود. آي گرفته مي -آر -اسکن يا ام

کند. پزشک برنامه مراقبت کند تا مطمئن شود به خوبي کار ميمار شانت داشته باشد، پزشک آن را بررسي مياگر بي

 اند. هايي الزمدهد مانند؛ اين که بيمار بايد چند وقت يک بار ديگر را مالقات کند و چه آزمايشمداوم را توضيح مي

 انتخاب شيوه درمان

سب براي فرد مشکل است. ممکن است که اتفاقات چنان به سرعت پيش بيايد که گاهي اوقات انتخاب شيوة درمان منا

 زماني براي فرک کردن به اين موضوعات وجود نداشته باشد. 

براي اين که بتوان تصميم گرفت بايد مطمئن بود که در مورد بيماري، درمان و عوارض جانبي آن به اندازة کافي آگاهي 

 وجود دارد. 

بداند يک روش درمان پيشنهادي براي او چه خواهد کرد و اين که آن را بپذيرد يا رد کند و به دنبال يک فرد بيمار بايد 

 روش ديگر باشد. 

اگر در مورد روش درمان آزادي انتخاب وجود نداشته باشد، بايد مزايا و معايت هر شيوه را سنجيد. اگر فقط يک شيوه در 

 هاي ديگر را جويا شويد.ده از روشنظر گرفته شده، از پزشک علت عدم استفا



خواهند مطمئن شوند که منافع کنند. برخي ديگر ميبعضي از افراد را حتي اگر احتمال کمي در معالجه باشد، انتخاب مي

ها هاي بيماري در آندرمان از مضراتش بيشتر است. بعضي ديگر ممکن است تصميم بگيرند درمان نشوند و فقط نشانه

 ي ممکن زندگي کنند. به بهترين شيوه کنترل شود تا

 صحبت با پزشکان

ضعيت کاماًل گويد که تومور مغزي يا تومور طناب نخاعي دارد، اين وزماني که براي اولين بار پزشک به فرد بيمار مي

ؤال کند که يک سشود و شخص احتياج پيدا ميآور خواهد بود. معموالً درک موضوعات در اين شرايط سخت مياضطراب

توان از را بيش از يک بار بپرسد. نوشتن سؤاالت قبل از مالقات پزشک راهي مفيد است )يک ليست از سؤاالتي که مي

 اند(. آورده شده 73پزشک پرسيد در صفحة 

کند. بعضي از افراد دوست دارند يکي از اعضاي فاميل يا يادداشت برداشتن يا ضبط کردن توضيحات پزشک، کمک مي

 ود را با خود ببرند تا در صورت عدم تمرکز يا استرس، توضيحات پزشک را از دست ندهند. دوستان خ

من براي جلسة دوم يکي از دوستانم را براي کمک باخودم بردم. آن شرايط براي من مانند يک کابوس بود و من مدام »

 « د.کرو خوشبختانه دوست من تمام مطالب را ياداشت مي« بله، بله، بله»گفتم: مي

 صحبت با دیگران

هاي مختلف درمان با پزشک، شايد اين تمايل به وجود بيايد که با خانواده، دوستان، پرستاران، بعد از گفتگو در مورد شيوه

هاي حمايتي سرطان و يا حتي گروهي از مشاوران نيز گفتگو شود. گفتگو در اين ، گروهمددکاران اجتماعي بيمارستان

 کند.گيري در مورد راه درست و مناسب کمک ميميمزمينه به فرد در تص

 جستجوي حمایت

زماني که براي اولين بار تومور مغزي يا طناب نخاعي تشخيص داده شود، طبيعي است که شخص برخي احساسات شديد 

سر، مانند ترس، ناراحتي، افسردگي، خشم و عصبانيت را تجربه کند. گفتگو در مورد احساسات مفيد است؛ چه با هم

 اعضاي خانواده يا دوستان و يا با مددکاران اجتماعي بيمارستان، روانشناس، يا يک گروه حمايتي سرطان.

ها درگير دانند چه بايد به او بگويند و ممکن است آناش نمياحتمال دارد که فرد متوجه شود که دوستان و خانواده

 مشکالت و مسايلي يا احساسات و عواطف خودشان باشند.

