
أورام الدماغ





نظرة عامة:

دة مــن أورام املــخ. بعــض أورام  َوَرم الدمــاغ هــو كتلــة أو منــوٌّ للخاليــا الشــاذة يف الدمــاغ. هنــاك أنــواع متعــدِّ
 ،) ــيٌّ أولــيٌّ املــخ غيــر ســرطانية )حميــدة(، وبعضهــا ســرطانية )خبيثــة(. قــد يبــدأ ورم املــخ يف مخــَك )َوَرم ُمخِّ
لــة(. ــة ثانويــة، أو متنقِّ يَّ أو قــد يبــدأ الســرطان يف أماكــن أخــرى مــن جســدَك وينتشــر إلــى مخــَك )أورام ُمخِّ

ل النمــو وكذلــك موضــع َوَرم املــخ مــدى تأثيــره علــى  د معــدَّ تختلــف ســرعة منــوِّ َوَرم املــخ بصــورة كبيــرة. يُحــدِّ
وظيفــة جهــازَك العصبــي. تعتمــد خيــارات عــالج أورام املــخ علــى نــوع َوَرم املــخ، فضــاًل عــن حجمــه وموقعــه.

األنواع:

األورام املضغية 	

الَوَرم األرومي الدبقي 	

الورم األرومي النخاعي 	

الورم البطاني العصبي 	

الــَوَرم الدبقــي: ينشــأ يف الغالــب مــن اخلاليــا الدبقيــة والتــي تعتبــر مــن األنســجة الداعمــة  	
الســويداء وأنســجة 

الورم السحائي 	

الورم الصنوبري األرومي 	

الورم القحفي البلعومي 	

الورم النجمي: ينشأ غالبا من اخلاليا النجمية والتي تعتبر من األنسجة الداعمة 	

أورام الدماغ لدى األطفال 	

أورام الغدة النخامية 	

سرطان الضفيرة املشيمية 	

نقائل الدماغ 	

ن 	 ورم الدبقيات قليلة التغصُّ

َوَرم الَعَصب السمعي 	
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باملعنــى املوســع تشــمل قائمــة األورام الدماغيــة أورامــا أخــرى مثــل التــي يكــون منشــؤها األغشــية الدماغيــة 
)الســحايا( والتــي تعــرف بــاألورام الســحائية

ــق علــى هــذه األورام  ــورم الشــحمي(. يطل ــا األنســجة الدهنيــة )ال وأيضــا األورام التــي يكــون منشــؤها خالي
مصطلــح األورام الســحائية؟؟؟؟

كمــا تقســم األورام الدماغيــة حســب مكانهــا يف الدمــاغ فهنالــك األورام يف الفــص الدماغــي األمامــي أو 
اجلــداري أو الصدغــي أو اخللفــي كمــا أن هنالــك أورام الغــدة النخاميــة وأورام قاعــدة اجلمجمــة.

األعراض

تختلــف عالمــات وأعــراض ورم الدمــاغ بشــكل كبيــر وتعتمــد علــى حجــم ورم الدمــاغ وموقعــه ومعــدل منــوه. 
قــد تتضمــن العالمــات واألعــراض العامــة الناجمــة عــن أورام الدمــاغ مــا يلــي:

بداية إصابة جديدة بنوبات صداع أو حدوث تغيُّر يف منطها 	

نوبات صداع تصبح تدريجًيا أشد وأكثر تكرًرا 	

القيء أو الغثيان غير املبرر 	

مشاكل بالرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية املزدوجة أو فقدان الرؤية احمليطية 	

فقد اإلحساس أو احلركة يف ذراع أو ساق تدريجًيا 	

صعوبة يف االتزان 	

صعوبات يف الكالم 	

الشعور بالتشوش يف األمور اليومية 	

تغيُّرات يف الشخصية أو السلوك 	

نوبات، وخاصة لدى األشخاص الذين ليس لديهم تاريخ لإلصابة بنوبات 	

مشاكل يف السمع 	
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األسباب

أورام الدماغ التي تبدأ يف الدماغ

نشــأ أورام املــخ األوليــة يف املــخ نفســه أو يف األنســجة القريبــة منــه، كمــا هــو احلــال يف األغشــية التــي 
ــي املــخ )الســحايا(، أو األعصــاب املخيــة، أو الغــدة النخاميــة، أو الغــدة الصنوبريــة. تبــدأ أورام املــخ  تَُغطِّ
األوليــة عندمــا تصــاب اخلاليــا الطبيعيــة بأخطــاء )طفــرات( يف احلمــض النــووي اخلــاص بهــا. تتســبَّب تلــك 
الطفــرات يف منــو اخلليــة وانقســامها بســرعة أكبــر، واالســتمرار يف العيــش رغــم مــوت اخلاليــا الطبيعيــة. 

ــاًل مــن اخلاليــا غيــر الطبيعيــة، يــؤدي إلــى تكويــن َوَرم. تكــون النتيجــة تكتُّ

يف البالغــن، تكــون أورام املــخ األوليــة أقــل شــيوًعا مــن أورام املــخ الثانويــة، حيــث يبــدأ الســرطان يف مــكان 
آخــر وينتشــر إلــى املــخ. يوجــد أنــواع كثيــرة مختلفــة مــن أورام املــخ األوليــة. يحصــل كل نــوع مــن تلــك األورام 

علــى االســم اخلــاص بــه ِبنــاًء علــى اخلليــة التــي نشــأ منهــا. ومــن أمثلتهــا:

األورام الدبقيــة :تبــدأ هــذه األورام يف املــخ أو احلبــل الشــوكي، وتشــمل األورام النجميــة، وأورام  	
واألورام  نــات،  التغصُّ القليــل  النجمــي  والــورم  الدبقيــة،  األروميــة  واألورام  العصبيــة،  البطانــة 

ــن. ــة التغصُّ ــة قليل الدبقي

األورام الســحائية: األورام الســحائية عبــارة عــن أورام تنشــأ مــن األغشــية التــي حتيــط بالدمــاغ  	
واحلبــل الشــوكي )األغشــية الســحائية(. أغلــب األورام الســحائية غيــر ســرطانية.

