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حقائق رئيسية تتعلق بسرطان العظام األولي 

أسئلة وأجوبة

ممــا تتكــون العظــام وكيــف تعمــل؟ تتكــون العظــام املكتملــة النمــو مــن ثالثــة أنــواع مــن النســيج، . 	
النســيج املضغــوط )وهــو اجلــزء اخلارجــي القاســي ملعظــم العظــام( النســيج االســفنجي )وهــو نســيج 
اســفنجي موجــود داخــل العظــم ويحتــوي علــى نخــاع العظــم الــذي يصنــع خاليــا الــدم(. والنســيج 
التحــت غضــرويف )وهــو نســيج املفصــل العظمــي األملــس( تغطــي طبقــة مــن الغضــروف النســيج 
التحــت الغضــرويف لتلطيــف حركــة املفاصــل. تقــوم العظــام بدعــم وحمايــة األعضــاء الداخليــة، فهــي 
تعمــل كرافعــة وركيــزة للعضــالت للقيــام باحلركــة، وتقــوم بإنتــاج خاليــا الــدم وتخزينهــا يف نخــاع 

العظــم.

هــل جميــع أورام العظام ســرطانية؟ قــد تكون أورام . 	
العظــام حميــدة )غيــر ســرطانية( أو خبيثــة )ســرطانية(، 
وتعتبــر أورام العظــام احلميــدة أكثــر شــيوعا مــن األورام 
اخلبيثــة. قــد ينمــو النوعــان ويضغطــا نســيج العظــم 

الســليم ويقومــا بامتصاصــه أو اســتبداله بنســيج غيــر طبيعــي اال أن األورام احلميــدة ال تنتشــر 
ونــادرا مــا تشــكل تهديــدا للحيــاة. إن الســرطان الــذي ينشــأ مــن نســيج العظــم هــو ســرطان العظــام 
األولــي وهــو ليــس نفــس مــرض الســرطان الــذي ينتشــر الــى العظــم مــن جــزء آخــر مــن اجلســم 
)ســرطان العظــام الثانــوي( يعتبــر ســرطان العظــام األولــي نــادرا )قليــل احلــدوث(، ومــن الشــائع أكثــر 
أن تكــون العظــام موقــع األورام التــي تنتــج مــن انتشــار الســرطان مــن عضــو آخــر كالثديــن والرئتــن 

والبروســتاتة. تتنــاول هــذه املعلومــات األساســية ســرطان العظــام األولــي 

ــواع ســرطان العظــام شــيوعا هــو . 	 ــر أن ــام؟ أن أكث ــأ يف العظ ــي تنش ــرطان الت ــواع الس ــي أن ــا ه م
الســاركوما العظميــة )Osteosarcoma( والتــي تنشــأ يف األنســجة اجلديــدة للعظــام الناميــة. وينشــأ 
نــوع آخــر مــن ســرطان الغضــروف وهــو ورم غضرويف ســاركومي )Chondrosarcoma( يف الغضروف. 
تشــير الدالئــل الــى أن ســرطان ايوينــغ )Ewing’s Sarcoma( وهــو شــكل آخــر لســرطان العظــام األولــي 
أنــه يبــدأ يف النســيج العصبــي غيــر مكتمــل النمــو يف نخــاع العظــم، مييــل كل مــن ســرطان ايوينــغ 
والســاركوما العظميــة الــى اصابــة األطفــال واملراهقــن بشــكل أكبــر بينمــا يصيــب الــورم الغضــرويف 

الســاركومي )Chondrosarcoma( الراشــدين بدرجــة أكبــر )انظــر اجلــدول(.

معلومة مهمة 
يجب أن يعالج سرطان العظام من قبل 
فريق من االختصاصين الذين ميتلكون 
املعرفة واخلبرة بهذا النوع من األورام 
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سرطانات العظام:

 األعمار الشائعة املواقع الشائعة نسيج املنشأ أنواع السرطان
 الساركومي العظمية
Osteosarcoma 

