
رشد يك توده غيرطبيعي در مغز را تومور مغزی مي گويند 

خيم يا بدخيم باشد. توجه  که اين تومور ممکن است خوش

داشته باشيد که يك توده خوش خيم در مغز ممکن است 

به اندازه يك تومور بدخيم ناتواني ايجاد کند مگر اينکه به 

 طور مناسب تحت درمان قرار گيرد.

 انواع تومورهاي مغزي

توان تومورهای مغزی را به دو گروه اوليه و ه طور کلي مي ب

 :ثانويه تقسيم بندی کرد

منشا اوليه آن از درون  آن هايي هستند که تومورهاي اوليه

 حفره جمجمه است مانند مننژيوم ويا گليوم ميباشد.

 از ساير مناطق بدن مثل ريه، پستان، تومورهاي ثانويه

اند و اصطالحاً انتشار يافته  به مغز بوده ودستگاه گوارش 

 .شوندمي  ناميده تيكمتاستا

 علل بيماري

همانطور که  .هيچ کس علت دقيق سرطان مغز را نمي داند

گيرند مغز منشأ مي از تومورها از بافت بعضيگفته شد 

 در اثر گسترش مغزی تومورهای (، اما اغلباوليه )تومورهای

، پستان سرطان خصوص به بدن ساير نقاط هایسرطان

در اثر  شوند. عاليممغز ايجاد مي ، به، يا پوست، رودهريه

 تومور به شدن از بزرگ ناشي جمجمه فشار داخل افزايش

با اينکه تومور مغزی دو درصد تمام  آيند.وجود مي

سرطانهای ريه  5/1بدخيميها را شامل ميشوند و شيوع آن 

 ولي سهم مهمي در مرگ و مير دارند.و پستان ميباشند 

 

 ي خطرعوامل افزايش دهنده            
 يه نامناسب، بخصوص کم بودن ذتغ

که احتمال ايجاد سرطان ذايي فيبر غ

 روده را افزايش مي دهد.

  سيگار کشيدن احتمال ايجاد سرطان

 ريه را افزايش مي دهد.

  مصرف زياد الکل احتمال ايجاد

 مي دهد. سرطان کبد را افزايش

  قرار گرفتن بيش از حد در مقابل

آفتاب احتمال ايجاد سرطان پوست 

 را افزايش مي دهد.

  سرو کار داشتن با موادشيميايي يا

 ميدان الکترو مغناطيسي

  برخي عفونتها 

 

 عاليم شايع:               

 سردرد 

 استفراغ  با فشار و جهنده 

   اختالل بينايي از جمله دو تا ديدن

 اشياء

 ف در يك طرف بدنضع 

 عدم تعادل و گيجي 

 کم شدن حس بويايي 

 کم شدن حافظه 

 تشنج 

 تغييرات شخصيت 

 حمالت صرعي و تشنجي 

 بي خوابي 

 ی پيشروندهورم مغز 

 لعدم تعاد 

  هيچ کدام از اين عالئم و يا مجموعه ای از اين

دهنده سرطان مغز نمي باشد و عالئم نشان

ممکن است در فردی که سرطان مغز هم 

 .رد، ديده شوندندا

 روشهاي تشخيصی      

   شرح حال(وبررسي وضعيت سالمتي فرد( 

 .او بسيار مهم است فيزيکي معاينه

  دهنده سرطان مغز يکي از آزمايشاتي که نشان

است، سي تي اسکن است. اين آزمايش شبيه 

اشعه ايکس مي باشد و دردناک نيست. در 

ده برخي مواقع، اين آزمايش نياز به تزريق ما

ای در رگ دارد تا تصوير بهتری از ساختار مغز 

 .را نشان دهد

  يکي ديگر از آزمايشات، ام آر آی (MRI) 

بهتر  MRI مي باشد. مشاهده ساختار مغز در

  .از سي تي اسکن مي باشد

  (بيوپسي )نمونه بردای از بافت مغز 

  شمارش تعداد گلبول های سفيد خون 



  بررسي مايع مغزی نخاعي 

  بررسي فشار داخل جمجمه 

 نوار مغزی 

 درمان

درمان اين بيماری بستگي به نوع سرطان، منطقه درگير 

سلول های سرطاني، اندازه سلول های سرطاني، سن بيمار 

 .و وضعيت سالمتي بيمار دارد

تمام سلول های سرطاني را از سلول های سالم  جراحی : 

 .جدا کرده و برمي دارند

تفاده از اشعه با انرژی زياد، سلول های با اس پرتودرمانی : 

 .سرطاني را تخريب مي کنند

با استفاده از مواد شيميايي )داروها(،  : شيمی درمانی 

  .سلول های سرطاني تخريب مي شوند

ي، پرتودرماني و در برخي مواقع نيز مجموعه ای از جراح

 .شيمي درماني را به کار مي برند

  برخی ديگر از درمان ها شامل: 

 بافت تورم کاهش کورتيزوني برای داروهای 

 مغز 

 تشنج حمالت کنترل برای ضد تشنج داروهای  

 ضد درد  داروهای 

 پيشگيري

 خود را مرتباً از نظر وجود  ها بايد پستانخانم

سالگي به بعد  40زنان از  نند.ک بررسي توده

 بايد ساليانه ماموگرافي انجام دهند

 کنيد.  سيگار را ترک 

 باشيد.  پرفيبر داشته غذايي رژيم 

 محافظت آفتاب خود را در برابر اشعه 

ضد  هایاز کرم کنيد )با استفاده

 ( مناسب و لباس آفتاب

چه چنانچه هر يک از عالئم زير در شما رخ داد هر 

 سريعتر با يک پزشک مشورت کنيد:

  .حالت تهوع پايدار و بدون علت 

 خصوص در يك سمتدوبيني، ديدن جرقه به 

  حالي و سستي و يا افزايش نياز به خواببي 

   تشنجبروز 

  ردتغيير نوع و يا حالت سرد 

  يك نکته مهم آن است که اگرچه سردرد

ترين عالمت تومور مغزی است ولي بايد شايع

توجه داشت که سردرد عالمت اختصاصي تومور 

باشد و آنچه اهميت بيشتری دارد مغزی نمي

و سردردهای مقاوم به تغيير حالت سردرد است.

 درمان است.
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