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 :فارسی چکیده

شیوع . با توجه به گیردکه از مننژ منشا می است مننژیوم از شایعترین تومورهاي داخل جمجمه مقدمه:

و پیامدهاي  اپیدمیولوژیک، ویژگی هاي بیماران آن، داشتن اطالعات کافی و دقیق از وضعیت باالي

 ک،یدموگراف يها یژگیو نییتعباشد. این مطالعه نیز با هدف جراحی آن داراي اهمیت بالینی بسزایی می

 دانشگاه به وابسته یدرمان مراکز در یجراح عمل تحت يمغز داخل يومایمننژ یدرمان امدیپ و ینیبال

 .ه استانجام شد 1393 تیلغا 1388 يسالها یط تهران یپزشک علوم

تعداد   نگر و با بررسی پرونده بیماران انجام گرفت.این مطالعه به روش مقطعی گذشته مواد و روش ها:

تشکیل  هاي این مطالعه رابیمار از سه بیمارستان مهم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران نمونه 92

 گردآوري اطالعات در این مطالعه، پرسشنامه (شامل اطالعات دموگرافیک بیماران،ابزار  دادند.می

با استفاده  ها تهیه شده با نظر متخصصین جراحی اعصاب بود. داده مشخصات تومور، پیامدهاي درمان)

در برخی موارد این اطالعات از طریق تماس  پرسشنامه از پرونده بیماران جمع آوري گردید.این از 

 جمع آوري گردید.   و مصاحبه تلفنی تلفنی با بیمار

) %74هاي مورد مطالعه زن (اکثریت نمونه و سال 87/52میانگین سنی بیماران مورد مطالعه  :ها یافته

ی محل تومور مربوط بیماران با سردرد به بیمارستان مراجعه کرده بودند. بیشترین فراوان %7/58بودند. 

 هاتومور %9/85. داشتنداز تومورهاي با ساقه مغز مجاورت  %3/54 وبوده  فالکسبه پاراساژیتال و 

ادم اطراف تومور  موارد %9/35اند. در داشتهمیلی لیتر مکعب  40-11بین  حجم %1/51 و در درجه یک

. میزان مرگ و میر، و عود بود براي جراحی استفاده شده 1GTR روش از موارد % 80 دروجود داشت. 

1 Gross Total Resection 
                                                                 



 

تومور و ادم اطراف تومور  حجمداري بین  ارتباط معنی بود. %3/16 و %4/4 بعد از عمل به ترتیب

 داشت.وجود 

فراوانی مننژیوم در سنین باال و در زنان باالست. تحقیقات بیشتر در خصوص عوامل  نتیجه گیري نهایی:

تواند در تشخیص و درمان بهتر این و عالئم اولیه بیماري می ط مستعد کننده بروز مننژیومخطر، شرای

 بیماران کمک کند. 
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 فصل اول

 )اهمیت موضوع و انگیزه تحقیق ( مقدمه

این تومور که دومین تومور اولیه شایع مغزي پس  مننژیوم یکی از شایعترین تومورهاي مغزي است.

آنالیز انجام شده دهد. را تشکیل می افراد بالغاز تومورهاي داخل مغزي  %25تا  13 باشد،میاز گلیوما 

 نفر  100000نفر به ازاي هر  59/6که شیوع کلی مننژیوم  می دهدتوسط مرکز ثبت تومور نشان 

نفر و در  36/8 به طوریکه در زنان ،این نوع تومور در زنان شیوع باالتري دارد باشد.می جمعیت

اي که با استفاده از ام آر آي مغزي در یک مطالعه باشد.نفر به ازاي هر صدهزار نفر می  61/3 مردان

شیوع این  .)2, 1(گزارش شده است  %9/0 در جمعیتمننژیوم در جمعیت عمومی انجام شد شیوع 

به طوریکه در جمعیت هیسپانیک سفید  ،گزارش شدههاي مختلف نیز متفاوت بیماري در جمعیت

نفر به ازاي  29/7 رهاي آفریقایی تبانفر جمعیت، در آمریکایی 100000نفر به ازاي هر   53/6ت پوس

 100000نفر به ازاي هر   38/6 و در جمعیت سفید پوست غیر هیسپانیک نفر جمعیت 100000هر 

در مطالعات دیگر نیز به بروز بیشتر مننژیوم در جمعیت سیاه پوست نسبت به  .)3(نفر بوده است

 .)1(جمعیت سفیدپوست اشاره شده است

اي خوش خیم و رشد کند و آهسته آراکنوئیدي منشاء گرفته و غالباً )capپرده (  هايمننژیوم از سلول

مغز زیرین را  خت شامه) دارند و کپسول دار بوده و(س مننژیوما معموال اتصال پهن روي دورا دارد.

ضایعه اینتراکرانیال و چسبیده به دورا  به طور شایع تر یک همچنیندهند.فشار می ،بدون تهاجم به آن

هاي دیگري در محل شایعترین محل بروز مننژیوم در والت جمجمه و قاعده جمجمه است. است.

شیت عصب دوم (اپتیک/ بینایی) و مننژیوم داخل بطنی یا  شاملتواند دیده شود میکه مننژیوم مغز 
 

 



 

از  ند اکسترا کرانیال باشد که بیشترمننژیوم ندرتا می توابه عبارتی . )2(باشدپلکسوس کوروئید می

، داخل دهان، غده تاوربیهمه در نواحی مانند گوش میانی، استخوان تمپورال، حفره سینونازال، 

موارد در قسمت  %80در مننژیوم داخل نخاعی نیز . )4(گیردهاي نرم سرو گردن قرار میپاروتید بافت

  .)2(دهدتوراسیک رخ می

، سنافزایش  خته باقی مانده اما مواردي همچوناگرچه که تاکنون علت اصلی مننژیوم ناشنا 

را در بروز آن موثر دانسته اند، همچنین به وسابقه خانوادگی  شرایط ژنتیکی ،سر و گردن رادیوتراپی

    مطالعات نشان  .عفونت ویروسی مزمن و سیگار اشاره شده استمواردي همچون ضربه به سر، 

قرار  (همچون بازماندگان فاجعه اتمی) افرادي که در معرض دوزهاي باالي اشعه یونیزان دهد می

افرادي که در معرض اشعه ایکس  همچنین پنج تا ده برابر بیشتر در خطر مننژیوم بوده اند. اندگرفته

فاکتورهاي  .انداند دو برابر بیشتر احتمال ابتال به مننژیوم را داشتهبراي مشکالت دندان قرارگرفته

باشد. شغل یا دیگري که تاثیر آن بر خطر ابتال به مننژیوم مطرح شده است استفاده از تلفن همراه می

که تاثیر آن بر بروز مننژیوم مطرح شده  است ز از موارديحرفه افراد، رژیم غذایی و سابقه آلرژي نی

هاي ژنتیکی ارثی است اما سندرم بوده محدود ،تاثیر عوامل ژنتیکیمطالعات در زمینه  .)5, 3, 1(است

 .)3(روز مننژیوما تاثیر داشته استهمچون نوروفیبروماتوز بر ب

مننژیوم بر اساس محل اصلی دورا و درگیري بافت اطراف (به عنوان مثال سینوس وریدي، استخوان، 

-تومور بر اساس معیارهاي سازمان بهداشت جهانی میمغز، و اعصاب) و همچنین درجه بندي بافت 

بر اساس تقسیم بندي سازمان جهانی مننژیوم به درجه یک به عنوان  .)2(تواند تقسیم بندي شود

تحت عنوان آناپالستیک دسته بندي  3مننژیوم خوش خیم، درجه دو به عنوان مننژیوم آتیپیک و درجه 

٤ 
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و از نوع   خیم ها خوشمننژیوم %92هانی گزارش سازمان بهداشت جشوند. بر اساس بندي می

grade I آتیپیکال و %6باشند، میGrade II   برخی )6, 1(نیز بدخیم گزارش شده است %2بوده و .

اند که در یک دسته تمامی ها را به دو دسته مولکوالر تقسیم بندي کردهمطالعات نیز مننژیوم

مننژیوماهاي مهاجم همچون مننژیوماهاي عود کننده قرار دارند و در گروه دیگر سایر مننژیوماهاي 

 .)3(شوندخوش خیم و آتیپیکال جاي داده می

اما در موارد سیمپتوماتیک عالئم رخ هستند،  یا بدون عالمت تقریبا سه چهارم مننژیوما آسیمپتوماتیک 

قابل ذکر  باشد.مشکالت بینایی میداده شامل تشنج، سردرد، همی پارزي، تغییر در وضعیت عقالنی و 

کند که شامل ایجاد میعالئم مختلف نورولوژیک  ،است که عالئم ایجاد شده بر حسب محل تومور

-میاختالالت بینایی، حمالت تشنج، ضعف اندام و اختالالت اعصاب مغزي موارد ذکر شده یعنی 

 .)8, 7(باشد

شامل یک توده بافت نرم با خوردگی و  غیر اختصاصی است و معموالً ،هاي رادیولوژیکی ضایعهیافته

باشد. از نظر اي داشته که ممکن است کلسیفیکاسیون نقطه باشد می تخریب موضعی استخوان

ماکروسکوپی، تومور به صورت یک توده سفت خاکستري سفید تا صورتی است که در هنگام برش 

 .)4(قوام شنی دارد

 ،1استریوتاکتیک یجراح شود که شامل جراحی،هاي مختلفی براي مننژیوم به کار برده میدرمان

در هورمون درمانی، کموتراپی یا تارگت تراپی باشد. هورمون درمانی، کموتراپی یا تارگت تراپی می

رسپتورهایی که در مننژیوم تشخیص داده شود. درمان بیماران با مننژیوم عود کننده به کار برده می

1 Stereotactic radiosurgery 
                                                                 



 

EDGFشده شامل پروژسترون، اندروژن، گلوکوکورتیکوئید، هورمون رشد، سوماتوستاتین، 

٦ 

 



 

شود. درمان استاندارد گیرند افزوده میبا موفقیت تحت درمان جراحی تومورهاي مغزي قرار می

هاي بدخیم همراه با انجام پرتو درمانی جراحی و برداشتن وسیع تومور است که در مننژیوم وم مننژی

میزان برداشتن تومور  ،گذشته از درجه بندي سازمان بهداشت جهانی از مننژیوم .)9(باشدنیز می

توسط معیارهاي سیمپسون به عنوان یکی از فاکتورهاي تاثیرگذار در میزان عود تومور اثبات شده 

هاي حیاتی یا وریدهاي مرکزي  است. با اینحال برخی از تومورها به دلیل نزدیک بودن آنها به نورون

هاي دیگر تومور قابل برداشتن نباشد یا درمان در صورتی که .)2(قابل برداشتن به طور کامل نیستند

 .)2(شودهمچون جراحی یا رادیوتراپی موثر واقع نشود، هورمون درمانی یا کموتراپی در نظرگرفته می

 .تواند به عنوان یک درمان جایگزین جراحی به کاربرده شودرادیوسرجري استریوتاکتیک نیز می

متاسفانه درمان قطعی  شوند اماهاي انجام شده در مننژیوم موثر واقع میموارد درمان از در بسیاري

سال از  5میزان بقا بعد از  .)9(براي بیماران مبتال به مننژیوم در صورت بروز عود وجود ندارد

گزارش شده  %55و در مردان  %70گزارش شده است که این مورد در زنان  %64تشخیص مننژیوم 

 . )3(باشندفرد مبتال به مننژیوم در آمریکا در حال زندگی می هزار  170ها است. بر طبق گزارش

باشد و انجام جراحی در مننژیوم داخل مغزي با مرگ می مننژیوم شایعترین تومورهاي داخل جمجمه

شیوع تومورهاي سیستم اعصاب مرکزي و  .)5, 1(و میر، ناتوانی ، عود و بروز عوارض همراه است 

از جمله مننژیوم در جوامع مختلف بر حسب سن، جنس، محل آناتومیکی و پاتولوژي متفاوت 

هاي مختلف اپیدمیولوژیک و بالینی آن اهمیت بسزایی بررسی و اطالع از جنبهگزارش شده است و 

. همچنین با )7(امکان پذیر است هاي پرتونگاريدارد، چراکه تشخیص آن در مراحل اولیه با روش

، تشخیص به موقع چهارم و پنجم زندگی)دهه توجه به شیوع این بیماري در گروه سنی فعال جامعه (
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تواند درمان موثر را در پی داشته و در نتیجه سطح سالمت و شناخت عوامل موثر در ایجاد آن می

 . )10(افراد ارتقاء یافته و میزان مرگ و میر متعاقب ابتال به این بیماري کاهش یابد

اما مطالعات کمی در  اند.زي را مورد بررسی قرار دادهغمطالعات متعددي شیوع مننژیوم داخل م

مورد اندك بودن  و این مساله در )1(خصوص اپیدمیولوژي و اتیولوژي این بیماري انجام شده

در ایران نیز صادق است. مطالعاتی نیز که به منظور بررسی شیوع این بیماري  شده انجامتحقیقات 

و یا در مورد  )11(خاصهاي و یا در جمعیت )10, 7(هاي گذشتهمربوط به سالانجام شده 

  .)12(مغزي در حالت کلی بوده استتومورهاي 

پیشگیري و تشخیص زودتر  درك بیشتر عوامل خطر و عوامل مستعد کننده مننژیوما نقش حیاتی در

 یدرمان امدیپ و ینیبال ک،یدموگراف يها یژگیو نییتعلذا این مطالعه با هدف . )1(تومور دارد

 تهران یپزشک علوم دانشگاه به وابسته یدرمان مراکز در یجراح عمل تحت يمغز داخل يومایمننژ

و در تمامی جمعیت (با هرگونه مشخصات دموگرافیک/ اجتماعی/  1393 تیلغا 1388 يسالها یط

ویژگی هاي دموگرافیک  خصوصتواند اطالعاتی در نژاد) انجام خواهد شد. نتایج این تحقیق می

و عوامل موثر بر آن را به منظور پیشگیري، شناسایی و یا درمان هرچه  ،بالینی و پیامدهاي درمانی

 سریعتر آن فراهم سازد. 