 الركبتن أعلى الساقن شبه العظمي 
 أعلى الذراعن

25 – 10

الورم الغضرويف الساركومي
Chondrosarcoma 

 احلوض أعلى الساقن الغضروف
 الكتفان

60 – 50

 سرطان ايوينغ 
Ewing’s Sarcoma

 النسيج العصبي غير مكتمل
 النمو عادة يف نخاع العظم

 احلوض أعلى الساقن
األضالع، الذراعن

20 - 10

مــا هــي عوامــل اخلطــورة احملتملــة لســرطان العظــام؟ أي شــيء ميكــن أن يزيــد مــن احتماليــة . 	
االصابــة بالســرطان يدعــى عامــل خطورة.هنــاك عــدة عوامــل تعــرض الشــخص الــى خطــر أكبــر 
لإلصابــة بســرطان العظــام، بالرغــم مــن عــدم تأكــد العلمــاء مــن مســببه. تصيــب هــذه الســرطانات 
األطفــال والشــباب بدرجــة أكبــر، وباألخــص هــؤالء الذين ســبق وخضعوا للمعاجلة باألشــعة أو املعاجلة 
الكيماويــة حلــاالت أخــرى. قــد يكــون للراشــدين املصابــن مبــرض باجــت )Paget( )هــي حالــة غيــر 
ســرطانية تتميــز بنمــو غيــر طبيعــي خلاليــا عظميــة جديــدة( خطورة احتمــال أكبر لإلصابة بالســركوما 
العظميــة. إن عــددا قليــال مــن ســرطانات العظــام تســببها الوراثــة، فمثــال األطفــال املصابــون بســرطان 

الشــبكية الوراثــي )Retinoblastoma( يف خطــر أكبــر لإلصابــة بالســرطان العظمــي.

ــر األعــراض شــيوعا لســرطان العظــام. إال أن . 	 ــم هــو أكث ــام؟ األل ــرطان العظ ــراض س ــي أع ــا ه م
األعــراض قــد تتنــوع اعتمــادا علــى موقــع الســرطان )الــورم( وحجمــه. قــد تســبب األورام التــي تصيــب 
ــة، وقــد يحــد ســرطان العظــام أيضــا مــع  ــم يف املنطقــة املصاب املفاصــل أو جوارهــا، االنتفــاخ أو األل
احلــركات الطبيعيــة، وقــد يــؤدي إلــى ضعــف يف العظــام ممــا يــؤدي أحيانــا الــى حــدوث كســر. تتضمــن 
األعــراض األخــرى االرهــاق واحلمــى وفقــدان الــوزن وفقــر الــدم. وليســت أي مــن هــذه األعــراض داللــة 
مؤكــدة علــى االصابــة مبــرض ســرطان العظــم، فقــد تســببها حــاالت أخــرى أقــل خطــورة ولذلــك مــن 

املهــم مراجعــة الطبيــب.

كيــف يتــم تشــخيص ســرطان العظــام؟ مــن أجــل تشــخيص ســرطان العظــام يستفســر الطبيــب . 	
عــن التاريــخ الطبــي للشــخص والعائلــة، ويقــوم بإجــراء فحــص طبــي شــامل. قــد يقتــرح الطبيــب 
ــه  ــذي يقــوم ب ــر التشــخيصي وال ــك ســتحتاج إلجــراء التصوي ــدم وبعــد ذل إجــراء بعــض فحوصــات ال
ــووي. تســتطيع األشــعة الســينية اظهــار  إخصائــي األشــعة التشــخيصية وكذلــك اخصائــي الطــب الن
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موقــع وحجــم وشــكل ورم العظــام. يف حالــة إظهــار األشــعة الســينية إمكانيــة كــون الــورم ســرطانيا، قــد 
يوصــي الطبيــب بإجــراء فحــوص مثــل فحــص العظــم باملســح النــووي والتصويــر الكمبيوتــري الطبقــي 
والتصويــر بالرنــن املغناطيســي وصــورة األوعيــة الدمويــة وكذلــك صــورة املســح النــووي البوزيترونــي 
PET Scan. اال أنــه مــن الضــروري إجــراء اخلزعــة )وهــي أخــذ عينــة مــن نســيج ورم العظــم( لتحديــد 