َوَرم العصــب الســمعي )الــورم الشــفاني(. وهــي َوَرم غيــر ســرطاني )حميــد( ينمــو علــى عصــب  	
ــخ. ــى امل ــة إل ــن األذن الداخلي ــدِّ م ــوازن والســمع املمت ــى الت الســيطرة عل

أورام الغــدة النخاميــة. غالًبــا مــا تكــون أورامــا حميــدة تتكــوَّن يف الغــدة النخاميــة يف قــاع الدمــاغ.  	
وقــد تُؤثِّــر هــذه األورام علــى الهرمونــات النخاميــة بتأثيــرات متــسُّ اجلســد كلــه.

األورام األروميــة النخاعيــة. تُعــدُّ هــذه أكثــر أورام الدمــاغ الســرطانية شــيوًعا لــدى األطفــال. يبــدأ  	
ــفلي اخللفــي مــن الدمــاغ، وَييــل لالنتشــار عبــر الســائل  الــَوَرم األرومــي النخاعــي يف اجلــزء السُّ

الشــوكي. ويقــل ُشــيوع هــذه األورام بــن الكبــار، لكنهــا حَتــُدث.

َينتقل السرطان من موقعه األصلي إلى الدماغ 	
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تُعــد أورام الدمــاغ الثانويــة )نقائــل الدمــاغ( أورامــا ناجمــة عــن اإلصابــة بالســرطان يف مــكان آخــر يف جســمك 
وتَنتشــر بعــد ذلــك )تَنتقــل( إلــى دماغــك.

حَتــدث اإلصابــة بــأورام الدمــاغ الثانويــة يف أغلــب األحيــان ملــن لديهــم تاريــخ مرضــي للســرطان. ولكــن يف 
حــاالت نــادرة، ُيكــن أن تَكــون نقائــل الدمــاغ عالمــة أوليــة لإلصابــة بالســرطان يف مــكان آخــر يف جســمك.

تَشيع اإلصابة بأورام الدماغ الثانوية لدى الباغن بصورة أكبر من أورام الدماغ األساسية.

ُيكن ألي سرطان أن يَنتقل إلى الدماغ، ولكن تَشمل األنواع األكثر شيوًعا:

سرطان الثدي 	

سرطان القولون 	

سرطان الكلى 	

سرطان الرئة 	

الورم امليالنيني 	

عوامل الخطر

يف معظــم حــاالت األفــراد املصابــن بــأورام الدمــاغ األوليــة، يكــون ســبب الــورم غيــر واضــح. ولكــن األطبــاء 
دوا بعــض عوامــل اخلطــر التــي قــد تزيــد مــن خطــر إصابتــك بــورم الدمــاغ. وتشــمل عوامــل اخلطــر: حــدَّ

ــة  	 ى اإلشــعاعات األيوني ــمَّ ــوع مــن اإلشــعاع يُس ضــوا لن ــن تعرَّ ض لإلشــعاع. األشــخاص الذي التعــرُّ
يكونــون أكثــر عرضــًة خلطــر اإلصابــة بــأورام الدمــاغ. مــن األمثلــة علــى اإلشــعاعات األيونيــة 

العــالج اإلشــعاعي املُســتخَدم يف معاجلــة الســرطان

تاريــخ عائلــي مــع أورام الدمــاغ. حتــُدث اإلصابــة بــأورام الدمــاغ الصغيــرة لــدى األشــخاص الذيــن  	
ــد مــن خطــر  ــة تزي ــي مــن متالزمــات وراثي ــخ عائل ــي مــع أورام الدمــاغ أو تاري ــخ عائل لديهــم تاري

اإلصابــة بــأورام الدمــاغ.
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ل  	 ن أورام اخلاليــا اجلرثوميــة يف أثنــاء الطفولــة يف مــكان تشــكُّ أورام اخلاليــا اجلرثوميــة. قــد تتكــوَّ
اخلصيتــن أو املبايــض. لكــن أحياًنــا تنتقــل أورام اخلاليــا اجلرثوميــة إلــى أجــزاء أخــرى باجلســم، 

مثــل الدمــاغ.

األورام القحفيــة البلعوميــة. وهــذه أورام غيــر ســرطانية نــادرة تبــدأ بالقــرب مــن الغــدة النخاميــة  	
ــم يف العديــد مــن وظائــف اجلســم. ونظــًرا ألن الــَوَرم  بالدمــاغ، التــي تفــرز الهرمونــات التــي تتحكَّ
ــر يف الغــدة النخاميــة والبنــى األخــرى القريبــة مــن  القحفــي البلعومــي ينمــو ببــطء، ُيِكنــه أن يُؤثِّ

الدمــاغ.

