
   
  

  در صورتیکه تومور مغزي درمان نشود، آسیب دائمی

انتظار بیمار خواهد بود . رشد تومور به  ریا مرگ د

خارج توسط استخوانهاي جمجمه محدود میشود ، بنا 

براین این مغز است که در اثر رشد تحت فشار قرار 

می گیرد . اگر تومور زود کشف و بسرعت جراحی 

شود، یا تحت اشعه درمانی و شیمی درمانی قرار 

 . دي کامل ، بیشتر خواهد شد واحتمال بهب،گیرد

  تومور مغزي:پس از جراحی  نکات مهم

  
داروهاي تجویز شده توسط پزشک معالج طبق دستور 

یچگونه محدودیت غذایی وجود ندارد . ه مصرف گردد

مگر اینکه مشکل خاص دیگري وجود داشته باشد که نیاز 

جهت جلوگیري از  .به یک رژیم غذایی خاص ایجاد گردد

مانند سبزیجات و یبوست بهتر است از غذاهاي پر فیبر 

در صورت ابتال بیمار به حمالت  .میوه ها استفاده شود

ناگهانی گیجی و یا تشنج در هنگام راه رفتن توسط 

احساسات و نگرانی هاي خود را  .خانواده حمایت گردد

  .بروز داده و در صورت امکان از ناراحتی پرهیز شود

 

  

    

از حمام ، دوش یا وان می توان استفاده کرد ولی بهتر است تا 

  .کشیده نشده است سر خشک بماند زمانیکه بخیه ها

بخیه ها در موقع مقرر کشیده شده و از زود کشیدن بخیه ها 

ممکن است پس از عمل جراحی به صداهاي بلند  .اجتناب گردد

 .حساس شوید پس بایستی محیط زندگی آرام نگه داشته شود

در صورتیکه بیمار قادر به صحبت کردن نیست باید حمایت 

بیشتري شده و می توان از کاغذ و قلم جهت ارائه مطالب 

به دلیل استفاده از داروهاي آرامبخش از کارهایی  .استفاده کرد

  .ري شودکه نیاز به دقت بیشتري دارد مثل رانندگی خوددا

 

در صورت بروز هریک از عالئم زیر سریعا 

  :به پزشک معالج مراجعه شود

 ،تاري دید  ، ستفراغهاي جهندها ، ،گیجی شدید سردرد ، تب

  ، تشنج و خروج مایعی زالل از بینی یا گوش . سفتی گردن

  

  

  

  

  

  

  

  

  
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

  زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي

  

  تومور مغزي 

  

  
  

  واحد آموزش همگانی و بیمار 
 با آرزوي بهبودي و سالمتی روز افزون 



  تومور مغزي چیست ؟ 
رشد یک توده غیر طبیعی در تومور مغزي عبارت است از 

مغز که امکان دارد خوش خیم یا بدخیم ( سرطان مغز ) 

باشد. توجه داشته باشید که امکان دارد یک تومور خوش 

خیم مغز به اندازه یک تومور بدخیم ناتوانی ایجاد کند ، 

  مگر اینکه بطور مناسب تحت درمان قرار گیرد.

  با چه عالئمی همراهند؟  تومورهاي مغزي

  .سردردي که با دراز کشیدن بدتر می شود  

 کاهش بینایی و دو بینی  

 ضعف حرکتی دست و پاي یکطرف بدن  

 عدم تعادل و گیجی  

 از دست دادن حس بویایی  

 از دست دادن حافظه  

 حمالت صرعی و تشنجی  

 تغییرات خلق و خو  

 انواع اختالالت روانی  

 خواب الودگی  

  ؟چرا تومورهاي مغزي بوجود می آیند 
بعضی از تومورها از بافت مغز منشا می گیرند که تومورهاي 

هستند. اما اغلب تومورهاي مغز در اثر گسترش   اولیه 

سرطان هاي سایر نقاط بدن بخصوص سرطان پستان ، ریه ، 

به مغز ایجاد می  )روده  یا مالنوم ( سرطان بدخیم پوست 

از عالئم در اثر افزایش فشار داخل جمجمه ناشی د. نشو

بزرگ شدن تومور ، و تخریب بافتهاي سالم توسط تومور ، و 

فشار تومور به سایر قسمتهاي مغز ، اعصاب و عروق مغزي 

  بوجود  می آیند. 

  تومورهاي مغزي : بروز در  خطر عوامل

عوامل خطر ذکر شده در زیر مربوط به سرطانهاي سایر 

   نقاط بدن هستند که می توانند به مغز پیشروي کنند:

  تغذیه نامناسب بخصوص کم بودن فیبر غذایی در ایجاد

  سرطان روده 

 سیگار کشیدن  عامل خطر سرطان ریه  

 افراط در مصرف الکل عامل سرطان کبد  

  قرار گرفتن بیش از حد در مقابل افتاب عامل خطر

  سرطان پوست

  وجود سرطان هاي سایر نقاط بدن  

 

  

   میشوند؟تومورهاي مغزي چگونه تشخیص داده 

        ه  از و عکسبرداري  از جمجم ام آر آي  ،سی تی اسکن   

 روشهاي  تشخیصی  در تومور مغزي می باشند. 

 

وند؟تومورهاي مغزي چگونه درمان می ش    

براي کاهش فشار از روي مغز از عمل جراحی و برداشتن تومور 

روشهاي استفاده می شود. شیمی درمانی و اشعه درمانی از سایر 

داروهاي کورتیزونی براي مفید براي درمان تومور مغزي می باشد.

کاهش فشار مغز ،داروهاي ضد تشنج براي کنترل حمالت تشنج ، 

داروهاي ضد درد و داروهاي ضد سرطان  نیز براي درمان استفاده 

  می شوند. 

  توجه :  

  تا حدي که قدرت شما اجازه می دهد فعالیت خود را

کار، ورزش و فعالیت بدنی متوسط داشته حفظ کنید . 

  باشید . زمانی که خسته می شوید استراحت کنید.

   اگر قادر به رژیم غذایی عادي و متعادل داشته باشید .

خوردن غذاي عادي نباشد ، اضافه کردن مکمل هاي 

 ویتامینی و مواد معدنی الزم است. 

  