ها انتشار داشته باشند که بيمار پيشقدم کنند. شايد آنگاهي برخي از افراد به حدي ناراحتند که از شخص بيمار دوري مي

ها بگويد. کنار آمدن با اين شرايط خيلي سخت است و گاهي باعث احساس باشد و چيزهايي را که احتياج دارد به آن

 شود. تنهايي در فرد مي

 تغذیه سالم

کند که تا جاي ممکن سالم باشد و بتواند بهتر با تومور مغزي و عوارض جانبي اهاي مغذي به بيمار کمک ميخوردن غذ

ريزي هاي غذايي دارد. يک مشاور تغذيه، در برنامهآن مقابله کند. بسته به نوع درمان، بيمار احتياج به انواع خاصي از رژيم

 هم خوشمزه باشد، هم راحت صرف شود و هم مغذي باشد. کند؛ غذايي که بهترين غذاها به بيمار کمک مي

 بخش هاي آرامشورزش

فرد متوجه خواهد شد که فعايلت و در صورت اماکن نرمش منظم مفيد است. نوع و مقدار نرمش، به ميزان آمادگي 

 جسمي و روحي بيمار بستگي دارد. 

با پزشک خود صحبت کند. بعضي از افراد متوجه  تواند در مورد اين که چه نوع ورزشي برايش مناسب است،شخص مي

 دهد. ها کاهش ميبخش برايشان مفيد است، زيرا احساس تنش را در آنهاي آرامشوند که تکنيکمي

 هاي حمایتی سرطانگروه



حبت با دهند. صها مياي را به افراد سرطاني و خانوادة آنهاي حمايتي سرطان معموالً حمايت و اطالعات دو طرفهگروه

هايي براي کنار هاي حمايتي همچنين پيشنهادهاي عملي و شيوهاند مفيد است. گروهها را داشتهافرادي که همان تجربه

 دهند. آمدن با شرايط در اختيار بيمار قرار مي

 مراقبت از فردي با تومور مغزي 

د سعي کند در اين شرايط از خود نيز مراقبت زا باشد. فرد مراقب بايتواند استرسمراقبت از شخصي با تومور مغزي مي

 هايش صحبت کند. کند، به خود زمان استراحت بدهد و با کسي در مورد نگراني

ها داشته باشد. بسياري هاي درماني و بيمارستانفرد بايد تصميمات زيادي بگيرد. بايد جلسات زيادي را با پزشکان، گروه

 اند. ده يا دوستان را در اين جلسات مفيد يافتهاز افراد همراهي يکي از اعضاي خانوا

هاي حمايتي سرطان، معموالً براي بيماران و مراقبان آزاد است. يک گروه حمايتي امکان انتقال تجارب عضويت در گروه

 دهد.هايي براي غلبه بر شرايط را در اختيار تمامي اعضاي خانواده قرار ميو راه  همديگر

 رضایت 

دهد و اهداف درمان را براي اي درمان شود، پزشک اطالعات کاملي در مورد درمان به او ميفرد به هر شيوه قبل از آن که

ي خواهند که فرمي را امضا کند که بنا بر آن به کارکنان بيمارستان اجازهدهد. پزشکان معمواًل از بيمار ميوي شرح مي

 ضايت بيمار انجام شود. تواند بدون ر)رضايت( درمان بدهد. هيچ درماني نمي

 فواید و مضرات درمان 

تواند متفاوت باشد. اگر درماني به فرد توصيه گيرد و فوايد بسته به وضعيت فردي ميدرمان به داليل مختلفي صورت مي

اي سرطان گيري باري انتخاب درمان دشوار نيست. امّا اگر عالجي ميسر نباشد و درمان براي کنترل دورهشود تصميم

تواند شود.اگر فرد احساس کند در زمان شرح درمان براي اولين بار نميگيري براي انتخاب آن دشوار ميباشد، تصميم

 گيري درخواست کند.تواند زمان بيشتري براي تصميمتصميم بگيرد، همواره مي

توضيح دهند که اگر او درمان نشود توانند براي او تواند انتخاب کند که از درمان استفاده نکند و تيم درماني ميفرد مي

افتد. الزم نيست فرد براي رد درمان داليلي ارايه دهد، اّما در جريان گذاشتن تيم درماني در مورد چه اتفاقاتي مي