 هدف اصلی

 یجراح عمل تحت يمغز داخل يومایمننژ یدرمان امدیپ و ینیبال ک،یدموگراف يها یژگیو نییتع

  1393 تیلغا 1388 يسالها یط تهران یپزشک علوم دانشگاه به وابسته یدرمان مراکز در

 اهداف فرعی 
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 فصل دوم

که در دو  مرتبط با پژوهش پرداخته خواهد شددر این فصل به شرح و توضیح مطالعات و مفاهیم 

گردد. در ابتدا و در بخش قسمت کلی مروري بر مفاهیم پژوهش و مروري بر مطالعات ارائه می

 جراحی آنو  مننژیوماتومورهاي مغزي و ، ساختار آنمروري بر مفاهیم پژوهش، به توضیح مغز و 

 و ینیبال ک،یدموگراف هايیژگیوپرداخته خواهد شد. سپس به دلیل اینکه تمرکز این پژوهش، 

 این خصوصبه ترتیب به توضیح مختصري در باشد بعد از جراحی مننژیوما می یدرمان يامدهایپ

بر متون انجام شده در ارتباط با پیامدهاي درمانی جراحی  شود. در قسمت دوم نیز مروريپرداخته می

 ارائه خواهد شد.   مل تاثیر گذار بر آنامننژیوما و عو

 پژوهشمروري بر مفاهیم الف) 

 ساختار آن مغز و

  .سیستم عصبی به دو بخش سیستم اعصاب مرکزي و سیستم اعصاب محیطی دسته بندي می شود

باشد و سیستم اعصاب محیطی از اعصاب مغزي و سیستم عصبی مرکزي شامل مغز و نخاع می

صبی بیلیون سلول ع 100خود مغز نیز بیشتر از  یستم عصبی خودکار تشکیل شده است.نخاعی و س

هاي حسی و حرکتی، کنترل فرآیندهاي انجام شده دارد که وظایفی از جمله برقراري ارتباط میان راه

هاي جسمی، هاي داخلی و خارجی، حفظ هموستاز و هدایت کلیه فعالیتپاسخ به محیطدر بدن، 

 دارد. هاي پیچیده الکتریکی و یا شیمیایی بر عهدهیکی را از طریق ارسال پیامژروانی و بیولو
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 1400دهد، وزن تقریبی آن در افراد نسبتا جوان حدود کل وزن بدن را تشکیل می %2مغز در حدود 

ساقه مغزي  ،باشد. مغز به سه بخش اصلی، مخگرم می 1200گرم است و در افراد نسبتا پیر در حدود 

 شود.و مخچه تقسیم می

و  هاي چین خورده فراوانوجود الیه نتیجهها ظاهري چروکیده دارد که در مخ: سطح خارجی نیمکره

باشد که مخ داراي دو نیمکره راست و چپ می .شودنامیده می 1هایی است که ژیروسیا شکنج

اي، هاي پیشانی، آهیانههاي مغز به لوبنیمکره باشند.اي به یکیدیگر متصل مینهبوسیله جسم پی

 شوند.گیجگاهی و پس سري تقسیم می

باشد. مغز میانی، پل مغزي و مخچه را به مغز میانی، پل مغزي و بصل النخاع می ساقه مغز شامل

سازد. پل مغزي در قسمت جلوي مخچه مابین مغز میانی و بصل النخاع هاي مغز مرتبط مینیمکره

هاي عصبی ي مخچه و میان بصل النخاع و مخ. بصل النخاع رشتهواقع شده و پلی است میان دو نیمه

 .)13(نمایدهاي عصبی حسی را از نخاع به مغز منتقل میاز مغز به طناب نخاعی و رشتهحرکتی را 

مخچه در قسمت خلفی مغز میانی و پل و در زیر لوب پس سري قرار داد. مخچه اطالعات حسی را 

 کند تا حرکتی هماهنگی و یکنواخت بوجود آید.هی میهم تلفیق کرده و آنها را سامان د با

جمجمه و مننژ از هاي شود. استخوانهاي محافظ مغزي حمایت و محافظت میمغز توسط ساختار

اي هستند که مغز و نیز طناب ها بافت پیوندي فیبروزهجمله این ساختارهاي محافظ مغز هستند. مننژ

هاي مننژ عبارتند از سخت شامه، اي را نیز به عهده دارند. الیهپوشانند و عمل تغذیهنخاعی را می

 باشد.داخلی ترین الیه مننژ میسخت شامه خارجی ترین الیه و نرم شامه  عنکبوتیه و نرم شامه.

1 Gyrus 
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هاي مغزي تولید شده اي بطنمایع شفاف و بدون رنگی است که از شبکه مشیمیه 1مایع مغزي نخاعی

آید. این مایع عملکردهاي ایمنی و متابولیکی مهمی در مغز و در اطراف مغز و نخاع به گردش در می

مغز قادر به ذخیره مواذ غذایی نبوده و  شود.می سی سی در هر روز تولید 500داشته و به میزان تقریبا 

 %15. مغز تقریبا شودبه طور مداوم به اکسیژن نیاز دارد این نیاز مغز با جریان خون مغزي تامین می

   کند.میلی لیتر خون در دقیقه را دریافت می 750برون ده قلبی یا 

ها به به نظیر داروها، آنتی بیوتیک سدخونی مغز: دسترسی بسیاري از مواد موجود در پالسماي خون

-مغزي نمی توانند به نورون -سیستم اعصاب مرکزي غیر ممکن است. این مواد به دلیل سد خونی

شود هاي مغز ساخته میهاي اندوتلیال مویرگهاي سیستم اعصاب راه پیدا کنند. این سد توسط سلول

 .)13(نماینددر برابر نفوذ مواد ایجاد می که با به وجود آوردن اتصاالت پی در پی و محکم مانعی

 تومورهاي مغزي

داخل جمجمه اشغال  درتومور مغز در واقع نوعی ضایعه موضعی داخل جمجمه است که فضایی را 

منتشر نیز  صورتتوانند به کنند اما میاي کروي رشد مینموده است. تومورها معموال به شکل توده

-ه درون آنها ونفود بناشی از فشردگی بافت ،ها نفود نمایند. اثر نئوپالسمرشد کرده و به داخل بافت

 .)13(ها است

گیرند. منشا تومورهاي مغزي هاي درونی مغز نشات میساختمانها و تومورهاي مغزي اولیه از سلول

درصد از کلیه بیماران مبتال  10-20باشد که در هاي خارج از مغز میثانویه یا متاستاتیک ساختمان

 50-70دهد که در دهه رگساالن رخ میبیشترین میزان وقوع تومورهاي مغزي در بز شود.ایجاد می
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توان به چندین گروه طبقه بندي کرد: میتومورهاي اولیه مغزي را  برند.عمر خود به سر می

گیرند مانند دورال مننژیوما، تومورهاي که در درون یا روي هایی مغز نشات میتومورهایی که از پرده

آیند (از جمله آکوستیک نوروما)، تومورهایی که منشا آنها بافت اي به وجود میاعصاب جمجمه

تومورهاي  اند.ا) و نیز ضایعات متاستاتیک که از دیگر مناطق بدن نشات گرفتهمغزي است(مثل گلیوم

 يتومورهاي عروق خونی مغز نیز جزو دستجات مربوط به تومورهاي مغز و غدد هیپوفیز و صنوبري

 .)14, 13(گیرندقرار می

توانند در مناطق تومورها ممکن است خوش خیم یا بدخیم باشند، تومورهاي خوش خیم نیز می

اي رشد کنند که همانند تومورهاي بدخیم، اثرات جدي و تا اندازهحیاتی بدن به وجود آیند و 

 گذارند. يشدیدي بر جا

 مننژیوما

مورهاي از کل تو %15د که در حدود شومحسوب میاز جمله شایعترین نوع توموهاي مغزي  مننژیوما

هاي خلفی یا فرهبقیه در ح %10اي هستند و ها فوق چادرینهمننژیوم %90. دهداولیه مغز را تشکیل می

-متشکل از سلولدار خوش خیم شایعی هستند که تومورهاي کپسول ،مننژیوماهاافتد. نخاع اتفاق می

رشد مننژیوما تدریجی بوده و در  باشند.هاي مغز به وجود آمده اند) میهاي عنکبوتیه (که از پرده

بیشتر اوقات در نواحی نزدیک به آید. مننژیوماها سنین میانسالی و بیشتر هم در زنان به وجود می

شوند. تظاهرات بیماري به ناحیه درگیر شده بستگی داشته و علت هاي وریدي تشکیل میسینوس

 . )15, 14(بروز آنها ناشی از فشرده شدن است تا تهاجم به بافت مغز

١٦ 

 



 

هاي هاي عمومی یا نشانهتواند عالئم و نشانهتظاهرات بالینی تومورهاي مغزي و از جمله مننژیوما می

هاي خاص یا کانونی انهبوده و عالیم و نش ICPمی نشانگر افزایش یافتن هاي عموکانونی باشد. نشانه

ي مغزي به دلیل وجود تومور ایجاد که متداول تر نیز هستند در اثر اختالل در عمکردهاي نواحی ویژه

 .)15, 13(شوندمی

  ICPهاي افزایشباشد. نشانهژیوما مییکی از تظاهرات تومورهاي مغزي و از جمله منن ICPافزایش 

مر، از بین رفتن باشد. حاصل این اناشی از فشرده شدن تدریجی مغز در اثر بزرگ شدن تومور می

اي هاي جبران کنندهبا بزرگ شدن تومور، مکانیسم است. يو جریان خون مغز CSFتعادل میان مغز،

شوند و این امر با فشرده شدن وریدهاي داخل جهت تطابق با وضعیت موجود وارد عمل می

هاي بافتی داخل مغزي و کم شدن توده ن، کاهش ناچیز در جریان خوCSFاي، کاهش حجم جمجمه

جبران کننده کافی نبوده یا موثر واقع نشود، اگر این مکانیسم  پذیرد.سلولی و خارج مغزي صورت می

همچون سردرد، تهوع با یا بدون استفراغ و پاپیل ادم، تغییرات شخصیتی و نیز  ICPافزایش  عالئم

اي رخ نقایص کانونی گوناگون، نظیر اختالل در عملکردهاي حسی، حرکتی، کارکرد اعصاب جمجمه

 .)16(دهدمی

 هاي تشخیصیبررسی و یافته

بیوپسی  )،PET، توموگرافی از طریق انتشار پوزیترون (MRIبا ماده حاجب،  CTتصویر برداري 

  CSF) و  بررسی سیتولوژیکیEEGاستریوتاکتیک یا سه بعدي با کمک کامپیوتر، الکتروانسفالوگرام (

 .)14(باشنداز روشهاي بررسی و تشخیص تومورهاي مغزي و از جمله مننژیوما می

١٧ 

 



 

نجام سی تی اسکن از سر اغلب به عنوان یک آزمایش اولیه ادر بیمارانی با عالئم مننژیوم، 

آید ولی انجام اسکن ام آر آي از مغز، با ماده حاجب و بدون آن، براي میعکسبرداري به حساب 

کمک به تشخیص ضروري است. در بسیاري از موارد، ظاهر رادیولوژي یک مننژیوم به اندازه کافی 

ها به از مننژیوم بسیارياگرچه  خاص را امکان پذیر سازد. متقاعد کننده است که یک تشخیص تقریباً

 . )16, 15(شوندها به واسطه عالئم بالینی شناسایی میآن اکثریتشوند، ولی افت میطور اتفاقی ی

 درمان

روشهاي درمانی گوناگون همچون شیمی درمانی و رادیوتراپی با پرتوي خارجی  به تنهایی یا همراه 

منبع تشعشعات جهت آزاد نمودن گیرند. کاشت هاي جراحی دیگر مورد استفاده قرار میروش

شود از دیگر روشهاي درمانی اندك که براکی تراپی نامیده میدوزهاي باالي اشعه طی مسافتی 

گردد. کاشت داخل وریدي اتولوگ مغز استخوان در مورد بیمارانی مورد استفاده قرار محسوب می

 رود. گیرد که براي آنها شیمی درمانی یا رادیوتراپی به کار میمی

رود. هدف از این نوع درمان کار میاما در اکثر موارد جراحی براي درمان تومورهاي مغزي به 

برداشتن یا از میان بردن تومورها به طور کلی یا در حد امکان بدون افزایش نقایص عصبی یا رفع 

هاي اختصاصی بر حسب نوع تومور، محل و روش ها از طریق برداشتن بخشی از تومور است.نشانه

ي جراحی مرسوم و متداول، انسزیونی در شوند. در روشهایین و انتخاب میعامکان دسترسی به آن ت

 .)15-13(شود (کرانیوتومی)جمجمه ایجاد می

مقدار برداشتن جمجمه با احتمال عود تومور ارتباط دارد. هرچقدر مقدار برداشتن سخت شامه و 

. در حالی که برداشتن ناکافی با درمان موفق بیشتر است، احتمال استخوان درگیر با آن بیشتر باشد

١٨ 

 



 

با  ، برداشتن تهاجمی تومور همراهمرتبط است. بنابراین هدف از جراحی میزان بیشتر عود تومور

  .)16(جراحی قابل مالحظه بخشی از سخت شامه است

  مرور متونب) 

  تا سال  Cochrane, Medline, PubMed, Science Direct, Google scolarهاي اطالعاتیپایگاه

“ هاي کلیدي جستجو شامل:ند. واژهمورد جستجو قرار گرفت 2017 Meningioma” یا  “ intracranial 

tumors” یا“ brain tumor”   و“ outcome” و/یا “ contributive factors”  و/یا “ Incidence”  و/یا

“ complication” و/یا “ surgery” .بودند 

 تا سال )magiran()، بانک اطالعات نشریات کشورSID( هاي اطالعات علمی جهاد دانشگاهیپایگاه

ا تومور داخل مغز یا تومور مننژیوم ی هاي کلیدي جستجو شاملمورد جستجو قرار گرفتند. واژه2017

  و پیامد و/یا عوامل موثر و/یا جراحی بود. مغزي،

، مطالعات یکسان حذف شدند و ندجستجو شده مورد بازبینی قرار گرفتعناوین و خالصه مقاالت 

و  ینیبال ک،یدموگراف يها یژگیودرنهایت مطالعاتی که ارتباط بیشتري با مطالعه حاضر داشته و 

را بررسی کرده بودند، انتخاب شدند. ترتیب ارائه مقاالت در  يداخل مغز يومایمننژ یدرمان هايامدیپ

 خواهد بود.  زمانی صورتاین قسمت به 

به منظور بررسی عوامل پیشگویی کننده مننژیوم داخل مغزي در  2015اي درچین در سال مطالعه

سال که براي  65بیمار باالتر از  86سالمندان که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند انجام گرفت. 