التشخيص

إذا اشتُبه بورٍم يف الدماغ، فقد يوصي طبيبك بإجراء عدد من االختبارات واإلجراءات، وهي:

فحــص َعَصبــي. قــد يشــمل الفحــص العصبــي اختبــار البصــر، والســمع والتــوازن، والتنســيق،  	
ــر وجــود مشــكالت يف أحــد هــذه  وردود الفعــل املنعكســة إلــى جانــب فحوصــات أخــرى. فقــد يوفِّ

ــورم يف الدمــاغ. ــرت بال املناطــق مؤشــرات عــن املنطقــة التــي تأثَّ

اختبــارات التصويــر. يشــيع اســتخدام التصويــر بالرنــن املغناطيســي )MRI( للمســاعدة علــى  	
تشــخيص أورام الدمــاغ. يف بعــض األحيــان، قــد حُتَقــن صبغــة عبــر أحــد أوردة الــذراع قبــل إجــراء 
دراســة التصويــر بالرنــن املغناطيســي. قــد يُســاِعد عــدد مــن أنــواع التصويــر بالرنــن امِلغناطيســي 
صــة — مبــا يف ذلــك التصويــر بالرنــن امِلغناطيســي الوظيفــي، وتصويــر الترويــة بالرنــن  املتخصِّ
ــة العــالج. يف  امِلغناطيســي وتنظيــر الطيــف بالرنــن املغناطيســي — يف تقييــم الطبيــب للــَوَرم وُخطَّ
بعــض األحيــان قــد يُوَصــى بإجــراء فحوصــات تصويريــة أخــرى، مبــا يف ذلــك التصويــر املقطعــي 

 .)CT( احملوســب

فحوصــات للكشــف عــن وجــود الســرطان يف مناطــق أخــرى مــن اجلســم. إذا راودتْــك شــكوك بــأن  	
ورم الدمــاغ الــذي أصابــك قــد نشــأ عــن ســرطان انتقــل مــن منطقــة أخــرى بجســدك، فقــد 
يوصــي الطبيــب بإجــراء اختبــارات وعمليــات لتحديــد موضــع نشــأة الســرطان. علــى ســبيل املثــال، 
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 )PET( اســتخدام التصويــر املقطعــي احملوســب أو التصويــر املقطعــي باإلصــدار البوزيترونــي
ــة. ــة بســرطان الرئ للكشــف عــن عالمــات اإلصاب

جمــع عينــة مــن نســيج غيــر طبيعــي وفحصهــا )خزعــة(. ُيكــن أخــذ اخلزعــة أثنــاء إجــراء جراحــة  	
اســتئصال ورم الدمــاغ، أو ُيكــن أخــذ اخلزعــة باســتخدام إبــرة. قــد تُؤَخــذ اخلزعــة باســتخدام 
إبــرة بالتوجيــه التجســيمي يف حالــة أورام الدمــاغ املوجــودة يف مناطــق يصُعــب الوصــول إليهــا، أو 
اح  ــًعا. يحفــر جــرَّ ر مــن أي عمليــة أكثــر توسُّ ا داخــل الدمــاغ التــي قــد تتضــرَّ املناطــق احلساســة جــّدً
األعصــاب ثقًبــا صغيــًرا يف جمجمتــك. ثــم تُغــرز إبــرة رفيعــة يف الثقــب. يـُـزال النســيج باســتخدام 
إبــرة، عــادًة تُوجــه باســتخدام التصويــر املقطعــي احملوســب )CT( أو التصويــر بالرنــن املغناطيســي 

.)MRI(

ــر االختبارات  بعدهــا، تُفحــص عينــة اخلزعــة حتــت املجهــر لتحديــد مــا إذا كانــت ســرطانية أو حميــدة. قد توفِّ
املعمليــة املتطــورة لطبيبــك مؤشــرات بشــأن تشــخيصك وخيارات العــالج املتاحة لك.

ــق املتخصــص يف أورام املــخ يف مركــز احلســن للســرطان  ــح طــرق التشــخيص الشــاملة والدقيقــة للفري تُتي
جلــراح األعصــاب أن يُخطــط إلجــراء عمليــة جراحيــة لــك بشــكل دقيــق ويُقلــل مــن خطــر احلاجــة إلــى إجــراء 

جراحــة متابعــة.

العالج

يعتمــد عــالج أورام الدمــاغ علــى نــوع الــورم وحجمــه وموقعــه باإلضافــة إلــى حالــة املريــض الصحيــة بشــكل 
عــام.

اجلراحة

إذا كان ورم الدمــاغ يقــع يف مــكان يســُهل الوصــول إليــه إلجــراء عمليــة، فســيعمل اجلــراح علــى إزالــة أكبــر 
قــدر ممكــن مــن ورم الدمــاغ.

ــل إجــراء  ــط للمــخ؛ ممــا يجع ــرة وســهلة الفصــل عــن النســيج احملي ــون األورام صغي يف بعــض احلــاالت، تك
اســتئصال جراحــي كامــل أمــًرا ممكًنــا. ويف حــاالت أخــرى، ال يكــن فصــل األورام عــن النســيج احمليــط 
أو تقــع األورام بالقــرب مــن مناطــق حساســة يف املــخ، ممــا يجعــل إجــراء العمليــة اجلراحيــة أمــًرا خطيــًرا. 
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يســتأصل الطبيــب املختــص يف هــذه احلــاالت أكبــر قــدر ممكــن مــن الــورم محافًظــا علــى ســالمة املريــض 
يف املقــام األول.

إن حتى مجرد إزالة جزء من ورم الدماغ يكنه املساعدة يف تقليل العالمات واألعراض.

تتضمــن جراحــة إزالــة أورام الدمــاغ مخاطــر مثــل العــدوى والنزيــف. قــد تعتمــد املخاطــر األخــرى علــى اجلــزء 
الدماغــي الــذي يقــع فيــه الــورم. فعلــى ســبيل املثــال، قــد تتضمــن جراحــة الــورم الــذي يقــع بجــوار األعصــاب 

املتصلــة بالَعــْن خطــر فقــدان البصــر.

ــات  ــى اســتخدام التقني ــة عل ــز احلســن للســرطان بخبرتهــم العالي ــز جراحــو املــخ واألعصــاب يف مرك يَتمي
املتخصصــة. 