 هاي او براي هبترين راهنمايي مفيد خواهد بود. نگراني

تًا باعث بهبهود سردردها، ضعف اندام فوقاني و حالت شوند. اين مواد موقها داده مياستروئيدها معموالً براي کنترل نشانه

 شوند. تهوع مي

شود. اگر شيمي درماني انجام شود بايد ترين روش درماني است. امّا گاهي شيمي درماني نيز انجام ميپرتودرماني شايع

هايي که به مغز گسترش مغزي( باشد. در برخي از سرطان -از نوع عبورکننده از غشاهاي حامي مغز و نخاع )سد خوني

 شود. اند هورمون درماني، يا ايمن درماني استفاده مييافته

شود بيمار را تحت عمل جراحي در بعضي از موارد، بخصوص وقتي که تنها يک تومور ثانويه در تصويربرداري ديده مي

کند که آيا تومور قابل برداشت کند و جراح بررسي ميصاب رجوع ميدهند. براي اين کار يبمار به يک جراح اعقرار مي

شود تا از احتمال ابتال به تومور عودکننده است يا خير. گاهي پس از عمل جراحي ادامه درمان با پرتودرماني انجام مي

 کاسته شود. 

 احساسات بيمار 

کند، و اشکال شود. مغز بدن را کنترل ميزده ميوحشت گذارد،گاهي بيمار از اين که سرطان ثانويه بر مغز او تأثير مي

هايي طبيعي هستند و بسياري از افراد براي کنار آمدن با ها واکنشدر کنترل کننده بسيار نگران کننده است. تما اين

 کنند. ها را طي ميي نگرانيوضعيتشان اين دوره

ف با پزشک يا پرستار، يا يکي از پرستاران خدمات حمايتي براي بسياري از افراد مفيد است که در مورد مسايل مختل

 صحبت کنند. بهتر است دوستان نزديک و اعضاي خانواده از بيمار حمايت کنند.



 اطالعات بيشتر 

 رانندگی 

 يراهنمايي و رانندگي به بيمار اجازه نخواهد داد که بين يک تا دو سال بعد از تشخيص تومور ثانويه مغز، بسته به رده

 تومور، رانندگي کند. اگر بيمار تشنج نيز داشته باشد، اجازه رانندگي تا يک سال بعد از آخرين تشنج خود را ندارد. 

شود که بيمار با بعضي از وسايل نقليه رانندگي نکند، مانند وسايل نقليه باربري بزرگ يا وسايل نقليه گاهي توصيه مي

 مسافربري.

با راهنمايي و رانندگي تماس خواهند گرفت، بلکه اين وظيفه خود بيمار است که اين کار را انجام دهند و بيمارستان 

 کند. پزشک در اين مورد او را راهنمايي مي

 ليست اطالعات 

ي هاخواهد از پزشک خود راجع به بيماري پرسش کند، براي وي مفيد است. اگر پاسخسؤاالت زير به بيمار هنگامي که مي

 توان از پزشک خود خواست تا دوباره توضيح دهد. دريافتي قابل درک نباشد، مي

 نوع تومور چيست؟  -1

 پيش آگاهي بيماري چه خواهد بود؟  -2

 شود و چرا؟ هايي توصيه ميچه درمان -3

 پذيرد؟ آيا درمان توسط پزشک متخصص اعصاب انجام مي -4

 وجود دارد؟ و اگر نه چرا؟  هاي درماني ديگري براي شخصآيا شيوه -5

 هاي جديد وجود دارد که الزم باشد راجع به آن بدانيم؟ آيا هيچ آزمايش کلينيکي روي درمان -6

 ها چيست؟ ها و عوارض جانبي محتمل هر کدام از درمانريسک -7

 آيا بايد در بيمارستان بماند و يا به عنوان بيمار سرپايي درمان شود؟  -8

 دهد و چه قدر هزينه دارد؟ کشد؟ و چه قدر کارها را تحت تأثير قرار ميقدار زمان طول ميدرمان چه م -9