شده و  تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند مورد بررسی  هآنها تشخیص مننژیوم داخل مغزي گذاشت

هاي بالینی، رادیولوژیکی، و پیگیري هاي انجام شده براي آنها به صورت گذشته نگر قرار گرفتند. داده
١٩ 
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اي (سن، جنس، شرایط مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی ارتباط بین عوامل زمینه

، محل و اندازه 2، عملکرد کارنوفسکی قبل از عمل1دي بیهوشی، وضعیت بیماري، طبقه بننورولوژیکی

نتایج نشان داد  امدها، آنالیز آماري انجام گرفت.تومور، ادم اطراف تومور و رزکشن سیمپسون) و پی

 %2/37ی جراحی فوت کرده بودند. میزان ناتوانعمل روز بعد از  30از این بیماران در طی  %2/1ه ک

قبل از عمل جراحی نقص نورولوژیک داشتند میزان ناتوانی بعد از عمل  بوده و در بیمارانی که

جراحی به طور معنی داري بیشتر بود. همچنین ارتباط معنی دار آماري بین میزان پایین عملکرد 

. داشتکارنوفسکی قبل از عمل در زمان ترخیص با نقص عصبی قبل از عمل و محل تومور وجود 

که پیامدهاي عمل جراحی مننژیوم داخل مغزي در صورتی در  کردندي در پایان محققین نتیجه گیر

بوده  70سالمندان مطلوب است که میزان نمره عملکرد کارنوفسکی قبل از عمل جراحی آنها بیشتر از 

و نقص عصبی نیز وجود نداشته باشد. نوع درمان انجام شده براي بیماران باید براي هر بیماري 

ره پایین عملکرد کارنوفسکی و نقاص عصبی، عوامل دیگري نیز در خاص بوده و در صورت نم

 .)17(هنگام عمل جراحی در نظر گرفته شود

به منظور تعیین ویژگی هاي بالینی و اپیدمیولوژیکی مننژیوم داخل مغزي،  2013در فرانسه در سال 

به دلیل مننژیوم داخل مغزي تحت  2008تا دسامبر  2000ه بین ژوئن  بیماري ک 358هاي پرونده

اد، به این د میزن به مرد را نشان   5/2مرور شد. نتایج این مطالعه نسبت  قرار گرفته بودند، جراحی

در مردان رخ داده است. همچنین نتایج آنها  %5/28موارد در زنان و  %5/71معنی که این بیماري در 

1 American Society of Anesthesiology (ASA)  

2 preoperative Karnofsky Performance Scale (KPS) 

 

                                                                 



 

افتد و شایعترین داد که مننژیوم داخل مغزي به طور معمول در دهه شش زندگی اتفاق می می نشان

شد. در این مطالعه با) می%11/20و سپس پاراساژیتال ( )%32/29بروز آن کانوکسیتی مغزي (محل 

 .)18(نفر جمعیت ساکن گزارش شده است 100،000به ازاي  31/6شیوع مننژیوم 

 ومیمننژ یجراح عمل يامدهایپ یبررس خصوص در ايمطالعه همکاران و کنگلوند ،2012 سال در

 يمغز داخل ومیمننژ لیدل به که بود یسال 60 يباال مارانیب مطالعه تیجمع .دادند انجام يمغز داخل

 مورد ماهه 6 دوره یط مارانیب نیا. بودند گرفته قرار یوتومیکران تحت 2008-2009 يسالها یط

 یبررس مورد یجراح از بعد و قبل سال 70 یسن نیانگیم با مرد 19 و زن 37. گرفتند قرار یبررس

 و سه در %4/7 و یجراح از بعد روز 30 یط در %6/5 یجراح دنبال به ریم و مرگ زانیم. گرفتند قرار

 ،یعمق دیور ترومبوز دچار %9/1 هماتوم، دچار عمل از بعد مارانیب از %6/5. بود عمل از بعد ماه 6

. بودند شده کینورولوژ عوارض دچار %13 و ،ینخاع يمغز عیما انتشار دچار %13 ت،یاستئ 9/1%

 به مبتال مارانیب از گرید هايگروه به نسبت را یخوب عملکرد مارانیب نیا یزندگ تیفیک یبررس

 داخل يتومورها ریسا با سهیمقا در که دادمی  نشان نیمحقق نیا مطالعه جینتا. دادمی  نشان سرطان

 .)19(است همراه یناتوان و ریم و مرگ از ییباال سکیر با سالمند مارانیب در ومیمننژ یجراح ،يمغز

اطالعات دو سیستم بررسی  ،اي با هدف انتخاب روش جراحی مناسبدر آلمان مطالعه 2012در سال 

شامل، جنس، کارنوفسکی، (دیولوژیک و سیستم اسکال خطر با عنوان هاي سیستم درجه بندي را

این بیماران . بیمار به صورت گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفت 164در ) نمره بیهوشی، محل و ادم

پرونده . سال سن داشتند 65تحت عمل جراحی مننژیوم داخل مغزي قرار گرفته بودند و باالتر از 

. آنها محاسبه شد SKALEو  CRGSپزشکی و جراحی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نمرات 

٢١ 

 



 

ماه با استفاده از رگرسیون  12و سایر متغیرها براي پیشگویی مرگ طی SKALEو  CRGSتوانایی 

 هداد کمی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان . لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

با  CRGS/SKALEارتباط معنی داري را بین  ،رگرسیون لجستیک. از بیماران فوت کرده بودند 6/7%

و جنس هر یک به تنهایی  د. اما سن، درجه رزکسیون سیمپسوندامی ماه نشان  12مرگ و میر بعد از 

مل ذکر شده ارتباط معنی داري را نشان ندادند. در آنالیز رگرسیون مولتی واریانت در بین تمامی عوا

اي و ادم، نمره بیهوشی، و کارنوفسکی قبل از بیهوشی با مرگ و میر ارتباط معنی تنها بیماري زمینه

اي تنها بیماري زمینه ،دادند. اما بعد از تحلیل آماري رگرسیون کامل مولتی واریانتمی داري را نشان 

ند. محققین در انتها نتیجه گیري نشان داد SKALEو  CRGSو نمره بیهوشی ارتباط معنی داري را با 

کردند که عمل جراحی مننژیوم در سالمندان با احتمال مرگ و میر همراه است. بیماران مبتال به 

 .)20(اي و همینطور بیماران با نمره بیهوشی باال باید تحت درمان جراحی قرار بگیرندبیماري زمینه

مقایسه دو گروه از بیماران تحت عمل جراحی مننژیوم  در یونان،  مطالعه اي به منظور 2007در سال 

هاي جراحی و مراقبتهاي قبل از عمل جراحی انجام مغزي از نظر تعیین مالحظات سنی در تکنیک

هاي دموگرافیک (سن، جنس)، میزان برداشت بیمار مرور شد. داده 348شد. پرونده هاي پزشکی 

تومور، عوارض بعد از عمل جراحی، پیامدهاي نورولوژیکی و مرگ و میر بیماران نیز جمع آوري 

سال انجام گردید. نتایج نشان  84-65سال و  19-64گردید. آنالیز آماري و مقایسه بین دو گروه سنی 

سال) بودند در صورتی که بیماران گروه  19-64تر ( نفر از بیماران در گروه سنی پایین 240داد که 

دادند. میزان برداشت تومور اختالف معنی داري در دو نفر را تشکیل می 108سال)  84-65سالمند (

گروه نداشت. در گروه سالمندان میزان هماتوم بعد از عمل، عفونت، و ترومبوز ورید عمقی بیشتر بود 

ز عمل، هیدروسفالی و شیوع عوارض قلبی ریوي تفاوت معنی داري در حالیکه میزان ادم مغزي بعد ا

٢٢ 

 



 

با گروه داراي سن پایین نداشت. بیشتر بیماران گروه سالمند دچار مشکالت عصبی شده بودند در 

 .)21(مرگ و میر در دو گروه تفاوت معنی داري نداشت هحالیک

 يکشورها در يمغز داخل ومیمننژ وعیش یبررس منظور به ايمطالعه ،)2005( همکاران و کلوب

 اطالعات نیمحقق نیا .دادند انجام 1997 تیلغا 1968 هايسال یط سوئد و نروژ فنالند، دانمارك،

  اروپا شمال در سرطان ثبت مرکز از را ومیمننژ به مبتال ساله 84 تا 15 مارانیب خصوص در ازین مورد

 مطالعه از سال 14 تا 0 یسن گروه است، نادر کودکان نیب در يماریب کهیآنجائ از. (آوردند بدست

 درهر وعیش زانیم ت؛یجمع نفر صد هزار يازا به سن به وابسته وعیش مطالعه نیا در ).شدند خارج

 به مطالعه مورد يکشورها از کی هر در) ساله سه یزمان دوره 10 کل در(  ساله سه یزمان دوره

 ،یزمان دوره نیا در که دادمی  نشان آنها مطالعه جینتا. گرفت قرار یبررس مورد زن به مرد نسبت

. است داده رخ زنان در آنها %68 که شده داده صیتشخ يمغز داخل هیاول ومیمننژ مورد 18630 درکل

 در مرد به زن نسبت. است افتهی شیافزا صد هزار نفر يازا به 9/1 به 4/1 از مردان در يماریب سکیر

 گروه در کی به 5/3 زانیم با مرد به زن نسبت نیباالتر و افتهی شیافزا یبررس مورد یسن گروه هفت

 ومیمننژ وعیش که داد نشان مطالعه نیا. است بوده) 1993-1997 یزمان فاصله در( سال 40-44 یسن

 زنان در خصوصا مورد نیا که است داشته شیافزا به رو يروند یبررس مورد يها سال خالل در

 .)22(است بوده شتریب

 یط کاورنوس نوسیس یجراح عمل از پس یینایب نقائص یبررس منظور به ايمطالعه فرانسه در

 بر فشار لیدل به یینایب نقص کاورنوس نوسیس ومیمننژ در. شد انجام 2004 تیلغا 1989 يسالها

 یط بودند گرفته قرار یجراح عمل تحت که ماریب 30. افتدیم اتفاق یینایب ياسمایک و یینایب عصب

٢٣ 

 



 

 دو يها دوره ضمن ،یجراح از قبل فوندوس و یینایب دانیم ،یینایب شدت نظر از ساله پنج دوره کی

 بهبود. بود افتاده اتفاق یینایب دادن دست از مارانیب از %10 در. گرفتند قرار يریگیپ مورد ساله

 بود نداده رخ يدار یمعن رییتغ چیه مارانیب %27 در اما بود افتاده اتفاق موارد %23 در یینایب تیوضع

 یجراح عمل از قبل یینایب شدت. بود شده بدتر قبل به نسبت مارانیب از %50 یینایب تیوضع و

 تیمعلول که کردند يریگ جهینت نیمحقق تینها در. نبود عمل از بعد یینایب يامدهایپ کننده ییشگویپ

 نادر لتروسالر/  سوپرا یجراح نحوه با کاورنوس نوسیس یمحافظت یجراح از بعد یینایب یناتوان و

 ).15(است ییشگویپ قابل ریغ یینایب يامدهایپ بروز اما. است

مختلف با موضوعات مختلف در خصوص شیوع، اتیولوژي، در ایران نیز تحقیقات متعددي در مناطق 

اپیدمیولوژي و پیامدهاي مننژیوم داخل مغزي انجام گرفته است که در ادامه به تعدادي از این 

 .مطالعات اشاره خواهد شد

اي در خصوص بررسی شیوع مننژیوم داخل مغزي در بیماران با مشخصات مطالعه 2010در سال 

 -تماعی در جمعیت یهودي شیراز انجام شد. با یک مطالعه کوهورت گذشتهخاص دموگرافیکی و اج

مورد بررسی قرارگرفتند. با  2008بیمارستان در سال  5بالغین مبتال به مننزیوم داخل مغزي در  ،نگر

نفر و میانگین جمعیت یهودیان در این منطقه  1255955توجه به اینکه جمعیت کل استان شیراز 

نفر غیر یهودي بودند. خطر مننزیوم  356بیمار یهود و  15ر مطالعه این محققین نفر است و د 5784

و معنی دار بود. مطالعه این محققین نشان داد که خطر ابتال در این دسته از افراد  1/9در جمعیت یهود 

 .)11((نژاد یهود) نسبت به سایرین باالتر است 

٢٤ 

 



 

انجام  1370-1379تعیین اپیدمیولوژي تومورهاي مغزي طی سالهاي در رفسنجان مطالعه اي به منظور 

. پرونده تمامی بیمارانی که با احتمال تومور مغزي در بیمارستان بستري و تحت عمل جراحی شد

قرار گرفته و تشخیص قطعی تومور مغزي آنها با نمونه هاي ارسالی به بخش پاتولوژي تایید گردیده 

الئم بالینی، اقدامات بود، مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات فردي بیماران، سابقه خانوادگی، ع

ها  هاي بعدي از پرونده تشخیصی، محل تومور و نوع پاتولوژي آن، اقدامات درمانی و پیگیري

بیمار با تشخیص قطعی تومور  192استخراج، داده ها طبقه بندي و گزارش گردید. طی مدت بررسی، 

انجام  Brain MRIران مغزي وجود داشت که به منظور اقدام تشخیص پاراکلینیکی براي تمامی بیما

 â8/35 5/18ن درصد را زنان تشکیل می دادند. سن بیمارا 43درصد بیماران را مردان و  57شده بود. 

