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پرتو درمانی بعد از عمل جراحی تومور مغزي

ه اند به طوري که  گسیخته اي شدشد و تکثیر عنان ها در داخل مغز گفته می شود که دچار ربه توده هایی از سلولتومورهاي مغزي 

ق نظر طببا توجه به اهمیت مغز در هدایت و کنترل تمامی ساز و کارهاي بدن، ماید.تنظیم ن دن نمی تواند آنها راسیستم طبیعی کنترل ب 

نوع، اندازه، ل، ند که بسته به مح بیمار ایجاد می نمایدر تقریباً تمامی تومورهاي مغزي طیف وسیعی از عوارض را دکتر محمد صمدیان 

است. اما اکثر اوقات الزم  ه رایج درمان تومور مغزي جراحی مغزشیوعوارض ممکن است متفاوت باشند. ، این و توان بدنی شمادسرعت رش

تومور مغزي به طور کامل از سر شما پاکسازي شود. در صورت اجراي  تومور مغزي صورت بگیرد تا جراحیعمل پرتو درمانی بعد از است 

غزي شما با موفقیت تمام می شود. د از آن، درمان تومور مپرتو درمانی بعجراحی و درست 
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تومور مغزي چیست؟

انواع تومورهاي مغزي

عالیم و عوارض تومورهاي مغزي

انواع روش هاي درمانی براي تومورهاي مغزي

پرتو درمانی بعد از جراحی تومور مغزي

مغزيانواع پرتو درمانی بعد از عمل جراحی تومور 

تومور مغزي مانی بعد از عمل جراحیپرتو درعوارض 

تومور مغزي چیست؟

ک بافت غیرطبیعی از یمل یک توده شا)اینترا کرانیال(ویند، تومور درون جمجمه ايگان مغز و اعصاب میحآنطور که جرایا تومور مغزي 

در تومورهاي مغزي خارج و تکثیرآیند رشداین فرند.یر می شورشد نموده و تکثنترل آن به شکلی غیر قابل کمغزي است که سلول هاي 

بدن است.  از کنترل و مدیریت روش هاي عادي بدن براي کنترل سلول هاي طبیعی 

نوع مختلف از تومورهاي  150طبق بررسی هاي صورت گرفته بیش از، جراح مغز و اعصاب تهرانترین بهکتر محمد صمدیانبه گفته د

راد  فاوتی دارند که گاه در افزي خصوصیات، محل تشکیل، و سرعت رشد مت نواع تومورهاي مغهر یک از اند.مغزي ثبت و مستند شده ا
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ز و بدن و شیوه آسیب هاي وارده به مغتومور در مغز مشخص کننده سرعت رشد تومورهاي مغزي و نیز محل مختلف نیز متفاوت است.

هاي درمان آن هستند. 

عوامل  شناسایی شده اند.عوامل متعددي براي ایجاد تومور مغزي هنوز علت دقیق بروز تومورهاي مغزي مشخص نشده اند. با این وجود 

مواجهه مکرر با میدان هاي ، روسیابتالء به یکی از انواع سرطان، برخی بیماري هاي وی، 2چون بیماري نوروفیبروماتوز نوع ژنتیک هم

د شیمیایی سرطان زا، و مواجهه با تابش هاي رادیو مواجهه با مواویو)،خابراتی، امواج مایکرو برق فشار قوي، دکل هاي ممغناطیسی بزرگ (

تومورهاي مغزي معرفی شده اند. ارزترین دالیل بروز عنوان معروفترین و ب همی، ب اکتیو و ات

انواع تومورهاي مغزي

ه و تومورهاي  شیوه هاي متعددي براي طبقه بندي انواع تومورهاي مغزي وجود دارد. اما از دیدگاه فنی دو دسته اصلی تومورهاي اولی

ترین شیوه طبقه بنده تومورهاي مغزي می باشند. اي استازي (ثانویه) پایه مت

ت گرفته أفصل به مغز متصل هستند، نشخود مغز یا بافت هایی که بالبه طور مستقیم از  که  اولیه، تومورهایی هستندمغزيمنظور از تومور

گلیال (ایجاد شده از سلول هاي گلیایی) یا غیرگلیایی می باشند. همچنین تومورهاي  مل تومورهاي عمده شاتومورهاي اولیه به طور اند.

