
3-أمراض الجهاز العصبي

CNS

Dr. Zuheir Al-Shehabi, MD, PhD, FASCP

Faculty  of Medicine – Tishreen University 

2021



أورام الجمله العصبيه المركزيه 

أورام الجمله العصبيه المحيطيه 

أورام  الجمله العصبيه   



4th Edition, 2007

David N. Louis

Hiroko Ohgaki
Otmar D. Wiestler

Webster K. 

Cavenee



www.IARC.fr



Brain Tumors

Over 120 Types

WHO Classification of Tumours of the 

Nervous System



من اآلفات العضويه للجمله العصبيه المركزيه % 10تشكل 

ي الجهاز يكون  التمييز بين األورام السليمة والخبيثة  أقل وضوحا ف

–دأ من حيث المب( خبيثه )العصبي المركزي  لذلك تعتبر جميعها 

بسبب التوضع

محدودية القدرة على االستئصال الجراحي الكامل 

قد  يكون التوضع التشريحي قاتال 

التنتقل خارج الدماغ 

يلعب عسر التصنع الجنيني دورا في تطور قسم كبير منها 

تختلف في صفاتها بين الكبار و االطفال   

أورام  الجمله العصبيه المركزيه   خصائص



درجات أورام الدماغ حسب منظمة الصحة العالمية

.1WHO grade Iامل  أورام  درجة أولى قليلة الخبث مع احتمال الشفاء الك

(  األورام السحائية ) بعد الجراحة  

.2WHO grade II ية النسيج الدماغي مع إمكاندرجة  ثانية ترتشح  أورام

.النكس والتطور  الى درجة أعلى 

.3WHO grade III  عالية الدرجة بانقسامات  عديدة أورام درجة ثالثة

وارتشاح ونمو سريع  وذات انذار سيء 

.4WHO grade IV   تتميز  بالكشم الخلوي  والنخر: أورام درجة رابعة

والنمو السريع  واالنذار الوخيم 



Brainstem glioma. 
A 7-year-old boy presented with 
a 5-month history of slurred 
speech, gait abnormalities, and 
diplopia. (a) Sagittal noncontrast, 
T1-weighted MRI scan shows a 
hypointense mass in the anterior 
pons. Diffuse intrinsic pontine 
gliomas (DIPGs) occur with a 2.5 
to 1 ratio of boys to girls, in the 
first decade of life (75%), and 
represent 12–13% of brain and 

CNS tumors in the pediatric 
population 



أورام  الجمله العصبيه المركزيه   خصائص



تحت  الخيمه% 70-
انيهتأتي في المرتبه الث-

بعد ابيضاضات الدم 
 (20) %

فوق الخيمه% 75-
نادره نسبيا ، بعد سرطانات-

الرئه و الثدي و جهاز الهضم و
البروستات  

أورام الدماغ  بين الكبار و االطفالاختالف صفات



التأثيرات الفيزيولوجيه المرضيه 

التأثيرات الثانوية 

الدماغيهالوذمه

تبدالت دورانيه 

كيهالشبالتأثير على التشكالت 

الحيويهالتأثير على المراكز 

CSFالتأثير على جريان 

التأثيرات المباشره

حسب حجم الورم و موقعه  

(نبيه تخريب، ت) على العصبونات 



CNSالتأثيرات السريريه الورام 

فرط توتر داخل القحف

نوب صرعيه 

شلول حركيه 

اضطرابات سلوكيه نفسيه

تأذي التشكالت الشبكيه

Duretنزوف دوريه



CNSالتأثيرات السريريه الورام 

Duretنزوف دوريه

Duret haemorrhage is a 

small haemorrhage (or 

multiple haemorrhages) 

seen in the medulla or 

pons of patients who are 

rapidly herniating. 

Usually it is seen in patients 

with severe herniation for 

12-24 hours prior to death



MRI with contrast suggests high-grade glioma.



MRI findings in low-grade glioma.



CNSاالنذار  في اورام الدماغ  

درجه الورم  و تمايزه النسجي

موقع الورم  وحجمه   

++++خبره الجراح العصبي



!!!!خبرة الجراح  العصبي 



Meningiomaاالورام  السحائيه 

من مجموع االورام داخل القحف % 20–15تشكل 

عند النساء في متوسط العمر  

قرب المشول المخي % 50

الرض يساعد على  نمو الورم  بشكل سريع

رمادي-كتله مفصصه ، بلون ابيض: عيانيا 

ل تكاثر خاليا سحائيه بشكل أعشاش متطاوله حو: مجهريا 
.االجسام الرمليه 

امل ، قد جيد بشكل عام ، قد يتعذر استئصالها بشكل ك: االنذار 
. تنكس فيما بعد 



مشول 
المخ





Meningioma



Meningioma



Astrocytomaالورم النجمي 

من مجموع االورام الدبقيه  % 30تشكل

عند الشباب  و متوسطي العمر     

كبار  في نصفي  الكرتين  المخيتين  عند  ال

الطفالفي نصفي  الكرتين  المخيختين  عند  ا



Astrocytomaالورم النجمي 

يسيه رمادي مع تشكالت ك-ورم مرتشح بلون ابيض: عيانيا 
في المحيط   

. ادره تكاثر منتشر للخاليا النجميه ، االنقسامات ن: مجهريا 
(     high grade) قد يكون الورم سيء التمايز 