درصد تومورها در ناحیه فوق چادرینه قرار  67 بود. سالگی 40-50 سنین در شیوع حداکثر با سال

داشتند که شایعترین تومور در این ناحیه گلیوبالستوما مولتی فرم و در زیر چادرینه مدولوبالستوما 

نفر از بیماران در طی مداوا در بیمارستان فوت  13درصد تومورها اولیه بودند و تعداد  92بود. 

 . )23(نمودند

 دانشگاه هايمارستانیب در يمغز ومیمننژ عود در موثر عوامل و موارد ،یلیتحل یفیتوص ايمطالعه در

 یاطالعات. قرارگرفت یبررس مورد) 1382 تیلغا 1362( ساله 20 دوره کی یط رازیش یپزشک علوم

 و اسکن یت یس اساس بر هیاول تومور اندازه و شکل و محل جنس، سن، عود، موارد تعداد همچون

MRI، تومور یشناس بافت نوع ،یجراح برداشت زانیم استخوان، راتییتغ و ادم وجود عدم ای وجود 

 یبررس مورد مارانیب پرونده از یدرمان پرتو از استفاده عدم ای استفاده و عود، تا یزمان فاصله و

 عود شانس و بوده %6/9 يمغز ومیمننژ عود زانیم که دادمی  نشان مطالعه نیا جینتا. دیگرد استخراج

 تومور عود شانس. است بوده شتریب داشتند یاستخوان راتییتغ و تومور اطراف ادم که ییتومورها در

٢٥ 

 



 

 یزمان نظر از ومیمننژ کیپیآت و میبدخ عاانو و داده نشان کاهش یجراح برداشت زانیم شیافزا با

 عود دچار بودند گرفته قرار یوتراپیراد تحت که یگروه. شدند عود دچار میخ خوش انواع از زودتر

 .)10(بودند شده کمتر

 رشت ينایپورس مارستانیب در سال 6 یط ومایمننژ عمده مشخصات از یبرخ نییتع هدف با ايمطالعه

 يماریب 62 مطالعه نیا در. شد انجام نگر گذشته بطور  1373-78 يسالها یط مطالعه نیا. شد انجام

 قرار یبررس مورد بودند شده یجراح عمل رشت ينایپورس مارستانیب در ومیمننژ صیتشخ با که

 ،ینیبال مشخصات ریسا و جنس سن، همچون يفرد مشخصات ،مارانیب نیا پرونده از. گرفتند

 که داد می نشان مطالعه نیا جینتا. گرفت قرار لیتحل مورد و استخراج کیولوژیراد و کیپاتولوژ

 و داده لیتشک را مغز يتومورها)  %8/14 ˚% 3/23:  %95 نانیاطم محدوده با(  درصد 1/19 ومیمننژ

 %1/8 در. است بوده 6/1 مرد به زن نسبت و ؛ 7/11 اریمع انحراف با سال 1/49 مارانیب یسن نیانگیم

 قرص مصرف سابقه هاخانم از %23/ 7 و ؛داشت وجود مارانیب نیا در سر به ضربه سابقه موارد

 نیعتریشا. است بوده سردرد ،مارانیب مراجعه عالمت نیعتریشا و ؛ندداشت يباردار از يریجلوگ

 نشده گزارش متعدد ومیمننژ ای و میبدخ ومیمننژ مورد چیه و بوده کیبروبالستیف تومور يپاتولوژ

 .)7(بود

 رانیا در يمرکز اعصاب ستمیس يتومورها مشخصات و وعیش خصوص در زین يگرید مطالعات

 .است گرفته انجام

 حسب بر مرکزي اعصاب سیستم تومورهاي فراوانی درصد تعیین هدف با ايمطالعه زیتبر در

 خمینی امام درمانی - آموزشی مرکز مغز جراحی بخش به کننده مراجعه بیماران در مختلف متغیرهاي
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 انجام نگر گذشته مقطعی تحلیلی توصیفی روش به که مطالعه این در. گرفت انجام سال ده در تبریز

 بخش در) 1385-1376( سال ده طی در همگی که نخاعی و مغزي تومور داراي بیمار 1781 شد،

 مورد بودند، گرفته قرار مرکزي اعصاب سیستم توده جراحی عمل تحت مرکز اعصاب و مغز جراحی

 بیمار1220 پاتولوژیکی گزارش و ارسال پاتولوژي بخش به هاآن پاتولوژي نمونه. گرفتند قرار یبررس

 بیشترین. بودند زن درصد 4/48 و مرد مارانیب درصد 6/51  که دادمی  نشان جینتا. بود شده یبررس

 در هاآن از درصد 7/4 و مغز در ضایعات از درصد 6,92. بود عمر 6 تا 4 دهه در هاتوده ظهور سن

 سیستم هايتوده کل از درصد 7/96 که بودند نفر 1180 اولیه تومورهاي کل تعداد. داشتند قرار نخاع

 بزرگساالن در مرکزي اعصاب سیستم اولیه تومور ترینشایع. دادندمی تشکیل را مرکزي اعصاب

 وجود تفاوت مرد و زن جنس در تومورها اکثر شیوع بین). درصد 29/6( است بوده آستروسیتوم

 تومورهاي از بیشتر مغزي اولیه تومورهاي شیوع که گرفتند جهینت انتها در نیمحقق. است داشته

 .)24(است بزرگساالن در مغزي اولیه تومور شایعترین آستروستیک تومورهاي و است متاستاتیک

 بر اولیه تومورهاي مختلف هاي درجه و آنامیک محل جنسی، ـ سنی توزیع دراصفهان ايمطالعه در

 تومورهاي به مبتال بیمار 400 روي مطالعه این .گرفت قرار یبررس مورد WHO بندي طبقه اساس

. است گرفته صورت ساله پنج دوره یک در اصفهان الزهراي بیمارستان در شده بستري مغزي اولیه

 شناختی آسیب نوع. شد استخراج بیماران پرونده از آناتومیک محل و جنس سن، به مربوط اطالعات

 پایه بر و گردید تعیین شده جراحی نمونه میکروسکوپی و ماکروسکوپی مطالعه براساس ضایعه هر

می  نشان مطالعه نیا جینتا. شد مشخص WHO بندي درجه طبق هانمونه از هریک درجه تشخیص،

 هاي نیمکره گرفتاري، آناتومیک محل شایعترین. داشتند سال 35 از بیش مبتالیان اکثریت که داد

 سازمان بندي درجه 1 درجه در تومورها اکثریت. بود مننژیوم ،تومور نوع ترین شایع و مغزي
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 جنس دو در مغزي اولیه تومورهاي نسبی فراوانی بین داريمعنی تفاوت. داشتند قرار جهانی بهداشت

 .)25(نشد مشاهده

بیمار مبتال به  185که با هدف بررسی نتایج دراز مدت درمان ) 1385(در مطالعه زالی و همکاران 

 هايبیمار مبتال به مننژیوم از سال پرونده 405 ،ساله انجام گرفت 26مننژیوم اینتراکرانیال در یک دوره 

هاي تصویر برداري، عوامل ها، یافتهعالیم و نشانه. مورد بررسی قرار گرفتند 1384لغایت  1358

و موارد عود به همراه نتایج هاي جراحی، عوارض متعاقب جراحی خطرزا، میزان رزکسیون، روش

با تجویز  MRIارزیابی میزان رزکسیون با انجام سی تی اسکن یا . درمانی مورد بررسی قرار گرفت

ماده حاجب صورت گرفته و نتایج درمان بیماران واجد شرایطی که جراحی شده بودند و اطالعات 

نفر واجد شرایط  185تعداد  ،اربیم 405از بین  د مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.آنها کامل بو

. سال بود 2-81رنج سنی بیماران  و 13/ 3سال با انحراف معیار  9/49میانگین سنی بیماران . بودند

رزکسیون تومور به طور کامل انجام شده % 85/ 40در . آنها مرد بودند% 5/40بیماران زن و  % 5/59

 128در . ماه پیگیري شدند 32/ 11ماه و به طور متوسط  180بیماران حداقل یک ماه و حداکثر . بود

و % 14/ 6میزان عود در این بیماران . اي متعاقب عمل جراحی رخ نداده بودهیچ عارضه%) 69/ 2(نفر 

 .)12(بود% 3/ 8فوت پس از عمل جراحی 

ایران مطالعات دیگري نیز در خصوص مننژیوم با رویکردها و اهداف دیگر انجام شده است. در 

  اي توسط خوازانی و همکاران به منظور تعیین پروگنوز بهتر مننژیوم با استفاده از مارکرهايمطالعه

Ki 67   و P 53 انجام  1390لغایت  1375هاي در مراجعین به بیمارستان شهداي تجریش در سال

م گرفت. هاي با تشخیص قطعی مننژیوم انجا. این مطالعه با روش مقطعی روي کلیه نمونهشد
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تشخیص قطعی با پاتولوژي بوده و طبقه بندي مننژیوم بر حسب گرید آنها و مطابق با معیار گریدینگ 

هاي پارافینی انجام گرفت. سازمان بهداشت جهانی با روش ریزارایه بافتی بر روي بلوك 2007سال 

تومورهاي با  تعداد زیادي از قطعات سوزنی ،ايشیشه اسالیدبه این ترتیب که روي تنها یک 

با روش P 53 و  Ki 67و مارکرهاي هاي پارافینی قرار گرفتگریدهاي مختلف از روي بلوك

هاي رنگ میزي دو مارکر بر اساس تعیین درصد سلولستوشیمی بررسی گردید. میزان رنگ آایمونوهی

گرید  %82/43د شرایط، تومور واج 89شده و شدت رنگ آمیزي با مارکر توصیفی بررسی گردید. از 

مننژیوم با  %37/3گروه مننژیوم با نماي آتیپیک و  %49/4گرید سه،  %37/3گرید دو،  %94/44یک، 

، در 60، در گرید سه 77/57، در گرید دو 28/32در گرید یک  P 53  تهاجم به مغز بودند. میانگین

میانگین  Ki 67 مورد شاخصبود. در  65و در مننژیوم با تهاجم به مغز  5/47مننژیوم با نماي آتیپیک 

و در  78/10، در مننژیوم با نماي آتیپیک 5/22، در گرید سه 5/33، در گرید دو46/7آن در گرید یک 

 .)26(دبو 20موارد با تهاجم به مغز 

 خالصه فصل

 يامدهایپ و ینیبال ک،یدموگراف هايیژگیودهد که بررسی مروري بر مطالعات انجام شده نشان می

موضوعی مهم و قابل توجه است. این بررسی تنها  یجراح عمل تحت يمغز داخل يومایمننژ یدرمان

تواند در هر کشوري مورد اي است که میمختص به جمعیت یا منطقه خاصی نیست. بلکه مساله

بررسی قرار گرفته و براي پیشگیري و شناخت عوامل خطر آن مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعات 

به محققین کمک کرده تا در صورت شیوع باال، راهکارهایی را براي کاهش آن به کار ببرند. همچنین 

 بررسی شیوع و علل مننژیومهایی براي که در کشورهاي توسعه یافته برنامه می دهدمطالعات نشان 
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انجام شده است، اما با توجه به اهمیت به این منظور در ایران نیز مطالعاتی پراکنده  ، اگرچهوجود دارد

 این موضوع ، انجام مطالعه حاضر ضروري است.
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 فصل سوم

هامواد و روش

تدوین  ي پژوهشهاروش پژوهش، مالحظات اخالقی و محدودیت متغیرها، این فصل در رابطه با

هاي شده است. روش پژوهش شامل نوع پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، مشخصات واحد

روش کار و  ها، اعتبار علمیابزار گردآوري دادهگیري، مورد پژوهش، محیط پژوهش، روش نمونه

نیز شامل نکات اخالقی رعایت شده در  باشد. مالحظات اخالقیها میروش تجزیه و تحلیل داده

- باشد که به نحوي میهاي پژوهش در ارتباط با مشکالت و یا موانعی میبوده و محدودیتپژوهش 

 نتایج پژوهش تاثیر گذار باشد.  درتواند 

 : تعریف عملی و مقیاس اندازه گیريغیرهامت

 در این قسمت متغیرهاي مورد مطالعه توضیح و شرح داده خواهند شد.

سن تقویمی شرکت کنندگان در مطالعه متغیر مستقل از نوع کمی پیوسته که نشان دهنده سن:  

و براساس سن ثبت شده در پرونده بیمار تعیین گردید. باشدمی

 نوع کیفی اسمی بوده که نشان دهنده جنسیت بیماران مورد مطالعه است متغیر مستقل از جنس: 

 و بر اساس جنسیت ثبت شده در پرونده بیماران تعیین گردید.

دهنده متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی بوده که نشان شکایت اصلی بیمار در زمان مراجعه: 

. است که در ابتدا با آن به بیمارستان/ پزشک مراجعه کرده است بیمار مشکل و شکایت اصلی

 اولیه به بیمارستان تعیین گردید.مراجعه شکایت اصلی بیمار از یادداشت پزشک در زمان 

 

 



 

وجود یا عدم وجود دهنده متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی بوده که نشان :سابقه فامیلی تومور 

سابقه فامیلی از اطالعات ثبت شده در  .است ک بیمارانتومور در خانواده و بستگاه درجه ی

 پرونده بیماران بررسی خواهد شد.