ه تومورهاي خوش خیم و بدخیم تقسیم نمود. اولیه را می توان به دو دست

ي (ثانویه) تومورهایی  استاز تومورهاي متایران،  کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیزبرتر مغز و اعصاب  د صمدیان جراح  محمبه گفته دکتر  

. سپس این تومورها عمدتاً نداد شده اجگوارش و ...) ایان، دستگاه  مله سینه، ریه، پا، مغز استخوکه در هر نقطه دیگري از بدن (من جهستند

م دسته بندي می شوند. تازي بهعنوان تومورهاي سرطانی و بدخیگاه گردش خون به مغزي رسیده اند. تومورهاي متاسسط دستتو

ند از: تعبارتومورهاي خوش خیم مغزيمعروف انواع 

وندروما کمننژیوما
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ژومافارینکرانیوپینئو سیتوما

گانگلیو سیتومایزآدنوم هیپوف

گلوموس جاگوالرشوانوم

ي بدخیم استازموارد زیر تومورهاي مغزي متریا آکان جراح برتر مغز و اعصاب تهران در ساختمان پزشدر مقابل، به گفته دکتر صمدیان 

: هستند

ستروسیتوماآالیگو دندرو گلیوما

 اپاندیدوماهمانژیو بالستوما

گلیوبالستوماي چند شکلی)GBM( تومورهاي رابدوئید

مدوال بالستوما

عالیم و عوارض تومورهاي مغزي

با عوارض قاعدگی ماهانه زنان نیز ز در ابتداي برونوعی دارند که حتی ممکن استمتورهاي مغزي عالیم و عوارض بسیار متفاوت وتوم

ده جمجمه و هیپوفیز ایران، عالیم و  کلینیک جامع قاعاعصاب راحی مغز وکتر محمد صمدیان استاد برتر جظر دطبق ن اشتباه گرفته شوند.

تومورهاي مغزي می یم و عوارض کلیعت رشد تومور دارد. بر این اساس عالنس، و سره، محل، جعوارض تومورهاي مغزي بستگی به انداز

: د شامل موارد زیر باشندنتوان 
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 بروز سردردهاي جدیددو بینی

 تغییر در الگوي سردردها تاري دید

 .سردردهایی که به تدریج تشدید می شوند از دست دادن دید جانبی

ون دلیل حالت تهوع بد حس ها از دست دادن تدریجی

 استفراغ بدون دلیلانریجی دامنه حرکتی دستکاهش تد

سرگیجه شدیدکاهش تدریجی دامنه حرکتی پاها

 مفرطخواب آلودگیظ تعادل مشکالت حف

یوشبیه مشکالت تکلم

رهعات زندگی روزمگیج شدن در موضوت شخصیتیتغییرا

گیري مشکالت تصمیم سابقه صرع) تشنج (بویژه در افراد بدون

 تغییرات خلقی مشکالت شنوایی

 تغییرات رفتاري

انواع روش هاي درمانی براي تومورهاي مغزي
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جراحی گفته دکتر محمد صمدیان استاد برتر و محل تومور دارند. همچنین، به نوع، اندازهستگی به روش هاي درمانی تومورهاي مغزي ب 

یمار، عاملی بسیار مهم براي انتخاب شما به عنوان ب سالمتی کلی، وضعیت و هیپوفیز ایرانجامع قاعده جمجمهلینیک اب در کعص امغز و 

محسوب می شود. اسب درمانی تومور مغزي شیوه من

سیب و فشاري  آتومور رشد زیادي نکرده و  زمانی کهو تاتنها مراقبت و نظارت مستمر نیاز باشدیم، ممکن است  در مورد تومورهاي خوش خ

توان  یز با مصرف برخی داروها و یا حتی شیمی درمانی می اشد. گاهی اوقات ن نبنیاز خله اينکرده مدابه بافت هاي دیگر مغزي وارد

تومورهاي مغزي خوش خیم را درمان نمود. 