 توان کرد؟ کشد و چه کاري در اين زمينه ميآيا بيمار درد زيادي در طول درمان مي -10

 شوند؟ ها چه هستند و چه موقع شروع ميهاي ديگري نيز نياز هست، آناگر به درمان -11

 ها شامل چه چيزهايي هستند؟ هايي را انجام داد و آزمايشني بايد آزمايشچه زما -12

 توانيد مرا به شخص ديگري نيز معرفي کنيد؟ دوست دارم نظر ديگري را نيز بشنوم، مي -13

 اگر کودک تومور مغزي داشته باشد 

ة تشخيص و درمان تومور در کودکان ها، شيوامکان بروز انواع تومورهاي مغزي در کودکان هست. با وجود اينکه نشانه

 کند. بسيار شبيه بزرگساالن است، امّا تومورهاي مغزي کودکان مشکالت مختلف زيادي را ايجاد مي

 عوارض درمان

شود، زيرا درمان با دوز باال، رشد هوش کودک را پرتودرماني سر در کودکان با دوز کمتري نسبت به بزرگساالن انجام مي

 شود. همين خاطر پرتودرماني براي کودئکان زير دو يا سه سال به ندرت انجام مي کند. بهکند مي

در مورد بعضي از تومورهاي کودکان شايد الزم باشد که پرتودرماني در ستون فقرات نيز انجام شود. اين مورد باعث کاهش 

تواند باعث کند شدن ني همچنين ميشود. پرتودرمارشد استخواني در ستون فقرات و در نتيجه کوتاه قد شدن کودک مي

ي رشد در مغز، شود. اين کودکان شايد کننده هاي کنترلرشد کودک با اثر گذاشتن روي غده هيپوفيز مولد هورمون

 براي رشد و نموي طبيعي احتياج به هورمون درماني پيدا کنند. 

 آگهی پيش

توان درمان کرد و تر ميود در حالي که برخي ديگر را سختتوان کنترل و معالجه نمبعضي از تومورها را به راحتي مي

 ها وجود دارد.شانس کمتري براي بهبودي در آن



ها درمان يا کنترل شده يابند، بخشي از کودکان که تومورهاي آندر حالي که بخش اعظمي از کودکان کامالً بهبود مي

تواند شامل طيفي از مشکالت کوچک در يادگيري يا ها ميتوانيهايي خواهند داشت. اين نااست براي ساليان دراز ناتواني

 هاي شديد جسمي يا ذهني باشند حتي ممکن است که تومورهاي ثانويه در آنان ايجاد شوند. در رفتار تا ناتواني

 به فرزند خود باید گفت؟ 

ي به کودکشان گفته شود، نگران کاماًل طبيعي است که واليدن از اين که اطالعات مختلفي در مورد تومورهاي سرطان

پرده در مورد تومور با کودک صحبت کنند. امّا به هر حال کودکان به سرعت توانند بيباشند. حتي بعضي از والدين نمي

 ها گفته شود و چه گفته نشود. اي جدي در ميان است، چه به آنکنند که مسئلهدرک مي

شود تا کمتر تحت فشار باشد و کنترل غزي گفتگو کرد، به کودک کمک مياگر بتوان واضح و صادقانه در مورد تومور م

 دهد. بيشتري روي اوضاع داشته باشد. صداقت و خونسردي والدين به کودک قوت قلب مي

 داشتن شرایط تالش براي عادي نگه

نگاه داشت. اين که به يکي از نيازهاي اساسي کودک اين خواهد بود که هر چيزي را بتوان به صورت عادي و روزمره 

تواند در نگه داشتن قوانين و انضباط کودک عالقه نشان دهيد و از او پشتيباني کنيد بسيار مهم است. اين موضوع مي

خانه تا حد ممکن به شخص کمک کند، نبايدک ودک را نازپرورده کرد و يا در مورد انضباط زياد سخت گرفت، اين کار 

 شود.ت ميباعث سردرگمي طفل در درازمد

 چه کسانی براي کمك در دسترس هستند؟ 

کنند، معموالً افرادي با تجربه در موردکار کردن با کودکان هستند. برخي کارکنان بيمارستان که با کودک بيمار کار مي

ها با ترس گيرند که به کودکان در کنار آمدندرماني را به کار ميها و مراکز درمان سرطان، متخصصان بازياز بيمارستان

 و احساساتشان و کنار آمدن با درمان کمک کنند.

 درباره سرطان مغز بيشتر بدانيم منبع مورد استفاده: 

 66481065تلفن  -تهيه و تنظيم گروه فرهنگی پژوهشی شرکت کار و اندیشه، نشر پلك