هاي محلدهنده محل تومور در متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی است که نشان محل تومور: 

داخل ، ورامن مگنومف، زاویه مغزي مخچه اي ،کانوکسیتی، سینوس کاورنوسمختلف مغز شامل 

 توبرکولوم سالو  تنتوریال، اسفنوئید وینگ، پتروکلیوال، فالکس و پاراساژیتال، گرو بویایی ،بطنی

 .شده استو  بر اساس اطالعات و شرح حال موجود در پرونده تعیین  باشدمی

اي که نشان متغیر مستقل از نوع کیفی رتبه : درجه بندي تومور بر اساس تقسیم بندي  

 Grade I  در سه سطح معیارهاي سازمان بهداشت جهانیدهنده گرید بندي تومور بر اساس 

باشد و بر می )کیآناپالست ومیمننژ( Grade IIIو  )کالیپیآت ومیمننژ( Grade II ،) میخ خوش(

 تعیین گردیده است. اساس اطالعات و شرح حال موجود در پرونده و گزارش پاتولوژي

متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی که نشان دهنده مجاورت یا عدم  مجاورت توده با ساقه مغز: 

 مجاورت تومور با ساقه مغز بوده و از اطالعات پرونده بیمار استخراج گردید.

ضربه  یا عدم وجود متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی که نشان دهنده وجود :سابقه تروما به سر 

بر اساس اطالعات و شرح حال موجود در پرونده یا تروما به سر در سابقه/گذشته بیمار بوده و 

 تعیین گردید.

متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی که نشان دهنده وجود یا عدم وجود  :به سر رادیوتراپیسابقه  

در سابقه/گذشته بیمار بوده و بر اساس اطالعات و شرح حال موجود  رادیوتراپی در ناحیه سر

  در پرونده تعیین گردید.

استفاده یا متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی که نشان دهنده هاي ضد بارداري: مصرف قرص 

در سابقه/گذشته بیمار بوده و بر اساس اطالعات و شرح هاي ضد بارداري قرص عدم استفاده از

 -مصرف قرصقابل ذکر است که در پرونده بیماران سابقه  حال موجود در پرونده تعیین گردید.

 ثبت نشده بود. هاي ضد بارداري
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درمان یا عدم درمان متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی که نشان دهنده : هورمون درمانی 

در سابقه/گذشته بیمار بوده و بر اساس اطالعات و شرح حال هورمونی(استروژن یا پروژسترون) 

ثبت  نیهورمون درماقابل ذکر است که در پرونده بیماران سابقه  موجود در پرونده تعیین گردید.

 نشده بود.

 یا عدم وجود متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی که نشان دهنده وجود سابقه بیماري دیابت: 

 بیماري دیابت در بیمار بوده و بر اساس اطالعات و شرح حال موجود در پرونده تعیین گردید.

فشار یا عدم وجود متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی که نشان دهنده وجود  سابقه فشار خون: 

 خون در بیمار بوده و بر اساس اطالعات و شرح حال موجود در پرونده تعیین گردید.

یا عدم متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی که نشان دهنده وجود  سابقه بیماري قلبی عروقی: 

بیماري قلبی عروقی بیمار بوده و بر اساس اطالعات و شرح حال موجود در پرونده تعیین وجود 

 گردید.

 متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی است که نشان دهنده نوع عمل انجام شده نوع عمل جراحی: 

Gross-total resection (GTR( شاملبراي بیمار 
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شامل وجود یا عدم  که باشدمی متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی عوارض پس از عمل جراحی: 

و هیدروسفالی، عوارض نورولوژیک،  CSFوجود هماتوم بعد از عمل، عفونت/ سپسیس، نشت 

بر اساس اطالعات و شرح حال پرونده بیمار و همچنین خود افسردگی و اضطراب بوده و 

  .گردیداظهاري بیماران تعیین 

به سه دسته زنده بودن، فوت باشد که متغیر مستقل از نوع کیفی اسمی می نتیجه عمل جراحی: 

و خوداظهاري  اطالعات موجود در پرونده از و روز تقسیم شده 30ز و فوت بعد از رو 30قبل از

 تعیین گردید. بیمار یا خانواده

٣٥ 

 



 

 نوع پژوهش

 یدرمان يامدهایپ و ینیبال ک،یدموگراف يها یژگیواست، که در آن  1این پژوهش، یک مطالعه مقطعی

 و سینا دکتر شریعتی هاي امام خمینی(ره)،بیمارستان در یجراح عمل تحتي مغز داخل يومایمننژ

   .مورد بررسی و توصیف خواهد شد تهران یپزشک علوم دانشگاه به وابسته

 جامعه پژوهش 

). 45باشند ( داراهاي خاص مورد نظر محقق را یجامعه پژوهش شامل کلیه مواردي است که ویژگ

هاي بیمارستاندر باشند که مبتال به مننژیوم مغزي میکلیه بیماران  جامعه پژوهش در مطالعه حاضر

تحت عمل جراحی قرار تهران  و سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی دکتر شریعتی امام خمینی(ره)،

 اند.گرفته

  نمونه پژوهش 

جامعه که معرف و نمایانگر کل جامعه باشد. نمونه خوب باید تا نمونه پژوهش عبارت از قسمتی از 

  ).45باشد( است را دارا اي که از آن انتخاب شدهآنجا که ممکن است داراي تمام خصوصیات جامعه

 به وابسته هايمارستانیب در يمغز داخل ومیمننژ لیدل به که یمارانیب هیکل را مطالعه نیا تیجمع 

 يریگ نمونه نحوه. دهدیم لیتشک اندگرفته قرار یجراح عمل تحت تهران یپزشک علوم دانشگاه

 ومیمننژ( ازین مورد اریمع داشتن اساس بر و بیمارستانی HISبا استفاده از سیستم  مطالعه نیا در

 30بدین صورت که تعداد  .بوده است 1393 تیلغا 1388 يسالها یط) شده عمل يمغز داخل

 تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. بصورت کامالًنده از هر بیمارستان پرو

 :بود خواهد اساس  نیا بر) مارانیب پرونده یبررس(  مطالعه نیا در مارانیب  ورود يارهایمع

1 cross sectional 

 

 

                                                                 



 

 هاي مورد نظر بستري شده باشند.در بیمارستان 1393 تیلغا 1388 بین سالهاي  

 .باشند گرفته قرار یجراح عمل تحت يمغز داخل ومیمننژ لیدل به 

 سال سن داشته باشند. 18بیماران مورد نظر بیشتراز  

  حجم نمونه و روش محاسبه آن 

 

 .شد استفاده ریز فرمول از نمونه حجم نییتع منظور به پژوهش نیا در

 𝑛𝑛 = 𝑧𝑧2×𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)
𝑑𝑑2

 

 در شده انجام مطالعات در کهیآنجائ از. شد گرفته نظر در% 95 نانیاطم با و Z =96/1 فرمول نیا در 

 مقدار با است بوده7/11 اریمع انحراف با سال 49 شده عمل يمغز داخل ومیمننژ یسن نیانگیم ،رانیا

5/2= d ،میکرد برآورد نفر 92 را نمونه حجم سال.  

  مشخصات واحدهاي مورد پژوهش

 بررسیمورد  تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند،مبتال به مننژیوم که  نفر بیمار 92در این پژوهش 

، با هر گونه شغل، سطح تحصیالت، وضعیت سن سال 18. بیماران زن ومرد بیشتر از ندقرار گرفت

  .به شرط انجام عمل جراحی به دنبال مننژیوم مورد بررسی قرار گرفتند تاهل
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 مکان و زمان انجام پژوهش

هاي امام خمینی (ره)، بیمارستان اعصاب و مراقبت ویژه جراحی اعصاب هاي جراحیکلیه بخش

 جزء محیط این پژوهش بودند. شریعتی و سینا

 گیريروش نمونه

 يومایمننژ یدرمان يامدهایپ و ینیبال ک،یدموگراف يها یژگیوکه در آن  بوداین مطالعه از نوع مقطعی 

 تهران یپزشک علوم دانشگاه به وابسته یدرمان مراکز در یجراح عمل تحت يمغز داخل

تعیین شد. متغیر وابسته   1393 تیلغا 1388 يسالهاطی  )نایس و ، شریعتی)ره( امام(بیمارستانهاي 

و  و متغیرهاي مستقل مواردي همچون سن، جنس، نوع عمل جراحی درمانی يپیامدهااین مطالعه 

 .بودند غیره

باشند، لذا ایران میبا توجه به اینکه سه مرکز فوق از مراکز اصلی اعمال جراحی مغز و اعصاب در 

ها ذکر شده به این ترتیب که از هر یک از بیمارستان ؛اي انجام گرفتنمونه گیري به صورت سهمیه

بیمار(پرونده) اضافه تر در بیمارستان  2تنها تعداد  پرونده) مورد بررسی قرار گرفتند.بیمار( 30حداقل 

 32یماران در بیمارستان شریعتی شریعتی مورد بررسی قرار گرفت که به این ترتیب تعداد ب

بیماران تحت عمل جراحی مننژیوم طی دوره  "دقیق"از آنجائیکه دسترسی به آمار بیمار(پرونده) بود. 

 اعمال دفاتردر  ثبت شده این بیمارانبه آمار ها امکان پذیر نبود، ساله در هر یک از بیمارستان 5

بیمارستان اکتفا شد. به منظور نمونه  HISسیستم  همچنین و اعصاب یجراح هايبخش در یجراح

ها به منظور به این ترتیب که در هر یک از بیمارستان ؛گیري از جدول اعداد تصادفی استفاده گردید

لغایت  88بیمار(پرونده)، در ابتدا آمار بیماران بر اساس سال (بین سالهاي  30رسیدن به حداقل آمار 
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س جدول اعداد تصادفی بیماران از این لیست انتخاب گردیدند و ) مرتب گردید و سپس بر اسا93

 د.یاین روش ادامه یافت تا تعداد نمونه مورد نظر حاصل گرد

به بایگانی   HISها و استخراج شماره پرونده این بیماران از سیستم پس از مشخص شدن نمونه

مورد مطالعه بررسی شد. پرسشنامه ستان مراجعه شده و پرونده این بیماران از نظر متغیرهاي ربیما

تکمیل گشت. همچنین مواردي  (بر اساس پرونده) مربوط(پیوست یک) براي هر یک از بیماران

همچون عود بیماري، فوت، عمل جراحی مجدد، افسردگی و اضطراب با استفاده از تماس تلفنی با 

 بیماران و تکمیل پرسشنامه به صورت خود اظهاري بیمار انجام شد.

 ها  بزار گردآوري داده ا

ها در این مطالعه پس از مرور متون مربوطه و با ترکیب و تلفیق ابزارهاي موجود آوري دادهابزار جمع

ها جمع آوري دادهدر این زمینه و همچنین نظر صاحب نظران مربوطه توسط پژوهشگر تهیه گردید. 

  .انجام شد )1( استفاده از پرسشنامه پیوست شمارهبا 

کلی در خصوص بیمار و شامل اطالعات  به کار برده شده در این پژوهش ابزار و دوم قسمت اول

بود. این قسمت شامل نام و نام خانوادگی بیمار، شماره پرونده، سن، جنس، وزن، نوع و  جراحی

 بود.  محل جراحی
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 ها علمی  ابزار گردآوري داده 1تعیین اعتبار

 روایی  ˚اعتبار علمی 

-هاي مهم براي ارزیابی کیفیت یک ابزار کمی است. از طریق اعتبار مییکی از روش ،اعتباربررسی 

است یا خیر. اعتبار یا روایی آنچه را که مد نظر بوده اندازه گرفته ،توان مشخص نمود که یک ابزار

 جهت بررسی شود و معموالَگیري محتوي مربوط به کفایت پوشش محتوایی است که باید اندازه

رود و از آنجایی که اعتبار محتوي توسط افراد کار میگیري بهدهنده ابزار اندازه اجزاء تشکیل

شود از این رو اعتبار محتوي به قضاوت داوران بستگی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می

  .)27(دارد

شد. به این ترتیب که با استفاده 2از روایی محتوي ،هاآوري دادهبراي تعیین اعتبار علمی ابزار گرد

آوري شده مرتبط با موضوع، نشریات و هاي مرجع، مقاالت جمعتوجه به اهداف پژوهش، از کتاب

نفر از  5گردید. سپس، روایی این ابزارتوسط ادهها استفتحقیقات علمی و معتبر جهت تنظیم پرسشنامه

 ارزیابی و نظرات اصالحی اعمال گردید.  جراحی اعصاب اعضا هیئت علمی

 روش کار 

ابتدا به مطالعه کتب و مقاالت علمی معتبر و گردآوري  در پژوهشگربه منظور انجام این مطالعه، 

الزم  پرسشنامهاطالعات الزم و مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته و بر اساس اطالعات به دست آمده 

مطابق با اهداف پژوهش را تهیه و تنظیم نمود. پژوهشگر بعد از تعیین روایی ابزار، با اخذ مجوز از 

1- Validity 

2- Content _Validity 

                                                                 



 

ریاست  اه علوم پزشکی تهران و ارائه معرفی نامه دانشکده پزشکی بهمعاونت محترم پژوهشی دانشگ

 گیري کرد. اقدام به نمونه هاي امام(ره)، شریعتی و سینابیمارستان و مدیریت

 وابسته هايمارستانیب در يمغز داخل ومیمننژ لیدل به که یمارانیب ستیل ،مطالعه نیا انجام منظور به

 اندقرارگرفته یجراح عمل تحت مذکور يها سال یط) نایس و) ره( امام ،یعتیشر( تهران دانشگاه به

 آنها پرونده شماره با همراه HISو سیستم  اعصاب یجراح بخش در شده ثبت یجراح اعمال دفاتر از

 یپزشک مدارك و یگانیبا واحد با ماران،یب پرونده شماره و یاسام استخراج از پس. شد استخراج

 طبق( ازین مورد اطالعات و قرار گرفت یبررس مورد مارانیب نیا پرونده و یهماهنگ هامارستانیب

 يآور جمع مارانیب هايپرونده از) 1 شماره وستیپ در هاداده يآور جمع يبرا شده هیته پرسشنامه

 احتمال بیترت نیا به و دهیگرد يآور جمع محقق توسط ازین مورد اطالعات که است ذکر قابل". شد

bias داده شد کاهش هاداده يآور جمع در نیمحقق." 