ــرة إقامتهــم يف  ــا مــا تقــل فت األشــخاص الذيــن خضعــوا جلراحــة أورام املــخ بهــذه األســاليب املتقدمــة غالًب
املستشــفى وأوقــات تعافيهــم ويَقــل معــدل وفياتهــم عــن املتوقــع. الكثيــر من األشــخاص الذيــن خضعوا جلراحة 
ــادرون املستشــفى يف غضــون يومــن أو ثــالث أيــام. يَســتطيع  أورام الدمــاغ يف مركــز احلســن للســرطان يُغ
جراحــو األعصــاب القيــام بهــذه العمليــات اجلراحيــة الدقيقــة واملعقــدة؛ ألنهــم يَعملــون مــع متخصصــن 
يف تصويــر الدمــاغ )علمــاء األعصــاب( ويَســتخدمون معــدات التنقــل اجلراحيــة املتقدمــة والرســم الدقيــق. 

ويَكــون لديهــم القــدرة علــى تصــور مــكان الــورم بالضبــط واملســار اجلراحــي لذلــك.

دواعي العملية اجلراحية للورم الدماغي

العوامــل التــي تقــرر يف اختيــار عــالج ورم الدمــاغ هــي مخاطــر ومــدى جناعــة العــالج والســلوك الباثولوجــي 
للــورم )مثــل ســرعة منــو الــورم(. تســتقيم دواعــي العمليــة اجلراحيــة للــورم الدماغــي )أي أن إجــراء العمليــة 
يصبــح ضــرورة ملحــة( إذا كان منــو الــورم الدماغــي ســريعا وأصبــح حجمــه كبيــرا جــدا، وإذا كان املنفــذ جيــدا 
ــة العامــة وعمــر املريــض يســمحان بإجــراء تدخــل جراحــي  ــة الصحي ــت احلال ــورم وإذا كان ــى ال للوصــول إل
علــى مســتوى الدمــاغ. إلــى جانــب اســتئصال الــورم هنــاك أهــداف أخــرى مــن العمليــة اجلراحيــة منهــا علــى 
اخلصــوص حتســن جــودة حيــاة املريــض، إبطــاء تدهــور احلالــة الصحيــة وخلــق الظــروف املالئمــة للعــالج 

الكيميائــي و/أو اإلشــعاعي التالــي للعمليــة.

األساليب العصرية املطبقة يف جراحة أورام الدماغ:

7



أثنــاء  العاملــة  العصبيــة  املالحــة   )NEURONAVIGATION( العمليــة:  أثنــاء  العاملــة  العصبيــة  املالحــة 
العمليــة هــي أســلوب عملياتــي للجراحــة العصبيــة مدعــوم بجهــاز احلاســوب )محوســب(، بواســطته يكــن 
التخطيــط داخــل منطقــة الدمــاغ إلجــراء عمليــة الــورم الدماغــي ويكــن مــن القــدرة علــى حتديــد االجتــاه 
داخــل نطــاق معــن. يف هــذه العمليــة يتــم رســم وحتديــد موقــع املنطقــة قيــد العــالج وجهــاز اجلراحــة علــى 
صــور ثالثيــة األبعــاد مت أخذهــا ســابقا مــن املريــض عبــر الفحــص بالتصويــر املقطعــي احملوســب والرنــن 

ــة. املغناطيســي واألمــواج فــوق الصوتي

هــذا األســلوب يكــن مــن دراســة بنيــات الدمــاغ بشــكل دقيــق ومــن اختيــار املنافــذ املالئمــة إلــى الــورم 
ــة  ــة املناطــق الدماغي ــد هوي ــة وحتدي ــة العملي ــة يف منطق ــة الدموي ــه يكــن فحــص التروي ــا أن الدماغــي. كم
الهامــة عــن طريــق الفحــص الوظيفــي. يتــم دمــج موقــع آليــات اجلراحــة يف الدمــاغ عــن طريــق الصــور ثالثيــة 
األبعــاد، بحيــث يســتطيع اجلــراح معرفــة املواقــع الــذي يتواجــد بــه داخــل الدمــاغ دون أي تأخيــر يف الزمــن. 
عنــد احلاجــة يكــن إجــراء تصويــر مقطعــي محوســب أثنــاء العمليــة وبنــاء علــى ذلــك حتيــن )جتديــد( 

ــات املصــورة. البيان

بفضــل التخطيــط احملكــم لعمليــة ورم الدمــاغ والدقــة املتناهيــة يف أقصــى حدودهــا أثنــاء إجــراء العمليــة يتــم 
صــون املناطــق الوظيفيــة الهامــة مــن الدمــاغ )مثــال مركــز النطــق( وأيضــا عمــل فتحــات صغيــرة يف اجلمجمــة 

وجتنــب اجلــروح الغيــر مقصــودة لألوعيــة الدمويــة.

 Functional magnetic resonance الوظيفــي:  املغناطيســي  بالرنــن  التصويــر  اســتخدام  يتــم  كمــا 
imaging  fMRI( هــو نــوع مــن التصويــر بالرنــن املغناطيســي املتخصــص املســتخدم لقيــاس اســتجابة الــدورة 

ــة بالنشــاط العصبــي يف الدمــاغ أو النخــاع الشــوكي مــن البشــر أو  الدمويــة )التغيــر يف تدفــق الــدم( املتصل
احليوانــات األخــرى. إنهــا واحــدة مــن أكثــر أشــكال التــي وضعــت مؤخــراً يف تصويــر األعصــاب. وكذلــك يتــم 
TRACHTOGRAPHY-( اســتخدام التصويــر بالرنــن املغناطيســي للمســالك االليــاف العصبيــة يف الدمــاغ

.)DTI

املراقبــة  تتــم  العمليــة  أثنــاء  العامــل  العصبــي  الرصــد  بفضــل  العمليــة:  أثنــاء  العامــل  العصبــي  الرصــد 
ــورم الدماغــي. بواســطة  ــاء إجــراء العمليــة اجلراحيــة ال الكهروفيســيولوجية للوظائــف العصبيــة الهامــة أثن
ــذا  ــة وك ــت األنســجة العصبي ــي أصاب ــى األضــرار الت ــم التعــرف يف الوقــت املناســب عل ــي يت الرصــد العصب
ــورم الدماغــي. عــن  ــة لل ــة اجلراحي ــل الشــروع يف إجــراء العملي ــة داخــل الدمــاغ قب ــد املواقــع الوظيفي حتدي
طريــق الرصــد العصبــي العامــل أثنــاء العمليــة يتوصــل جــراح األعصــاب باســتمرار باملعلومــات عــن وظائــف 
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منطقــة الدمــاغ التــي تخضــع حينهــا للجراحــة ويحــاول بأكبــر قــدر مســتطاع توفيــر صيانــة أشــمل لبنيــات 
الدمــاغ املهمــة.

