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 للعيادات الطبية   ANZSAإرشادات 

 ( 1السلسلة )للتعامل مع مرضى الرسكوما 
 

 مبسطة   عربيةملخص بلغة 
 

 ما هي السركوما؟ 

السركوما هو نوع من السرطان يصيب العظام أو األنسجة الرخوة )مثل العضالت والشحوم(. إنه نوع نادر من السرطان يمثل حوالي  

من جميع تشخيصات السرطان في أستراليا ونيوزيلندا. ويمكن أن يتطور ليصيب العديد من أجزاء الجسم المختلفة، وهناك   % 1.3

 العديد من أنواع السركوما. قد يشمل العالج الجراحة والعالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي، إما كٍل على حدةٍ أو كليهما معاً.  

 

 كيف تّم إعداد هذه اإلرشادات؟ 

( والنيوزيلندية  األسترالية  السركوما  جمعية  قبل  من  اإلرشادات  هذه  إعداد   Australia and New Zealand Sarcomaتّم 

Association  لشرح أفضل إدارة لمرضى السركوما باستخدام األدلة العلمية. وتستند هذه االرشادات إلى مراجعة علمية صارمة )

تقلين )مثل األطباء والممرضات والعلماء( بما في ذلك ممثلي المستهلكين )مثل المرضى الذين  لألدلة من قبل مجموعة من الخبراء المس

يأتي في الغالب من تجارب مستشفيات   خضعوا لعالج السركوما ومقدمي الرعاية لهم(. نظراً حاالت السركوما، فإن الدليل المتاح 

على تجارب سريرية تناولت األسئلة السريرية الثالثة في هذه    متخصصة في عالج السركوما أو سجالت السرطان. ولم يتم العثور

 السلسلة من اإلرشادات. 

 

 اإلحالة إلى مركز متخصص في عالج السركوما                                                     

ا خبراء  من  فريق  يوجد  حيث  المتخصصة  السركوما  مستشفيات  إلى  المرضى  بإحالة  اإلرشادات  يعقدون  توصي  الذين  لسركوما 

"( لمناقشة أفضل إدارة لكل مريض على حدةٍ والذي  MDTاجتماعات منتظمة )اجتماعات فريق متعدد التخصصات أو "اجتماعات  

المرضى   تكون أفضل بشكل عام عندما يخضع  النتائج  إلى أن  العلمية  الدالئل  تشير  بالسركوما.  فيه  لديه تشخيص مؤكد أو مشتبه 

تشفى متخصص في السركوما. ومن المحتمل أن تكون هناك سيطرة أفضل على السركوما في الموضع األصلي،  لجراحتهم في مس

السركوما في   لعودة  أقّل  تدعم فرصة  التي  بعض األدلة  الحياة أطول. هناك أيضاً  قيد  بقاء على  الجراحة وفترة  وتعافي أفضل من 

 إلشعاعي في مستشفى متخصص في السركوما.  الموضع األصلي وآثار جانبية أقّل عند إعطاء العالج ا

 

 سركوما إيوينغ في الحوض 

(  Ewing sarcomaتناولت اإلرشادات أيضاً سؤاالً محدًدا للغاية حول توقيت الجراحة للمرضى الذين يعانون من سركوما إيوينغ )

يه الجراحة و/أو العالج اإلشعاعي قبل المزيد  الموضعية في عظم الحوض. يتم عالج هؤالء المرضى عموًما بالعالج الكيميائي أوالً، يل

أشهر من بدء العالج الكيميائي يبدو أن له تأثير سلبي على    4من العالج الكيميائي. وأظهرت الدالئل أن تأخير الجراحة ألكثر من  

شعاعي(، ويجب أن يعمل الفريق  البقاء على قيد الحياة. لذلك، توصي االرشادات بتجنب التأخير في الجراحة )بمفردها أو مع العالج اإل

 المعالج متعدد التخصصات عن كثب خالل فترة العالج الكيميائي األولية لتنسيق أفضل وقت للجراحة. 
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