 ها   روش تجزیه و تحلیل داده

بدین صورت که  تجزیه و تحلیل شد. SPSS 12  در نرم افزار ،آوري و کدگذاريها پس از جمعداده

توصیف متغییرهاي کمی با استفاده از میانگین و انحراف معیار و متغییرهاي کیفی با استفاده از تعداد و 

استفاده انحراف معیار از آمار توصیفی  و یم جداول توزیع فراوانی، میانگینجهت تنظ واحد انجام شد.

 به کار برده شد. مناسب آماريتستزمینه اي به منظور تعیین ارتباط بین متغیرهاي و  شد
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 هاي پژوهش محدودیتمشکالت و 

 پرسشنامه اطالعات از یبرخ و شد يآور جمع نگر گذشته صورت به مطالعه نیا هايداده§

 پرونده تابر این بود  پژوهشگربا اینحال سعی . نبود دسترس در ای و هنشد ذکر مارانیب پرونده در

.دینما لیتکم را پرسشنامه موارد امکان حد تا و نموده مطالعه بدقت را مارانیب

 در اعصاب یجراح درمانگاه به یجراح عمل از پس مارانیب نیا از يتعداد که است یهیبد §

 ثبت و يریگیپ لذا و کردندمی مراجعه اعصاب و مغز جراحان مطب ای و مربوطه هايمارستانیب

 یسع پژوهشگر که اگرچه. بود ازین زین درمانگاه هايپرونده به مراجعه با مارانیب نیا در عوارض

 در زمان تیمحدود لیدل به اما دهد قرار یبررس مورد زین را مارانیب نیا یدرمانگاه پرونده تا کرد

 .نبود ریپذ امکان مارانیب نیا مطب هايپرونده يریگیپ امکان هاداده يآور جمع

 داخل ومیمننژ یجراح عمل از یناش اضطراب و یافسردگ همچون اختالالت از یبرخ بروز §

 به که بود شده استاندار يها پرسشنامه قیطر از مربوطه هايداده آوريجمع ازمندین ايجمجمه

به  اطالعات نیا لذا. نبود ریپذ امکان نگر گذشته مطالعه و مارانیب به یدسترس تیمحدود لیدل

.صورت خوداظهاري بیماران جمع آوري گردید

 مالحظات اخالقی

 . در این پژوهش براي رعایت موارد اخالقی مسائل زیر رعایت گردید

 

 

 

  

٤٢ 

 



 

 

 

 چهارم فصل

٤٣ 

 



 

 فصل چهارم

 نتایج پژوهش

تحت  يداخل مغز يومایمننژبه دلیل نفر از بیمارانی بود که  92هاي پژوهش حاضر  تعداد کل نمونه

. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، اطالعات به دست آمده با استفاده قرار گرفته بودند یعمل جراح

در قالب جداول و نمودار به شرح زیر تنظیم شده و مورد بحث قرارگرفته  و تحلیلی از آمار توصیفی

 است. 

سنتوزیع فراوانی مطلق و درصدي واحدهاي مورد پژوهش بر حسب : 1 جدول

 درصد تعداد دامنه سنی

39-20 13 1/14 

59-40 49 3/53 

 6/32 30  60باالتر از 

 100 92 جمع

را  )%3/53( سال بیشترین میزان فراوانی 59تا  40دهد که مننژیوما در گروه سنی جدول فوق نشان می
 داشته است.

 

 



 

 

: توزیع فراوانی سن واحدهاي پژوهش 1شکل 

)12,63( وده و میانگین و انحراف معیار آنسال ب 88-23هاي این پژوهش بین دامنه سنی نمونه

 .باشدمی =M(SD) سال 78/52

 

توزیع جنس واحدهاي مورد پژوهش:  2 شکل

 

درصد واحدهاي مورد پژوهش زن و مابقی را مردان با  )% 74(دهد که اکثریت ودار فوق نشان مینم

 . دادندتشکیل می% 26فراوانی 

 

 



 

 
ع فراوانی مطلق و درصدي واحدهاي مورد پژوهش بر اساس شکایت اولیه بیمار در بدو مراجعه:  توزی2 جدول

 فراوانی                                                          

 محل تومور
 درصد تعداد

 7/58 54 سردرد

 2/2 2 شنوایی از دست دادن

 3/4 4 و ضعف همی پارزي

 9/10 10 تشنج

 3/4 4 سرگیجه

 1/14 13 از دست دادن بینایی / سردرد

 4/5 5 عدم تعادل / سردرد

و  ) بیماران با سردرد مراجعه کرده اند% 7/58  در اکثریت موارد ( دهد کهجدول فوق نشان می 

همچنین در موارد دیگر بیماران با سردرد و مشکالت دیگري همچون از دست دادن بینایی و عدم 

  .بوده است %1/14فراوانی بعدي مشکل از دست دادن بینایی با  تعادل مراجعه کرده بودند.

 

 

 

 



 

 تومورتوزیع فراوانی مطلق و درصدي واحدهاي مورد پژوهش  برحسب محل :  2 جدول

 فراوانی                                                          

 محل تومور
 درصد تعداد

 Cavernous Sinus( 5 4/5(  سینوس کاورنوس

 Convexity( 16 4/17( کانوکسیتی

 CPA)( 11 12زاویه مغزي مخچه اي 

 Foramen Magnum( 2 2/2( ورامن مگنومف

 Intra ventricular( 1 1,1( داخل بطنی

 Olfactory Groove( 8 7/8( گرو بویایی

 Parasagittal and Falx( 20 7/21( فالکس و پاراساژیتال

 petroclival( 3 3/3( پتروکلیوال

 Sphenoid Wing( 14 2/15( اسفنوئید وینگ

 Tentorial( 6 5/6( تنتوریال

 Tuberculum Sellae( 6 5/6( توبرکولوم سال

 100 92 جمع

 فالکسمربوط به پاراساژیتال و % ) 7/21( توموردهد که بیشترین فراوانی محل جدول فوق نشان می

 . بوده است %)15,2(و اسفنوئید وینگ %) 4/17(و فراوانی بعدي به ترتیب مربوط به کانوکسیتی 

 ) توموردرجه (توزیع فراوانی مطلق و درصدي واحدهاي مورد پژوهش  برحسب :  4 جدول

 فراوانی                                                                 

 درجه تومور
 درصد تعداد

Grade I  )9/85 79  )میخ خوش 
Grade II  )7/8 8 )کالیپیآت ومیمننژ 

Grade III )4/5 5 )کیآناپالست ومیمننژ 
 100 92 جمع 

 Grade Iدرجه تومور مربوط به  تومور خوش خیم دهد که بیشترین فراوانی نشان میجدول فوق 

 . بوده است) %(

 

 



 

 تومور با ساقه مغزمجاورت بر اساس  توزیع فراوانی مطلق و درصدي واحدهاي مورد پژوهش: 5 جدول

                                                    

 تومور با ساقه مغزمجاورت    
 دتعدا

 درصد

 3/54 50 دارد

 7/45 42 ندارد

 100 92 جمع 

البته  .وجود داشته است تومور با ساقه مغز موارد مجاورت  %3/54در دهد که جدول فوق نشان می

با توجه به ریفرال بودن این مراکز درمانی و مراجعه موارد پیچیده تر، این درصد به نسبت مراکز 

 درمانی دیگر باالتر می باشد.

بر اساس میلی لیتر  اندازه تومورتوزیع فراوانی مطلق و درصدي واحدهاي مورد پژوهش بر اساس  :6 جدول

 مکعب

 فراوانی                               

 اندازه تومور
 درصد تعداد

10 ã  31 7/33 

40-11 47 1/51 

41ä 14 2/15 

 100 92 جمع

 میلی لیتر مکعب 40-11 بین اندازه اي  )% 1/51تومورها (اکثریت  دهد کهجدول فوق نشان می 

 اند.داشته 

 

 

 

 



 

 ادم اطراف تومور  حسبتوزیع فراوانی مطلق و درصدي واحدهاي مورد پژوهش بر :  7جدول 

 فراوانی                               

 ادم اطراف تومور
 تعداد

 درصد

 1/64 59 ندارد

 9/35 33 دارد

 100 92 جمع

موارد  %9/35در و رد ادم اطراف تومور وجود نداشته، از موا% 1/64در دهد که جدول فوق نشان می

 .وجود داشته است ادم اطراف محل تومور

  نوع عمل جراحی یا توزیع فراوانی مطلق و درصدي واحدهاي مورد پژوهش بر حسب:  8 جدول

 فراوانی                                             

Resection Rate 
 درصد تعداد

GTR 72 80 

near total 5 5/5 

Partial 13                 4/14 

 100 90 جمع

براي برداشتن تومور استفاده شده است و  GTRموارد از روش  % 80دهد که درجدول فوق نشان می

 بوده است. )  5/5%( near total و ) % Partial )4/14 هاي بعدي به ترتیبفراوانی

 عمل جراحی : توزیع فراوانی استفاده از میکروسکوپ حین  9 جدول

 فراوانی                                             

 تکنیک عمل
 درصد تعداد

 7/70 65 استفاده از میکروسکوپ در حین عمل 

 3/29 27 عدم از میکروسکوپ در حین عمل

 100 92 جمع

  ها از میکروسکوپ استفاده شده است.درصد جراحی 70 /7دهد که در جدول فوق نشان می

 

 



 

 
میزان بقا بعد از عمل جراحی توزیع فراوانی مطلق و درصدي واحدهاي مورد پژوهش بر حسب: 10 جدول

 فراوانی                               

 میزان بقاء بعد از جراحی

 تعداد
 درصد

 6/95 86 زنده 

 3/3 3 روز 30فوت قبل از 

 1/1 1 روز 30فوت بعد از 

 100 90 جمع

 اند.) بیماران بعد از عمل جراحی زنده مانده% 6/95دهد که در اکثریت موارد (می جدول فوق نشان

 

 



 

میزان عود بعد از عمل توزیع فراوانی مطلق و درصدي واحدهاي مورد پژوهش بر حسب:  11 جدول

 فراوانی                               

 عود بعد از عمل
 ددرص تعداد

 7/83 72 خیر

 3/16 14 عود

 100 86 جمع

موارد عود بعد از عمل جراحی وجود نداشته است اما  %7/83دهد که اگرچه در جدول فوق نشان می

نفر از بیماران  4قابل ذکر است که  .داشته انداز بیماران بعد از عمل جراحی عود تومور را  3/16%

 فوت کرده بودند و دسترسی به دو نفر از آنان امکان پذیري نبود. 

 

 :  نمودار فراوانی فاصله بین عمل جراحی تا عود 3 شکل             

 37/12ماه با انحراف معیار  17/23دهد که میانگین زمان عمل جراحی تا عود نمودار فوق نشان می

 بوده است. ماه 42و حداکثر  9حداقل رنج   باماه و 

 

 

 



 

 

  ايبیماري زمینهسابقه ي  توزیع  فراوانی مطلق و در صدي واحدهاي مورد پژوهش بر اساس : 12 جدول

 فراوانی                                               

  سابقه داشتن ...

 کل خیر بلی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 92 8/97 90 2/2 2 به سر سابقه رادیوتراپی

 100 92 8/97 90 2/2 2 ضربه مغزي

 100 92 4/92 85 6/7 7 دیابت

 100 92 3/78 72 7/21 20 فشار خون

 100 92 3/91 84 7/8 8 بیماري قلبی عروقی

 

 %6/7سابقه ضربه مغزي،  بیماران %2/2 سابقه رادیوتراپی به سر،  بیماران %2/2نتایج نشان داد که 

 سابقه بیماري قلبی عروقی داشته اند. %7/8سابقه فشار خون و  %7/21سابقه دیابت، 

عوارض پس از عمل  توزیع  فراوانی مطلق و در صدي واحدهاي مورد پژوهش بر اساس: 13 جدول

 فراوانی                                               

  جراحیعوارض بعد از عمل 

 کل خیر بلی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 92 1/89 82 9/10 10 هماتوم بعد از عمل
 100 92 8/97 90 2/2 2 عفونت / سپسیس

 100 92 5/68 63 5/31 29 و هیدروسفالی  CSFنشست 

 100 92 7/95 88 ¾ 4 نورولوژیکعوارض 

      21 افسردگی

 100     8 اضطراب

 

 

 



 

اند. تعداد اندکی از آنها به عفونت هماتوم بعد از عمل جراحی داشتهبیماران  %9/10نتایج نشان داد که 

با توجه به ریفرال بودن این مراکز درمانی ( CSFاز بیماران نشت  % 5/31) مبتال شده بودند. در 2/2%(

مشاهده شده و مراجعه موارد پیچیده تر مننژیوم هاي قاعده جمجه، این درصد باالتر بنظر می رسد) 

از بیماران افسردگی  %3/23دچار عوارض عصبی شده بودند و %3/4بود. تعداد اندکی از بیماران 

 .از آنها اضطراب را تجربه کرده بودند %9/8و

 

 



 

گرید تومور بر حسب جنس در بیماران تحت مطالعهفراوانی: 14 جدول

 گرید تومور

 

 

 جنس

 Iگرید 

 (مننژیوم خوش خیم)

 IIگرید 

(مننژیوم آتیپیکال)

 IIIگرید 

(مننژیوم 
آناپالستیک)

 جمع

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/73 68 4/5 5 3/4 4 1/64 59 زن
 4 7/21 20 مرد

 

 



 

  میزان عود تومور بر حسب محل تومور فراوانی:  3 جدول

 عود در هر محل  درصد (درصد)  تعداد عود مننژیوم تعداد حل تومورم فراوانی

 Cavernous Sinus( 5 )20(1 1/7سینوس کاورنوس  (

 Convexity( 16 )5/12(2 3/14کانوکسیتی (

 CPA)( 11 0 0زاویه مغزي مخچه اي 

 Foramen Magnum( 2 0 0ورامن مگنوم (ف

 Intra ventricular( 1 0 0داخل بطنی (

 Olfactory Groove( 8 )25(2 3/14گرو بویایی (

 Para sagittal and( فالکس و پاراساژیتال

falx( 
20 )5(1 1/7 

 petroclival( 3 0 0پتروکلیوال (

 Sphenoid Wing( 14  )8/42(6  8/42اسفنوئید وینگ (

 Tentorial( 6 )6/16(1 1/7تنتوریال (

 Tuberculum Sellae( 6 )6/16(1 1/7توبرکولوم سال (

 100 14)100( 92 جمع

ن عود در اسفنوئید وینگ بوده است که بدلیل مجاورت با شریان هاي جدول فوق بیانگر باالترین میزا

 -امکان ریزکشن ناکامل تومور می Optic nerveو  ACAو  MCAکاروتید و بازیالر و شاخه هاي 

 باشد.