سنوات حسب درجه 10–1نسبه البقيا من : االنذار 
.   الورم النسجيه 

الورم النجمي في المخيخ  عند االطفال ذو انذار ممتاز  و
% .10العقابيل العصبيه  بعد العمل الجراحي  أقل من 



Astrocytomaالورم النجمي 



الورم النجمي في المخيخ  عند االطفال



Astrocytoma



Astrocytoma



Glioma:



Glioma Cerebrum



Glioma:



Ependymomaالورم السيسائي 

أكثر مشاهده عند االطفال   

عند الشباب  و متوسطي العمر     

الدماغ   ينشأ على حساب  الخاليا السيسائيه المبطنه الجواف

االنذار حسب توضع الورم 

جيد : فوق الخيمه المخيخيه -

سيء  : تحت الخيمه المخيخيه -



Ependymomaالورم السيسائي 

لرابع ، كتله صلبه أو حليميه في أرض البطين ا: عيانيا 

ذات حدود واضحه   

خاليا ورميه متطاوله ذات نوى مدوره تتوضع: مجهريا 

بشكل زهيرات حقيقيه أو كاذبه 

سنوات4حسب توضع الورم ، معدل البقيا هو : االنذار 

أو أكثر 



Ependymomaالورم السيسائي 



الورم السيسائي



ورم الخاليا قليله التغصنات  

Olegodendroglioma

من االورام داخل القحف   %  8-5يشكل  

ن عند الشباب  في نصفي الكرتين المخيتي

يتميز بغناه باالوعيه الدمويه رقيقه الجدار      

االنذار حسب توضع الورم 



التغصناتورم الخاليا قليله 

Oligodendroglioma

رمادي-أورام ذات حدود واضحه ، بلون أصفر: عيانيا 

ش خاليا صغيره مدوره ،تتوضع بشكل  أعشا: مجهريا 

.ذات نوى صغيره محاطه بهيولى نيره 

بعد % 50سنوات هي  5نسبه البقيا لـ : االنذار 

(   اذا كان ذلك باالمكان ) استئصال  الورم 



ورم الخاليا قليله التغصنات



ورم الخاليا قليله التغصنات



ورم الخاليا قليله التغصنات



ورم الخاليا قليله التغصنات



الورم الدبقي االرومي متعدد االشكال  

Glioblastoma multiforme

IVدرجه  : ورم شديد الخبث  

من االورام  الدبقيه   % 40يشكل حوالي  

سنه      60–40عند الكهول  بعمر  

C-sisمن االورام  تعبر عن المورثه % 50أكثر من 

C-erbعن المورثه % 30المولده للسرطان ،  B

االنذار  سيء  جدا 



الورم الدبقي االرومي متعدد االشكال  

Glioblastoma multiforme

كتله بيضاء رماديه مبرقشه ، غير:  عيانيا 

واضحه الحدود ، طريه القوام ، غزيره التوعيه 

مات ورم شديد الخلويه ، خالياه تبدي عال: مجهريا 

+  كشميه واضحه و مظاهر انقساميه شاذه متعدده 

.نخريه واسعه –مساحات نزفيه 



Glioblastoma multiforme



Glioblastoma multiforme



Glioblastoma Multiforme



Glioblastoma Multiforme : Grade IV



الورم النخاعي االرومي 

Medulloblastoma

(IVدرجه ) ورم شديد الخبث 

12أكثر مشاهده عند االطفال  تحت سن  

ي ينشأ على حساب  خاليا جنينيه غير متميزه  ف

%(   80) المخيخ 

االنذار سيء



Medulloblastomaالورم النخاعي االرومي

كتله متجانسه بلون احمر رمادي     : عيانيا 

وى تكاثر منتشر لخاليا  صغيره  ذات ن: مجهريا 

مفرطه التصبغ مع مناطق واسعه من النخر      

ل سيء  بشكل عام رغم وجود بعض االشكا: االنذار  

(.  جينيا)ذات اإلنذار الجيد 



Medulloblastoma



Medulloblastoma



Medulloblastoma



Medulloblastoma



 Metastaticاالورام النقيليه للدماغ

:       من أورام الدماغ % 25–20تشكل  حوالي  

، الكليه ،  +++ ، الثدي  ++++  من الرئه   

........المالنوم الخبيث ،  الساركومات   ، 

اء و معظمها تتوضع عند الوصل بين الماده البيض

الرماديه 

حدودها واضحه ، تحاط بوذمه دماغيه  شديده 



 Metastaticاالورام النقيليه للدماغ



Metastaticاالورام النقيليه للدماغ



Metastaticاالورام النقيليه للدماغ



للدماغالنقيليةاستطباب الجراحة في األورام 



ف مسؤوليات الطبيب في حل االورام داخل القح

التشخيص  والتشخيص التفريقي

نفي احتمال كون الكتله داخل القحف هي جزء من مرض 

( ه السل ، االخماج الطفيلي) الجراحهعام ال تستطب فيه 

استبعاد متالزمات الورم الدماغي الكاذب  



Thank You 