.)STEREOTAXY( أخذ عينة من النسيج عن طريق عملية ورم الدماغ األقل بضعا، اجلراحة املصوبة

اســتئصال الــورم الدماغــي عــن طريــق اجلراحــة املفتوحــة يكــون متعــذرا يف احلــاالت التاليــة: املرضــى الذيــن 
ــن لديهــم  لديهــم أورام تنمــو بشــكل منتشــر )مبعنــى مدمــرة للدمــاغ( أو أورام تكيســية كبــرى، املرضــى الذي
أورام صغيــرة وغيــر مناســبة يف املوقــع )مثــال يف اخلاليــا اجلذريــة أو جــذع الدمــاغ(، املرضــى املســنون، 

ــة الصحيــة الســيئة. وأيضــا األشــخاص ذوي احلال

يعتبــر حتديــد نــوع الــورم عامــال مهمــا لتحديــد عــالج فعــال )العــالج الكيميائــي، العــالج اإلشــعاعي(. إلجنــاز 
الفحــص الهيســتولوجي )علــم األنســجة( تؤخــذ عينــة دقيقــة مــن الــورم الدماغــي عــن طريــق التوضيــع 
التجســيمي وبالتوجيــه احملوســب )مبســاعدة الكومبيوتــر(. يف هــذا األســلوب األقــل بضعــا جلراحــة األعصــاب 
يتــم تثبيــت رأس املريــض واآلليــات الطبيــة يف إطــار مثبــت بالبراغــي. غالبــا مــا يكــون أخــذ عينــة النســيج عــن 
طريــق التوضيــع التجســيمي عــن طريــق التصويــر يف الزمــن احلقيقــي، إمــا عــن طريــق التصويــر املقطعــي 
احملوســب أو التصويــر بالرنــن املغناطيســي وأيضــا يتــم إدمــاج تشــغيل اآلليــات املدعــوم بالكومبيوتــر )املالحــة 
العصبيــة(. بواســطة هــذه اإلجــراءات يكــن التحــرك داخــل الدمــاغ بشــكل مضبــوط دون تعريــض الدمــاغ إلــى 

اإلصابــة، كمــا أنــه يكــن أخــذ عينــة النســيج دون تعريــض الدمــاغ للخطــر.

عمليــات ورم الدمــاغ املفتوحــة: يقصــد بالعمليــة اجلراحيــة املفتوحــة فتــح الدمــاغ مبــا فيــه االســتئصال الكامــل 
للــورم. هــذا التدخــل اجلراحــي املعقــد ال يجــب أن يؤثــر ســلبا علــى الوظائــف العصبيــة. يف الغالــب جتــرى 
عمليــة الدمــاغ املفتوحــة حتــت التخديــر الكامــل أو أحيانــا كعمليــة جراحيــة يف حالــة اليقظــة مــن أجــل 
القيــام بهــذه العمليــة يتــم تثبيــت الــرأس يف ملزمــة ثالثيــة الزوايــا وقطــع اجللــد بشــكل مســتقيم أو مقــوس. 
بعــد ذلــك يتــم نشــر جــزء مــن عظــم الغطــاء )القحــف( وفتــح الغشــاء الدماغــي الصلــب. مبســاعدة املالحــة 
العصبيــة وحتــت ظــروف اجلراحــة املجهريــة يتــم إدخــال آليــات اجلراحــة إلــى غايــة الــورم الــذي يكــن بعــد 
ذلــك اســتئصاله. يف بعــض األحيــان ـ خاصــة إذا كان الــورم كبيــرا ـ يتــم اســتخدام آلــة شــفط األورام العاملــة 

باملوجــات فــوق الصوتيــة.
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ــي  ــات الدمــاغ يف غرفــة األعصــاب املتقدمــة Brain suit الت ــم إجــراء عملي يف مركــز احلســن للســرطان يت
حتتــوي علــى أحــدث التكنلوجيــا يف عمليــات األعصــاب حيــث يوجــد جهــاز رنــن مغناطيســي يف العمليــة
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حيــث يجهــز املريــض ويتــم حتديــد موقــع الــورم بدقــة عاليــة وجتــرى العمليــة اجلراحيــة إلزالــة الــورم وأثنــاء 
العمليــة يتــم تصويــر املريــض للتأكــد مــن ازالــة الــورم كامــال مــع احملافظــة علــى الوظائــف الدماغيــة. حيــث 

مت إجــراء عشــرات العمليــات داخــل هــذه الغرفــة بنجــاح كامــل.

يف نطــاق القيــام باالســتئصال املدعــوم بصبغــة الفلوريســيئن يأخــذ املريــض مــادة معينــة )HALA-5(، والتــي 
ــة حتــت أشــعة  ــاء العملي ــه يظهــر بوضــوح وســهولة أثن ــة وجتعل ــة الدموي ــق التروي ــورم عــن طري ــى ال تصــل إل
ــة، مــع مراعــاة عــدم تضــرر النطاقــات  ــة الورمي ــر قــدر ممكــن مــن الكتل ــم اســتئصال أكب الضــوء األزرق. يت
ــة  ــز الوظيفي ــن املراك ــرب م ــي جتــرى بالق ــاغ الت ــات ورم الدم ــورم الدماغــي. يف عملي ــة لل ــة احملاذي الوظيفي
واملمــرات العصبيــة واألعصــاب الدماغيــة )املنظومــة احلســية واحلركيــة، حاســة الســمع، وأيضــا عضــالت 
الوجــه واللســان( تتــم االســتعانة بالرصــد العصبــي الفيســيولوجي العامــل أثنــاء العمليــة، بحيــث تتــم مراقبــة 

وظائــف األعصــاب.