 واحدهاي پژوهش در اندازه تومور بر اساس گرید تومور فراوانی :17 جدول

 
 گرید تومور

 تعداد(درصد)
 IIIگرید  IIگرید  Iگرید 

 ã )30,4( 28  )3/3( 3 0 10 اندازه تومور
11-40 )46,7( 43  )1/1(1 )3/3( 3 

40ä )7/8( 8 )3/4(4 )2/2(2 

 

 



 

میلی لیتر   11-40اي بیناندازه 1د تومورهاي گرید از موار %7/46در  دهد که جدول فوق نشان می

 اند.داشته مکعب

 عوارض بعد از عمل در بیماران تحت مطالعه: فراوانی میزان بقا  بر حسب 18 جدول

 
 بقا

 تعداد(درصد)
 زندگی فوت

 6 2)1/2( دارد هماتوم 
 78 4) 3/4( ندارد

 1 1)08/1( دارد عفونت/سپسیس
 87 3) 2/3(  ندارد

 2)1/2(          دارد یا هیدروسفالی CSFلیک 

 

 

26 
 61 2)1/2(  ندارد

 4 0)0(  دارد عوارض نورولوژیک
 84 4)3/4( ندارد

 
 %08/1 هماتوم و % 1/2 اند، ،که فوت کرده دهد که در بیماران مبتال به مننژیومجدول فوق نشان می

دو بیماري که به انها قابل ذکر است لیک مایع مغزي نخاعی وجود داشته است. % 1/2عفونت، 

که از جهت اند داشته مایع مغزي نخاعی دسترسی نداشتیم هر دو هماتوم و یک مورد هم نشت 

 .بررسی بقا قابل پیگیري نبودند 

 

 



 

 هاي مورد پژوهشبررسی ارتباط بین عود و نوع عمل جراحی بر حسب گرید تومور در نمونه: 19 جدول

نوع عمل جراحی/  گرید تومور
 میزان رزکشن

 نوع آزمون عود

Contingency 
Coefficient 

p-value 
 ندارد دارد

 Iگرید 
GTR 10 50 340/0 324/0 

Near Total 0 5 
Partial 2 7 

 II GTR 1 4 343/0 587/0گرید
Partial 1 1 

  III GTR 0 3گرید

ارتباط آماري معنی داري بین عود و نوع عمل جراحی بر حسب گرید دهد که جدول فوق نشان می

 تومور وجود ندارد.

 

 



 

هاي مورد پژوهش: بررسی ارتباط بین عود و نوع عمل جراحی بر حسب محل تومور در نمونه20 جدول

نوع عمل جراحی/  گرید تومور
 میزان رزکشن

 نوع آزمون عود

Contingency 
Coefficient 

p-value 
 ندارد دارد

 سینوس کاورنوس  

 

GTR 0 1 
313/0 576/0 

Partial 1 3 

 GTR 2 9 23/1 746/0 کانوکسیتی 
Partial 0 3 

 زاویه مغزي

 چه اي مخ

GTR 0 7 413/0 814/0 
Near Total  0 2 

 ورامن مگنوم ف0
GTR 0 1 2 157/0 

Partial 0 0 
 - - GTR  1 داخل بطنی
 - - GTR 2 6 گرو بویایی
پاراساژیتال 

 فالکسو

GTR 1 16 186/0 911/0 
Near Total 0 2 

 پتروکلیوال
GTR 0 2 - - 

Partial 0 1 

 اسفنوئید وینگ
GTR 5 7 43/1 488/0 

Partial 1 0 

 تنتوریوم
GTR 0 3 1 199/0 

Near Total 0 1 
Partial 1 0 

 توبرکلوم سال
GTR 1 4 240/0 624/0 

Partial 0 1 
 دهد.جراحی را بر اساس محل تومور نشان میجدول فوق فروانی عود و  عمل 

 

 



 

پس از عمل جراحی در بروز عوارض  ، مشخصات تومور وادم اطراف توموربررسی ارتباط بین : 21 جدول

واحدهاي مورد پژوهش

 

 بعد از عمل عوارض

 ادم اطراف تومور
 (درصد)تعداد p-value نوع آزمون

 ندارد دارد

F = 71/2 4)3/4( 6)5/6( دارد هماتوم  59/1 

 55)8/59( 27)3/29( ندارد

 0)0( 2)2/2( دارد عفونت

 

F = 181/4  126/0 

 59)1/64( 31)7/33( ندارد
لیک مایع 

 مغزي نخاعی
 7/0    0/078= 2 18)6/19( 11)12( دارد

 41)6/44( 22)9/23( ندارد

عوارض 
 نورولوژیک

= F 2)2/2(  2)2/2( دارد 363/0  616/0 

 57)62( 31)7/33( ندارد
  

لیک مایع  ،نورولوژیکاگرچه ارتباط معنی داري بین بروز عوارض دهد که جدول فوق نشان می

از مواردي  %12، اما در ، عفونت و هماتوم بعد از عمل با ادم اطراف تومور وجود نداردمغزي نخاعی

 از موارد نیز عوارض عصبی %2/2در   ؛که ادم اطراف تومور وجود داشت، لیک مایع مغزي نخاعی 

 وجود داشته است. درصد از موارد هماتوم  5/6و باالخره در  وعفونت

 واحدهاي پژوهش ادم اطراف تومور و اندازه تومور دربررسی ارتباط بین  :22 جدول

 
 تومورادم اطراف 

 (درصد) تعداد p-value نوع آزمون
 دارد ندارد

 ã )6/32(30 )1/1(1 10 اندازه تومور
2 = 21/832 000/0 

11-40 )0/25(23 )1/26(24 
40ä )5/6(6 )7/8(8 

در ، دارددهد که ارتباط معنی داري بین ادم اطراف تومور و اندازه تومور وجود جدول فوق نشان می

داشته است ادم اطراف تومور وجود میلی لیتر مکعب  11-40مواردي که تومور سایزي بین  1/26%

 

 



 

بوده است،  میلی لیتر مکعب 40مورد از مواردي که اندازه تومور بیشتر از  14داشته است. همچنین از 

به عبارتی با افزایش اندازه تومور ادم اطراف تومور ؛ مورد ادم اطراف تومور وجود داشته است 8

 بیشتر شده است. 

 واحدهاي پژوهش در میزان عودادم اطراف تومور و بررسی ارتباط بین : 23 جدول

 
 ادم اطراف تومور

 تعداد(درصد) p-value نوع آزمون
 ندارد دارد

 494/0 0/468 = 2 8 6 دارد عود
 48 24 ندارد

فوق بیانگر این است که ارتباط معنی داري بین ادم اطراف تومور و عود پس از عمل جراحی جدول 
 وجود ندارد.

 

 
پژوهش يواحدها در یجراح عمل نوع و تومور عود نیب ارتباط یبررس : 24 جدول

 

 نوع عمل جراحی

 تعداد(درصد) p-value نوع آزمون

GTR Near total & Partial 

 0/062804/0 = 2 3)6/3( 11)1/13( دارد عود
 13)5/15(  57)9/67( ندارد

 
جدول فوق بیانگر این است که ارتباط معنی داري بین نوع عمل جراحی و عود پس از عمل وجود 

 .ندارد
 
 
 

 

 



 

پژوهش يواحدها در گرید تومور و تومور عود نیب ارتباط یبررس : 25 جدول

 

 گرید تومور

 تعداد(درصد) p-value نوع آزمون

 IIIو IIگرید  Iگرید 

 0/663512/0 =  2)3/2( 12)0/14( دارد عود
 8)3/9(  64)4/74( ندارد

 
 . و عود پس از عمل وجود ندارد داري بین گرید تومور جدول فوق بیانگر این است که ارتباط معنی

 

 

 

پژوهش : بررسی ارتباط بین سن و میزان عود در واحدهاي مورد26جدول 

 نوع آزمون عود 

T Test 

p-value 
 دارد

 

 ندارد

 7/50) 12/10( سن 

 

 )60/12 (8/52 

 

 

604/0 334/0 

 
 دهد که ارتباط آماري معنی داري بین سن و عود بیماري وجود ندارد.جدول فوق نشان می

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

 



 

 فصل پنجم

 نتیجه گیري کلی و پیشنهاداتبحث و 

در مطالعات . سال بوده است 87/52 میانگین سنی بیماران مورد مطالعهپژوهش نشان داد که  این نتایج

و این مساله  شودمتعدد به این نکته اشاره شده است که شانس بروز مننژیوما با افزایش سن بیشتر می

عالوه بر شیوع بیشتر مننژیوم با افزایش سن، حداکثر شیوع آن بعد از . دو جنس صادق است هر  در

در مطالعه انجام شده در انگلستان میانگین سنی تشخیص مننژیوما در  .)2(کندزندگی بروز می 50دهه 

ایران و در رشت  در مطالعه انجام شده در .)1(سال بوده است 2/62سال و در مردان  6/62زنان 

گزارش  1/49بیماري که با تشخیص مننژیوم تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند  62میانگین سنی 

سال و پیک  2/52در مطالعه انجام شده در کرمان میانگین سنی بیماران مبتال به مننژیوم  .)7(شده بود

نتایج این مطالعات با نتایج مطالعه انجام شده  .)28(استسال گزارش شده  40-70سنی این تومورها 

سال بروز پیدا کرده  40-59موارد مننژیوم در گروه سنی  % 3/53در این مطالعه نیز در  همخوانی دارد.

 سال به باال مشاهده شده است. 60ه سنی از موارد در گرو %6/32و در 

به یک بود به این معنی که بروز مننژیوم  6/2و این نسبت  زن بودند%) 74(ها همچنین اکثریت نمونه

-نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه همراستا می .برابر بیشتر بود 6/2در زنان 

-29, 2(بیشتر مننژیوم در زنان نسبت به مردان اشاره شده استمطالعات متعدد به شیوع در  .باشد

در مطالعه انجام  .)2(شده استعنوان  1به  6/2م در زنان نسبت به مردان نسبت شیوع مننژیوو ، )31

در مطالعه  و )7( 1به  6/1شده در ایران و در رشت در بیماران مبتال به مننژیوم نسبت زن به مرد 

 زنان در ومایمننژ بروز يباال زانیم خصوص در .)28(بوده است 1به  4/2انجام شده در کرمان 
 

 



 

این  .)3(دارد وجود ومایمننژ خطر و هاهورمون نیب يدار یمعن ارتباط که داده نشان متعدد مطالعات

هاي مننژیوم باشد که بروز این  تواند مربوط به وجود رسپتورهاي استروژن بر روي سلولمساله می

تواند سبب افزایش هاي قاعدگی میدهد. به طوري که حاملگی و سیکلخطر را در زنان افزایش می

 .)7(را نشان داده استوم با سرطان پستان همچنین برخی مطالعات همراهی مننژی اندازه مننژیوم شود.