رایج ترین ید بهشتی، دانشگاه شهاعصابتر محمد صمدیان استاد برتر جراحی مغز و ته دکمورهاي بدخیم و سرطانی به گفاما در مورد تو

و حداکثري بافت سرطانی و تومور از داخل کامل تخلیه،غز است. هدف از جراحی مغز براي تومورهاي مغزيشامل جراحی مروش درمانی 

به ویژه بافت هاي حیاتی سر می باشد.سالم ساختارهاي مغزي سیب به سایرآسر بدون 

دهند. در  تخلیه کامل تومور را می ه یک جراحی بسته، ظریف، سریع و زاندازه و محل به جراحان مغز و اعصاب اجا ظربرخی تومورها از ن 

تومور در جایی از مغز واقع شده باشد که دسترسی و تخلیه کامل در جراحی مغز میسر نباشد. در چنین مواردي، مواردي نیز، ممکن است

تومور مغزي اضافه می کنند. آیند درمانیبه فرپرتو درمانی و شیمی درمانی رابرجسته مغز و اعصاب، جراحان 

تا بتوانید به کارکردهاي  توانبخشی داشته باشید شما الزم است ،جراحی تومور مغزيجراحی هاي مغز و اعصاب، به خصوص تمامی بعد از

تهران، اعصاببه گفته دکتر محمد صمدیان استاد برجسته جراحی مغز و باز گردید. د که تحت تاثیر تومور تضعیف شده بودند، سابق خو

. حسب نیاز شما، استفشار، و ...اساژ درمانی، اکسیژن درمانی پرتوانبخشی شامل فیزیوتراپی، کار درمانی، روان درمانی، گفتار درمانی، م

ا فراهم می آورند ز ایران، توانبخشی هاي الزم را براي شممتخصصان کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفی

پرتو درمانی بعد از جراحی تومور مغزي
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می برند. در پرتو ز بین  غزي را ابا انرژي باال، سلول هاي تومورهاي مياستفاده از پرتوهااست که در آن با  پی) شیوه ايپرتو درمانی (رادیوترا

روش هاي نوین ه امروز، وارد آید.سالم هستندآسیب ممکن به سایر بافت ها و سلول هاي مغزي که آن است که کمترین درمانی سعی بر 

ایجاد شده اند. اطراف تومور مغزي نبی به سایر بافت هاي سالم سیب جاآنی (رادیو تراپی) براي کاهش پرتو درما

ممکن است به دالیل زیر شما آیندهاي درمان تومور مغزي، در فر، اب ایرانص عبه گفته دکتر محمد صمدیان استاد برتر جراحی مغز و ا

درمانی باشید: مند پرتوزنیا

 به عنوان شیوه اصلی درمان پرتو درمانی تومور مغزي

در صورتی که تومور کامل تخلیه نشده باشد.انی بعد از عمل جراحی تومور مغزيمپرتو در ،

براي کاهش خطر عود مجدد تومور مغزيانی بعد از عمل جراحی تومور مغزيمپرتو در ،

 گرید باالپرتو درمانی همراه با شمیم درمانی، به ویژه در صورت داشتن گلیوما

 مجدد تومور مغز در صورت بازگشتپرتو درمانی

انواع پرتو درمانی بعد از عمل جراحی تومور مغزي



8

و نیز نوع، محل، و اندازه تومور شمارهاي مغزي بعد از عمل جراحی وجود دارند که بسته به شیوه هاي متعددي براي پرتو درمانی تومو

هاي پرتو درمانی براي تقریباً در تمامی روش شرایط جسمانی و امکانات طبی موجود در محل سکونت شما، می توانند متفاوت باشند.

گفته می شود. )EBRTآن پرتو درمانی با پرتو بیرونی (انجام می شود که به شما منبعی بیرون بدن با استفاده ازاین کار هاي مغزي، تومور

آن باالتر است.، با این تفاوت که شدت تابش و انرژي پرتوهاياستXرادیو تراپی بسیار شبیه تصویر برداري اشعه وه یاین ش

ور مغزي تزریق می شوند. قیماً به درون یا نواحی نزدیک تومیو مستاپی مواد رادیو اکتبراکی تربر خالف روش هاي پرتو درمانی بیرونی، در 

ي دارند. براکی تراپی به و در نتیجه تاثیر بسیار بیشترطی کرده سرطانی  تا سلول هاي در این روش مواد رادیو اکتیو مسیر بسیار کوتاهی را 

ر حالی که در روش پرتو کی تراپی بسیار باالست، دبرادوز پرتو درمان در روش .ی انجام می شودپرتو درمانی بیرون زمان باطور معمول هم