ــة أو خزعــة شــقية،  ــد يجــري اجلــراح خزعــة إبري ــا هــو نوعــه. ق ــا إذا كان الســرطان موجــودا وم م
ــة مــن  ــر يف العظــم واســتقطاع عين ــة يقــوم اجلــراح بإحــداث ثقــب صغي ــاء إجــراء اخلزعــة االبري أثن
نســيج الــورم بــأداة تشــبه االبــرة، أمــا خــالل اخلزعــة الشــقية يقــوم اجلــراح بإحــداث قطــع يف الــورم 
واســتقطاع عينــة مــن النســيج. يتــم إجــراء أفضــل اخلزعــات مــن قبــل طبيــب جراحــة العظــم أو 
مــن قبــل إخصائــي األشــعة التداخليــة، أمــا اختصاصــي األنســجة فهــو الطبيــب الــذي يتعــرف علــى 
املــرض مــن خــالل دراســة اخلاليــا واألنســجة باملجهــر ويقــوم بفحــص األنســجة لتحديــد مــا إذا كانــت 

ســرطانية ومــا هــو نوعهــا ودرجتهــا.

ــورم وحجمــه . 	 ــوع ال ــى ن ــارات العــالج عل ــام؟ تعتمــد خي ــرطان العظ ــة س ــارات معاجل ــي خي ــا ه م
ومرحلتــه ومــكان االصابــة، باإلضافــة الــى عمــر الشــخص وحالتــه الصحيــة العامــة، ال يتلقــى كل 
املرضــى نفــس اخلطــة العالجيــة، فمــن املمكــن أن يحتــاج املريــض عــالج موضعــي بواســطة اجلراحــة 
أو األشــعة العالجيــة، أو قــد يحتــاج الــى العــالج متعــدد األســاليب )اجلراحــة، األشــعة العالجيــة، 
العــالج الكيمــاوي(. تتضمــن اجلراحــة إزالــة الــورم كليــا كأســلوب رئيســي للتخلــص مــن الــورم األولــي 
وقــد تســتخدم كأســلوب تلطيفــي بإزالــة جــزء مــن الــورم للتخفيــف مــن األعــراض الناشــئة عــن الــورم.
أســلوب العمــل اجلراحــي ومقــدار االســتئصال يعتمــد علــى حجــم ومــكان الــورم وتأثيــره علــى األنســجة 
املجــاورة وعلــى إمكانيــة احملافظــة علــى وظيفــة العضــو املصــاب. فمــن املمكــن يف حــاالت عديــدة 
إجــراء اجلراحــة دون بتــر لألطــراف، ولكــن يف بعــض األحيــان يكــون بتــر الطــرف املصــاب ضروريــا 
ــورم. أمــا األشــعة العالجيــة فقــد تكــون هــي الوســيلة الرئيســة لعــالج  ــي لل لضمــان االســتئصال الكل
الــورم األولــي وقــد تســتخدم قبــل أو بعــد العمــل اجلراحــي وكذلــك يف مجــال العــالج التلطيفــي.
يســتخدم العــالج الكيمــاوي الوريــدي أدويــة متعــددة تعطــى مباشــرة يف الــدم لتصــل الــى معظــم أجهــزة 
اجلســم وتعطــى يف عــدة جلســات تفصــل بينهــا أيــام راحــة لكــي يســتعيد اجلســم نشــاطه ملتابعــة العــالج 
الكيمــاوي. ويســتخدم العــالج الكيمــاوي قبــل أو بعــد العمليــة اجلراحيــة أو األشــعة العالجيــة اجلــذري 
وكذلــك يســتخدم كعــالج تلطيفــي يف حــاالت األورام املنتشــرة. ويشــرف استشــاري األورام علــى إعطــاء 
العــالج الكيمــاوي الوريــدي.  يســتلزم عــالج أورام العظــم األولــى فريــق متخصــص مــن أطبــاء ومتريــض 
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ــواع األورام  يف حقــول مختلفــة مــن الطــب حيــث ميتلــك هــؤالء املعرفــة واخلبــرة الالزمــة يف كافــة أن
العظميــة، حيــث يقــوم هــذا الفريــق باالجتمــاع أســبوعيا ملناقشــة احلــاالت واخلــروج بقــرار جماعــي 

حــول اخلطــة العالجيــة املناســبة لــكل مريــض.

هل تعلم؟

أن فريق الساركوما يف مركز احلسن للسرطان يشتمل على:

أخصائي األورام السريرية  	

أخصائي جراحة األورام 	

أخصائي األشعة العالجية  	

أخصائي األشعة التشخيصية 	

أخصائي علم األمراض 	

مجموعة متريض األورام من أقسام الباطنية واجلراحة واألشعة العالجية 	

االختصاصي املساند من أقسام أخرى 	
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