) با شکایت سردرد به بیمارستان مراجعه کرده بودند و % 7/58بیمار ( 54بیمار مورد بررسی  92از بین 

اند. در ) داشته4/5) و یا عدم تعادل (%1/14یا اینکه سردرد را همراه با از دست دادن بینایی (

در برخی مطالعات شیوع مننژیوم در  سردرد یکی از مهمترین عالئم مننژیوم ذکر شده است. ،مطالعات

برخی دیگر  .)1(اند بیشتر بوده استافرادي که سابقه مشکالت تیروئید، تشنج، میگرن و سردرد داشته

اما اغلب  ه محل و اندازه تومور متفاوت است،بالینی مننژیوم بسته باند که اگر چه عالئم اشاره داشته

سردرد و ، و در صورت بروز عالئم  اي دارندبدون عالمت یا آسیمپتوماتیک بوده و رشد آهسته

در برخی مطالعات طیفی از عالئم سردرد،  .)32(باشدسردرد همراه با تشنج از مهمترین عالئم آن می

در منابع ذکر شده که  .)33(تشنج و ضعف اندام بسته به محل آناتومیک تومور گزارش شده است

دهند در مناطقی از جمله قاعده جمجمه، نواحی پاراسالر و روي تحدب مغز رخ می ها عمدتاًمننژیوم

ت به ساختارهاي اطراف ممکن اس ،متناسب استهاي آنها با موضع قرارگیري تومور و عالیم و نشانه

-و یا همی پارزي پیشرونده می جبه طوري که تومورهاي نیمکره مغز اغلب باعث تشن فشار آورند

با این حال  .نمایندشوند، حال آن که تومورهاي قاعده جمجمه بیشتر نوروپاتی کرانیال ایجاد می

در مطالعات انجام شده در ایران و در رشت  .د شودتواند سبب سردرمننژیوم در هر جایی که باشد می

از  %5/85و در  به مننژیوم بوده است ترین عالمت مراجعین مبتالًتوسط حاتمیان نیز سردرد شایع

 .)7(بیماران وجود داشته است

 

 



 

-و فراوانی فالکسهمچنین نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی محل تومور مربوط به پاراساژیتال و 

دیگر این نتایج با نتایج  .هاي بعدي مربوط به تومورهاي کانوکسیتی و اسفنوئید وینگ بوده است

شود اما اگرچه مننژیوم در هر قسمت از سخت شامه ایجاد می مطالعات انجام شده همخوانی دارد.

falx cerebriهاي آن در جمجمه ترین محلشایع

 

 



 

مننژیوم تومور  89از ، 1392در یک مطالعه انجام شده در ایران در سال به عنوان مثال  .همخوانی دارد

گروه مننژیوم با نماي  %49/4گرید سه،  %37/3گرید دو،   %94/44گرید یک،  % 82/43، مورد بررسی

نیز به این مطلب اشاره  سازمان بهداشت جهانی .)26(بودندمننژیوم با تهاجم به مغز  %37/3آتیپیک و 

باشند، در داراي خطر به نسبت کم عود می ترین تومورها هستند وه یک شایعمننژیوم درج داشته که 

 . )35(حالی که انواعی که درجه بیشتري دارند با افزایش احتمال عود و رفتار تهاجمی مرتبط هستند

میلی لیتر مکعب  11-40تومورها حجمی  بین  )% 1/51( موارد نیمی ازنتایج همچنین نشان داد که در 

بیطرف و همکاران در خصوص رادیوسرجري در مننزیوم، در مطالعه انجام شده توسط . اندداشته

که  )34(بوده است 30تا  7میلی لیتر (محدوده حجم تومور) داراي رنجی بین  متوسط حجم تومور به

 باشد.تا حدودي با نتایج پژوهش حاضر همراستا می

اطراف تومور ادم وجود  )%64( بیشتر از نصف مواردنتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که در 

 است. در مطالعه انجام شده در ایران مشاهده شده )% 9/35( اما در مابقی موارد ادم ،نداشته است

بیماران ادم پري  %6/54در  ،"مننژیوم همراه تومورال يپر دما"تحت عنوان  توسط بیطرف و همکاران

بیمار ادم  27متر بوده است و در سانتی  6/1 تومورال وجود داشته که متوسط بزرگ ترین قطر ادم

دور در مطالعه انجام شده در رشت ادم  .)36(بیمار ادم منتشر وجود داشته است 15موضعی و در 

با مطالعه یکی از دالیل تفاوت نتایج مطالعات ذکر شده  .)7(موارد مشاهده شده بود %7/59تومور در 

 تواند در روش اندازه گیري ادم اطراف تومور و معیارهاي تشخیصی آن باشد.حاضر می

 

 



 

بوده  1GTR به روش) % 80شده (اکثریت اعمال جراحی انجام نتایج این مطالعه بیانگر این بود که 

محل  کنند کهبه صورت پارشیال انجام شده است. منابع ذکر می %4/14و فراوانی بعدي آن  .است

و مجاورت با عناصر حیاتی مغز سبب بغرنج شدن تومور می تواند در نوع جراحی تاثیرگذار باشد 

 )34(گردد.جراحی میکروسکوپی این تومورها و رزکسیون پارشیال می

در اکثریت و موارد عود پس از عمل جراحی وجود داشته  %3/16در نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

ساله توسط  20اي که در یک دوره در مطالعه .عمل جراحی وجود نداشته است موارد عود بعد از

نفر دچار عود شده بودند. به  62بیمار مبتال به مننژیوم مغزي،  644از  انجام شد فرخی و همکاران

گزارش شده بود. شانس عود در تومورهایی که ادم اطراف تومور و  %6/9میزان عود مننژیوم  عبارتی

کاهش  ،تخوانی داشتند بیشتر بود و شانس عود تومور با افزایش میزان برداشت جراحیتغییرات اس

نشان داده بود. انواع بدخیم و آتیچیک مننژیوم از نظر زمانی زودتر از انواع خوش خیم دچار عود 

در  .)10(، به عبارتی با افزایش گرید تومور شانس عود تومور افزایش نشان داده بود شده بودند

هاي اینتراکرانیال احتمال عود در مننژیوم %20 ،سانتی متر ادم 1مطالعات مشخص شده که به ازاي هر 

در مطالعات مختلف مهمترین فاکتور موثر در پیشگویی میزان عود، میزان . )36(افزایش یافته است

برداشت جراحی تومور است که رابطه آماري قوي با عود داشته است و هر چه میزان برداشت 

گرید یک یابد. در مطالعه انجام شده در ژاپن میزان عود در جراحی بیشتر باشد شانس عود کاهش می

 .)37(بوده است %29و در گرید سه  %16، در گرید دو 9%

1 Gross Total Resection 

 

 

                                                                 



 

و بیماري قلبی عروقی درتعدادي از  بیماران مورد  ضربه مغزي، دیابت ،اگر چه که سابقه فشار خون

سابقه فشار خون وجود  ،بیماران  % 21/7 این فراوانی اندك بود و تنها در مطالعه وجود داشت اما

وص تظاهرات بالینی تومورهاي درمطالعه انجام شده توسط مهري و همکاران که در خص .داشته است

در مطالعه حاتمیان و  .)38(یماران سابقه فشار خون داشتنداز ب %15انجام شد، نشان داد که  مغزي

اگرچه که ضربه به کنند که این محققین ذکر میبیماران سابقه ضربه به سر داشتند.  %1/8همکاران نیز 

ده است اما این مساله هنوز به سر به عنوان یک عامل اتیولوژیک براي این تومور در نظر گرفته ش

 .)7(تایید نرسیده است

هماتوم بعد از عمل  ،بیماران %9/10 در نشان داد که نتایجدر خصوص عوارض پس از عمل جراحی 

 مبتال شده بودند )% 3/4و عوارض عصبی ( )% 2/2عفونت (اند. تعداد اندکی از آنها به جراحی داشته

 و هیدروسفالی مشاهده شده بود.  CSFاز بیماران نشت  % 5/31در و 

اضطراب و  اضطراب را تجربه کرده بودند.از آنها  %9/8از بیماران افسردگی و  % 3/23 در این مطالعه

تواند به دلیل ماهیت بیماري، عوارض جسمی ایجاد شده به دنبال عمل، افسردگی در این بیماران می

مطالعه انجام  نتایج مسائل مالی به دنبال کاهش عملکردي این بیماران و همچنین ترس از آینده باشد.

وامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به تومور مغزي نشان شده در ایران تحت عنوان کیفیت زندگی و ع

 .)39(. اندداد که این بیماران داراي کیفیت زندگی پایینی در تمامی ابعاد عمومی و اختصاصی داشته

وارض ناشی از آسیب به اعصاب الف) ع دهد.ام جراحی این تومورها روي میدو نوع عارضه در هنگ

-ب) مرگ و میر در اثر حوادث عروقی هنگام جراحی نطیر آسیب به شریان کاروتید یا شریان  مغزي

هاي پژوهش بعد از عمل درصد از نمونه در این مطالعه  .)34(هاي تغذیه کننده ساقه مغز

 

 



 

از عمل جراحی فوت روز از  30یا بعد از روز  30درصد از آنها تا  4/4اما . جراحی زنده مانده بودند

و در گرید  %78برابر  IIساله میزان بقا در بیماران مبتال به مننژیوم گرید 5در یک بررسی  .کرده بودند

III  بررسی در مطالعه فیروزیان که تحت عنوان  .)40(گزارش شده است %44و مننژیوم بدخیم برابر با

فراوانی نسبی مننژیوما در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی و انکولوژي بیمارستان گلستان 

.  در )31(گزارش شده بود %7/10میزان مرگ و میر  ،شدانجام  1391تا  1380اهواز طی سالهاي 

تواند متاثر از تکنیک و مطالعات دیگر بود که این مساله میتر از مطالعه حاضر میزان مرگ و میر پایین

چنان که اي بیماران باشد. تجهیزات پیشرفته جراحی و علل دیگري همچون جراحان و عوامل زمینه

اي همچون نتایج نشان داد درصد کمی از بیماران مطالعه حاضر مبتال به بیماریهاي مزمن و زمینه

بیماران مبتال به فشار خون بودند که  %7/21، اما بودند )% 7/8ی عروقی() و بیماري قلب% 6/7دیابت (

هاي درمانی همراه با تبحر اي و پیگیريهاي زمینه تحت درمان دارویی قرار داشتند. درصد کم بیماري

شانس بقاي بیماران را تواند از بروز عوارض و مرگ و میر بیماران  کاسته و می و تجهیزات جراحی

همچنین نتایج نشان داد که میزان عوارض پس از عمل جراحی نیز در این بیماران افزایش دهد. 

 %2/2درصد کمی داشت. به عنوان مثال عوارضی همچون عفونت، عوارض نورولوژیک درصدي از 

 %5/31و  %9/10به ترتیب    CSFداشت. اگرچه که درصد هماتوم بعد از عمل و نشست  %3/4تا 

 بوده است اما درمان مناسبی براي آنها انجام شده است. 

داري بین اندازه تومور و ادم اطراف تومور وجود دارد به این  نتایج همچنین نشان داد که ارتباط معنی

بینی قابل پیشاین نتایج  ، ادم اطراف آن افزایش یافته است کهترتیب که با بزرگتر شدن اندازه تومور

گشاد شدن عروق هیدرودینامیک از سمت تومور به پارانشیم  "شد، در یک تئوري تحت عنوان بامی

پیش  هاي حائل بین رفتن الیه ، ذکر شده که برقرار تماس بین تومور و پارانشیم مغز با از "طبیعی
 

 



 

تومور و هاي ادم زا بین اساس انتقال ماکرو ملکولبر  عمالًو  کند.را ایجاد می  diffusionزمینه 

 . )36(شودپارانشیم اطراف برقرار می

و ویژگیهاي دموگرافیک، بالینی و پیامدهاي درمانی آن در  نگاهی اجمالی به مننژیوم ،این مطالعه

کشور داشت. نتایج  جراحی اعصاب سه مرکز مهم و رفرال بیماران مبتال به مننژیوم مراجعه کننده به

نتایج نشان داد که  این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه مطابقت داشت. به عنوان مثال

بیشتري شکایت بیماران در هنگام نث و سنین باالتر بیشتر رخ خواهد داد. مننژیوم در جنس مو

تقسیم بندي  Iمراجعه سردرد و سردرد همراه با مشکل بینایی بوده است. اکثریت مننژیوما در گرید 

نزدیک به نیمی از  مورها با ساقه مغز مجاورت داشته و اکثریت تو باشد.سازمان بهداشت جهانی می

تحت عمل  GTR. بیشتر تومورها به روش میلی لیتر مکعب داشتند 40-11تومورها سایزي بین 

میزان بقا بعد از عمل  و %15درصد عود این تومورها پس از جراحی  جراحی قرار گرفته بودند.

 CSFاران نشت عارضه پس از عمل جراحی در این بیمبیماران باال بوده است. شایع ترین  جراحی در

 یابد.با بزرگ شدن اندازه تومور میزان ادم اطراف آن نیز افزایش می بوده است. 

 پیشنهادات

اي از مطالعهدراین خصوص شود پیشنهاد میبه ماهیت گذشته نگر این مطالعه،  با توجه 

 انجام گردد.آینده نگر نوع کوهورت 

رسد انجام افسردگی، به نظر میبا توجه به اظهار بیماران در خصوص بروز اضطراب و  

در خصوص بروز مسائل روحی روانی بیماران متعاقب مننژیوم بتواند مشکالت  پژوهش

 این بیماران را مشخص سازد.

 

 



 

هاي حمایتی به منظور ، این بیماران نیازمند به کمکا توجه به بروز اضطراب و افسردگیب 

مراکز شود پیشنهاد میباشند. لذا غلبه بر اضطراب و افسردگی و مشکالت متعاقب آن می

 .  در نظر گرفته شودمشاوره و راهنمایی براي این بیماران پس از عمل جراحی 

 پیشنهاد می شود مطالعه اي با حجم نمونه باالتر در این خصوص انجام پذیرد. 
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   :چکیده انگلیسی

 
I :   

 Meningioma is one of the most common intracranial tumors originating from meninges. Due to 
its high prevalence, having sufficient and accurate information about the epidemiological 
situation, patient characteristics and surgical outcomes are of great clinical significance. The 
goal of this study was to determine the demographic, clinical and therapeutic effects of 
intracranial meningioma in patients undergoing surgery in Tehran University of Medical 
Sciences during the years 2009-2014. 

 

This cross-sectional study was performed on patients' files. 92 cases of meningioma from three 
major educational hospitals of Tehran University of Medical Sciences comprised samples of 
this study. Data gathering tool in this study was a questionnaire (including demographic data of 
patients, tumor characteristics, treatment outcomes) prepared by the opinion neurosurgeon. In 
some cases, this information was collected through telephone and patient interviews . 

  

The mean age of the patients  was 52.87 years and meningioma is more common in female 
(74%). 58.7% of patients who are referred to the hospital have  headache. The most frequent 
tumor site was parasagittal and falx cerebri  and 54.3% of brain tumors were adjacent to the 
brainstem. 85.9% of tumors were  grade I and 51.1% had a volume between 11-40 ml cubic 
meters. In 35.9% of cases, there was a edema around the tumor. GTR was used as surgery 
method In 78.3% of cases. The mortality rate and postoperative recurrency were 4.4% and 
16.3%, respectively. There was a significant relationship between tumor volume and edema 
around the tumor. 

 

The rate of meningioma is higher  in women and old age. Further research on risk factors, 
conditions predisposed to meningioma  and early symptoms of the disease can help in better 
diagnosis and effective  treatment of these patients. 
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