بعــد اســتئصال الــورم يتــم إيقــاف النزيــف الدمــوي، وعنــد احلاجــة مراقبــة نتيجــة العمليــة أثنــاء اجلراحــة 
ــن املغناطيســي، وأيضــا إغــالق الغشــاء الدماغــي وجــرح  ــي احملوســب أو الرن ــر املقطع ــق التصوي عــن طري
العمليــة. بعــد عمليــة الــورم الدماغــي يســتعيد طالــب العــالج وعيــه داخــل محطــة املراقبــة التاليــة للجراحــة 
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ــن إجــراء  ــوم أو يومــن م ــد ي ــدي آخــر بع ــم إجــراء فحــص تأكي ــة يت ــات مــدى جناعــة العملي ــة. إلثب العصبي
العمليــة بالتصويــر املقطعــي احملوســب أو الرنــن املغناطيســي. إذا ســارت العمليــة دون أيــة مضاعفــات يكــن 
لطالــب العــالج أن يغــادر املستشــفى مبســاعدة التأهيــل الطبــي بعــد 7 إلــى 10 أيــام كمــا أنــه ســيتابع العــالج 

يف مستشــفى مدينتــه أو يف مستشــفى متخصــص يف الترويــض والتأهيــل الطبــي.

عملية الورم الدماغي حتت التخدير الكامل أم أثناء اليقظة

يف الغالــب جتــرى عمليــة ورم الدمــاغ حتــت التخديــر الكامــل. أمــا يف حالــة مــا إذا كان الــورم الدماغــي قريبــا 
جــدا مــن مركــز النطــق أو مراكــز وظيفيــة أخــرى هامــة فتجــرى العمليــة غالبــا أثنــاء يقظــة طالــب العــالج. يف 
هــذه احلالــة يتــم إيقــاظ املريــض ملــدة قصيــرة مــن حالــة التخديــر أثنــاء العمليــة )بعــد فتــح غطــاء اجلمجمــة( 
ليتــم حتديــد حجــم النســيج الورمــي الــذي يكــن اســتئصاله دون إحــداث أي تعطيــل لوظائــف الدمــاغ. أثنــاء 
هــذا اإلجــراء ويف غضــون العمليــة يقــرأ املريــض أو يتكلــم أو يســمي أشــياء، هــذا اإلجــراء يكــن مثــال مــن 

جتنــب االضطرابــات اللغويــة اخلطيــرة التــي قــد حتــدث.

مخاطر عملية الورم الدماغي

ــك  ــى جانــب ذل ــورم يف الدمــاغ. إل ــى حجــم وموقــع ال ــورم الدماغــي باألســاس عل ــة ال تتوقــف مخاطــر عملي
ــة ورم  ــم. خطــر عملي ــدور مه ــة ب ــة العام ــه الصحي ــض وحالت ــر املري ــة وعم ــة الدماغي تشــارك أيضــا األوعي
الدمــاغ يصبــح ضئيــال جــدا إذا كانــت األورام الدماغيــة ال تــزال صغيــرة احلجــم وتوجــد يف موقــع مناســب مــن 
الدمــاغ. وخالفــا لذلــك يرتفــع اخلطــر بشــكل ملحــوظ يف عمليــة الــورم الدماغــي إذا كان حجــم الــورم كبيــرا.

ولهــذا تكتســي االستشــارة الطبيــة التــي يتلقاهــا املريــض يف البــدء أهميــة قصــوى؛ غيــر أن األســاليب 
العصريــة التــي تطبــق يف جراحــة أورام الدمــاغ مثــل تقنيــات اجلراحــة التنظيريــة واملجهريــة، املالحــة 
العصبيــة، التصويــر الوظيفــي أثنــاء العمليــة، رصــد وظائــف الدمــاغ العامــل أثنــاء العمليــة )الرصــد العصبــي( 

ــورم الدماغــي. ــة ال ــت بشــكل ملحــوظ مخاطــر عملي ــد قلل ق

إن نسبة حدوث مضاعفات من أثر العملية اجلراحية يعتمد على نوع الورم ومكانه.

هنالك مضاعفات عامة:

النــزف وااللتهابــات نســبة حدوثهــا متفاوتــة مــن مريــض إلــى آخــر ويتــم مناقشــتها مــع املريــض قبــل العمليــة.
هنالــك مضاعفــات خاصــة تعتمــد علــى نــوع الــورم ومكانــه.
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األورام الدبقيــة القريبــة مــن املناطــق احلساســة للدمــاغ مثــل احلركــة النطــق، البصــر يتــم النقــاش والتــو ضيــح 
للمريــض بشــكل مفصــل. ويتــم اجــراء صــور )التصويــر الرنــن املغناطيســي الوظيفي(

فقدان جزء من وظائف الدماغ:

كفقدان احلواس، القدرة على الكالم أو استيعاب الكالم وأخرى تتعلق مبوقع الورم. 	

تنكس األورام الدماغية: بعض األورام قد تنكس وتعود لتظهر حتى بعد عالجها. 	

ضــرر مزمــن ودائــم لألعصــاب ممــا يــؤدي لضعــف العضــالت، االخــدرار، الوخــز أو فقــدان  	
اإلحســاس يف بعــض أجــزاء اجلســم بشــكل دائــم 

األورام السحائية هي أورام دموية يكن حدوث نزيف منها، وايضا يعتمد على مكان الورم. 	