ز، دوز پرتوها بسیار کمتر است. مغسیب ندیدن سایر بخش هاي آدرمانی بیرونی براي 

دیو ی از جراحان مغز و اعصاب و متخصصان رایک تیم تخصص تومورهاي مغزي، به گفته دکتر محمد صمدیان، پیش از پرتو درمانی براي

ز  شیوه و دوي براي ز به برنامه ریزمغحیو گزارش جرا، نمونه برداري اسکنCTو MRIآزمایشات، تصویر برداري هاي تراپی بر اساس 

د. که به این کار شبیه سازي گفته می شوناسب پرتوهاي مورد نیاز شما می پردازند.م

باشد. روش هاي هجلستا چند 1بین محاسبات شبیه سازي، و دقیقه بوده و بسته به وضعیت شما 30تا 15پرتو درمانی بین جلسات

د از: تنتومورهاي مغزي عبار بیرونی درمانی معروف و عمده پرتو

 3تبعی (بعدي 3پرتو درمانیD-CRT(رادیو سرجري استر) یوتاکتیکSRS/ SRT(

پرتو درمانی با تغییر شدت)IMRT(مبتی رمان پرتو د) نی بر تصویر برداريIGRT(

) پرتو درمانی محاسبه زاویه حجمیVMAT ( پرتو درمانی کلی مغز و ) یو تراپی کرانیو اسپینالدارنخاع(

 وتونتبعی با اشعه پرپرتو درمانی
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تومور مغزي مانی بعد از عمل جراحیپرتو درعوارض 

ید توجه داشته باشآن منجر به درد در شما شود. الزم استآیند دردناکی نیست. اما ممکن است عوارض بعدي  خودي خود فره  پرتو درمانی ب 

جام کارهایی  متخصصان مربوطه) شما مجاز به رانندگی و ان د از آن (بسته به نظر و تا چند وقت بعاپی (پرتو درمانی)ل دوره رادیو تردر طو

که نیازمند دقت زیاد هستند، نمی باشید. 

در مورد رادیوتراپی درمان هستند. متخصصانزي خفیف بوده و به راحتی قابل غتومور مجراحی پرتو درمانی بعد از به طور معمول عوارض 

در صورت مدیریت این عوارض را ارائه می نمایند.اروهاي مسکن و روش هاي این عوارض با شما صحبت کرده و در صورت نیاز به شما د

ما یید تا درمان مناسب را به شمطرح نمابا متخصصان رادیوتراپی  راآنها  ،  عالیم و عوارض پرتو درمانی بعد از عمل جراحیمشاهده هر یک از

ه نمایند.  ارائ 

پرتو درمانی ریعسعالیم و عوارضدر کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران، اب  عص برتر مغز و ابه گفته دکتر محمد صمدیان جراح 

تند از: عبار

ستگیخحالت تهوع

مانی ضعف جسراغ استف

 ضعف روانی از دست دادن اشتها

 سر درد ی احساس بیماري و مریض

ریزش موقدرت باروري مردان قطع یا/وکاهش

التهاب پوست زنانگذاري  قطع دوره قاعدگی و تخمکو/ یا بهم ریختگی
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در  م پرتو درمانی بر طرف شده و جاي هیچ نگرانی نخواند بود.ما ماه بعد از ات3تا 2به طور معمول ظرف خوشبختانه تمامی این عوارض 

ند از: تعین حال ممکن است برخی عوارض طوالنی مدت تري نیز بعد از پرتو درمانی ایجاد شوند که عبار

گیري) ظه، تفکر، تصمیمنقایص شناختی (مشکالت حاف تغییرات میلی جنسی

(کاتاراکت) ب مرواریدآتغییرات در چرخه قاعدگی زنان

رمونیییرات هوتغ لی (بسیار نادر) ایجاد توموري جدید در محل تومور قب

ایند.  مغز و متخصص رادیوتراپی خود را مطلع نمایید تا درمان هاي مناسب را براي شما اعمال نمروز حالت هاي فوق حتماً جراح  در صورت ب 

ین موارد و عوارض پرتو درمانی توسط تیم تحت نظر دکتر محمد صمدیان جراح برتر مغز و اعصاب در کلینیک جامع قاعده جمجمه تمامی ا

همه مشکالت همراه شما خواهند بود.کاهش براي و هیپوفیز ایران بررسی شده و در همه مراحل درمانی 

منابع
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