أورام الغــدة النخاميــة العمليــات التــي جتــرى عــن طريــق فتــح اجلمجمــة ممكــن حــدوث اختــالل  	
يف الهرمونــات مثــل هرمــون البــول، هنالــك نســبة بســيطة يف بعــض احلــاالت أن يحــدث تراجــع 

يف البصــر.

عمليــات الغــدة النخاميــة التــي جتــرى عــن طريــق األنــف يســتخدم املنظــار فيهــا، نســبة حــدوث  	
مضاعفــات قليلــة مثــل النــزف، االلتهابــات، بــزل الســائل الدماغــي عــن طريــق األنــف الــذي قــد 

يتطلــب اجــراء عمليــة رقــع للمنطقــة.

املضاعفــات التــي يكــن حدوثهــا بعــد عمليــات قاعــدة اجلمجمــة يتــم التفصيــل فيهــا بنــاء علــى  	
الــورم نوعــه ومكانــه، مثــل تأثــر العصــب الســابع أو األعصــاب القحفيــة املســؤولة عــن البلــع، أو 

تأثــر جــذع الدمــاغ.

كما تعتمد املضاعفات كذلك على موقع الورم يف الدماغ:

الفص األمامي األيسر: من املمكن أن يتأثر النطق وضعف يف اجلانب األين. 	

الفص األمامي األين: من املمكن أن يحدث ضعف يف اجلانب األيسر من اجلسم. 	

الفص اخللفي من املمكن أن يحدث ضعف يف النظر. 	

الفص اجلداري تأثر االحساس. 	

الفص الصدغي: تأثر الذاكرة البصرية وتأثر املعاجلات احلسية البصرية والسمعية. 	
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العالج اإلشعاعي

يســتخدم العــالج اإلشــعاعي أشــعًة عاليــة الطاقــة، مثــل أشــعة أكــس؛ لقتــل خاليــا الــورم مــن خــالل تســليط 
الشــعاع العالجــي مــن خــارج اجلســم. 

ــورم، أو يكــن  ــا ال ــى منطقــة مــن املــخ املتواجــد به ــز فقــط عل يكــن للوميــض اإلشــعاعي اخلارجــي التركي
تطبيقهــا علــى كامــل املــخ )تشــعيع كامــل الدمــاغ(. يســتخدم اإلشــعاع الدماغــي الكامــل غالًبــا لعــالج الســرطان 

ل أورام متعــددة يف الدمــاغ. الــذي ينتشــر إلــى الدمــاغ مــن جــزء آخــر مــن اجلســم، ويشــكِّ

اآلثــار اجلانبيــة للعــالج اإلشــعاعي يتوقــف علــى نــوع وجرعــة اإلشــعاع التــي تتلقاهــا. تشــمل اآلثــار اجلانبيــة 
ــج فــروة الــرأس  الشــائعة أثنــاء اإلشــعاع أو بعــده مباشــرة التعــب الشــديد، والصــداع، وفقــدان الذاكــرة، وتهيُّ

وســقوط الشــعر

العالج الكيميائي

يَســتخِدم العــالج الكيمــاوي العقاقيــر لقتــل خاليــا الــورم. ُيكــن تَنـَـاُول عقاقيــر العــالج الكيمــاوي عــن طريــق 
الفــم يف شــكل أقــراص أو عــن طريــق احَلْقــِن يف الوريــد )احَلْقــِن الوريــدي(. أن عقــار العــالج الكيمــاوي 
املســتخَدم يف أغلــب األحيــان لعــالج أورام املــخ هــو التيموزوالَميــد )تيمــودار(، الــذي يُؤَخــذ يف هيئــة أقــراص. 

ــر العديــد مــن عقاقيــر العــالج الكيمــاوي األخــرى، وقــد تُســتخَدم ِبنــاًء علــى نــوع الســرطان. تتوفَّ

تَعتَِمــد اآلثــار اجلانبيــة للعــالج الكيمــاوي علــى نــوع العقــار واجلرعــة التــي تَتَنَاَولُهــا. ُيِْكــن أن يتســبَّب العــالج 
الكيمــاوي يف الشــعور بالغثيــان، والتقيُّــؤ، وســقوط الشــعر.

د االختبــارات التــي جُتــَرى للخاليــا الســرطانية هــل ســيكون العــالج الكيمــاوي مفيــًدا لــك. كمــا أن نــوع  ســتُحدِّ
ســرطان املــخ الــذي لديــَك سيســاعد يف حتديــد مــا إذا كان ســيُوَصى لــَك باســتخدام العــالج الكيمــاوي أم ال.

إعادة التأهيل بعد الخضوع للعالج:

ــة والتخاطــب  ــارات احلركي ــاغ املســؤولة عــن امله ــو يف أجــزاء الدم ــن أن تنم ــاغ يك ــى أن أورام الدم ظــًرا إل
والرؤيــة والتفكيــر، فقــد متثــل إعــادة التأهيــل جــزًءا ضرورًيــا يف مرحلــة التعــايف. بنــاء علــى احتياجاتــك قــد 

يحيلــك طبيبــك إلــى:
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العالج الطبيعي ملساعدتك على استعادة مهارات احلركة املفقودة أو قوة العضالت 	

العــالج املهنــي يكــن أن يســاعدك يف العــودة إلــى نشــاطاتك اليوميــة الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك  	
العمــل، بعــد ورم يف الدمــاغ أو مــرض آخــر

عــالج التخاطــب مــع مختصــن يف صعوبــات التخاطــب )أخصائــي تخاطــب( للمســاعدة إذا كانــت  	
لديــك صعوبــة يف التحــدث

تعليــم األطفــال يف ســن املدرســة ملســاعدة األطفــال علــى التكيــف مــع التغيــرات يف ذاكرتهــم  	
وتفكيرهــم بعــد ورم الدمــاغ

االستعداد لموعدك

د موعــًدا مــع الطبيــب، إذا كان لديــَك عالمــات أو أعــراض تثيــر قلقــك. إذا ُشــخصت حالتــك باإلصابــة  حــدِّ
بــورم الدمــاغ، ُيكــن أن يحيلــك الطبيــب إلــى اختصاصــي، مثــل:

األطباء املتخصصون يف االضطرابات الدماغية )أطباء املخ واألعصاب( 	

األطباء الذين يعاجلون السرطان )أطباء األورام( 	

األطباء الذين يستخدمون اإلشعاع لعالج السرطان )اختصاصي عالج األورام باإلشعاع( 	

األطباء املتخصصون يف أورام اجلهاز العصبي )أطباء األورام العصبية( 	

)جراحــون  	 العصبــي  واجلهــاز  بالدمــاغ  متعلقــة  عمليــات  إجــراء  املتخصصــون يف  اجلراحــون 
األعصــاب(

اختصاصي إعادة التأهيل 	

ــل التحضيــر جيــًدا مــن أجــل موعــدك الطبــي. إليــك بعــض املعلومــات ملســاعدتك علــى االســتعداد،  يُفضَّ
ــب. ــه الطبي ــا ســيقوم ب ــن تصــوُّر عم وتكوي
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ما يمكنك فعله

انتبــه إلــى أي قيــود لفتــرة مــا قبــل املوعــد. يف الوقــت الــذي تقــوم فيــه بتحديــد موعــد، اســأل عمــا  	
إذا كان هنــاك أي شــيء حتتــاج إلــى القيــام بــه مســبًقا، مثــل تقييــد نظامــك الغذائــي.

ن أي أعــراض تعانيهــا، مبــا يف ذلــك أي أعــراض قــد ال تبــدو ذات صلــة بالســبب الــذي حــددت  	 دوِّ
مــن أجلــه املوعــد.

ن املعلومــات الشــخصية الرئيســية، مبــا يف ذلــك أي ضغــوط كبيــرة أو أي تغييــرات طــرأت  	 دوِّ
مؤخــًرا علــى حياتــك.

أعد قائمة بجميع األدوية أو الفيتامينات أو املكمالت الغذائية التي تتناولها. 	

ميكنــك التفكيــر يف اصطحــاب أحــد أفــراد األســرة أو صديــق لــك. يف بعــض األحيــان يكــون مــن  	
الصعــب تذكــر كل املعلومــات املقدمــة خــالل املوعــد. قــد يتذكــر الشــخص الــذي يرافقــك شــيًئا 

قــد فاتــك أو نســيته.

ن أسئلتك لطرحها على الطبيب. 	 دِوّ

وقتــك مــع طبيبــك محــدود؛ لــذا فــإن إعــداد قائمــة باألســئلة يكــن أن يســاعدك علــى االســتفادة القصــوى من 
وقتــك معــه. رتــب أســئلتك مــن األكثــر أهميــة إلــى األقــل أهميــة لتكــون مســتعًدا يف حالــة نفــاد الوقــت. فيمــا 

يتعلــق بــأورام الدمــاغ، تتضمــن بعــض األســئلة التــي يجــب طرحهــا علــى طبيبــك مــا يلــي: 

ما نوع الورم الدماغي الذي لدي؟ 	

أين يقع الورم الدماغي لدي؟ 	

ما حجم الورم الدماغي لدي؟ 	

ما مدى عنف الورم الدماغي لدي؟ 	

هل الورم الدماغي الذي أعانيه سرطاني؟ 	

هل سأحتاج إلى فحوص إضافية؟ 	

ما اخليارات العالجية؟ 	

هل يكن ألي عالجات أن تشفيني من الورم الدماغي؟ 	
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ما هي فوائد كل عالج ومخاطره؟ 	

هل يوجد عالج واحد ترى أنه األفضل بالنسبة لي؟ 	

هل يجب عليَّ زيارة أخصائي؟ ما تكلفة ذلك، وهل سيغطيه التأمن اخلاص بي؟ 	

ــة  	 ــع اإللكتروني ــا املواق ــي؟ م ــي أخذهــا مع ــواد مطبوعــة أخــرى يكنن ــاك منشــورات أو م هــل هن
التــي توصــي بهــا؟

ما الذي سيحدد ما إذا كان ينبغي لي التخطيط لزيارة متابعة؟ 	
باإلضافة إلى األسئلة التي قد أعددتها لطرحها على طبيبك، ال تتردد يف طرح األسئلة التي تطرأ لك. 

ما الذي تتوقعه من طبيبك 

مــن املرجــح أن يطــرح عليــك طبيبــك عــدًدا مــن األســئلة. أن االســتعداد لإلجابــة علــى أســئلة األطبــاء قــد يتيــح 
لــك وقًتــا لتغطيــة النقــاط األخــرى التــي حتتــاج إلــى مناقشــتها. قــد يســأل طبيبــك األســئلة التالية:

متى أول مرة بدأت تعاني فيها األعراض؟ 	

هل أعراضك مستمرة أم عرضية؟ 	

ما مدى شدة األعراض التي تعانيها؟ 	

ما الذي قد يحسن من أعراضك، إذا ُوجد؟ 	

ما الذي يجعل أعراضك تزداد سوًءا، إذا ُوجد؟ 	

مالحظــة هامــة: إذا شــعرت بــأي مــن أعــراض وعالمــات االلتهــاب مثــل االحمــرار، األلــم، احلــرارة، أو مشــاكل 
أخــرى تعــود للعمليــة يرجــى زيــارة الطــوارئ أو االتصــال مــع الرقــم: 0790000740 وطلــب االستشــارة مــن 

طبيــب اجلراحــة املنــاوب أو املمــرض املســؤول.

17




