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و ياإلشعاعللعالج بیةو ة األور بیة لعلم أمراض األورام والجمعیو المؤتمر المشترك األول بین الجمعیة األور 

ȅǷȼǴȼȂƬ ȼȃȏɍɋȖ Ƹ0Ʒƺ ȯɁɋɇȗƘ Ʒƹ – ƷƷ ȻȂ ȄȭǾǷ Ⱥǩ ȈɃɅȖ ȯɋǩȩȂ بیة ألورام النسائیة وهو و الجمعیة األور 

ȻȂ	, ƓǦǳǦɉɂǰȎƐ ȄƘȭǸɂȂ ƓǦǷȼɋɄȂ ȻȂ ȝȀǦɂȊ لبطانة الرحم ȅɍȃǦȵȯɇȀƐ االورام

بطانة الرحم. ƪǦȵȯǱ ǶȂ ȞȂǦǸɂȀƐ Ȉǻ ȤƘǦɍǽ ȯɍɁǰ ȻɍǸțƚƐ

ȅǷȼɋɄȂ ȞɔȀ ǦȇǼȜȯǸǩ Ⱥǩ ƢȼǴȼɋȀǦȖ ȅǽȏǷ ȈȁǷ سریریة ȅȁɀǱأ ȅǪȏǪ ȯɋǩȩɋȀƐحدد ȞɁǽ

:ȉǩȏȀǦɕ ȉȆƬ ƢȼǴȼɋȀǦȖ ȥȁǸɂȂ ƨƐȩǱ ƷƸ ƢȼɋɄɋȖ ȞɋǷ

Ɖ ƟȯɋȀƐ ƟƐȯǷƐ ȤȯȇȸȂ ȯɍǹ ƊǦɇɌȀƐ ȈȁǷ ȅǥƐȯǬƐ ȻȦɋȗ ȞȂǦǲ ǭɇȂ ƚǦɁɂǰƐ ȤƐ -Ʒ

یرغبن المحافظة على القدرة ȈǩȏȀƐ ƊǦɇɌȀƐ ǶȂ ǶɁɂǩ ȉɂȀƐ ƓƐƊƐȯǬȎƐƬ الجالع ƩǦȸȃ ȼȆǦȂ -Ƹ

فرط الخالیا الغیر النمطي وتكون الورم داخل بطانة الرحم ȻȂ ȻɍȃǦǸȗ ȈǩȎƐƬ ȞɋɅȀƐ على

ƉȺǮȯȀƐ لبطانة ȉȃǦȵȯɇȀƐ ƩƚȼȀƐ ȻȂ ȈȀƬȎƐ أو الدرجة

المتشبه بالحمیدیة ؟سرطانیة من مثیالتها  ȞɁǾȀƐ ƓǦȖǦǳȎƐ تمییز ȈȁǷ ȭǷǦɇǩ ƪƐ ȻȦɋȂ ȅɍɀȜȰɄȀƐ الواسمات ȤƐ -ƹ

Ɖ ȉǮƐȯɄȀƐ العالج ȈȁǷ ȯǪȩǩ ƪƐ ȅɍɁȶȀƐ ȅȀǦɅȁȀ ȻȦɋȗ ȝɍǿ -ƺ

Ȉǻ ƑȼȁȶȂ ȅȜƬǦǼɋɍȁȀƐ ƘȭǺȀƐ ȅȀƐƛƐ مدى أي ȈȀƐƬ ƓƐȯǲȩɋȀƐ ȈȆǦȂ -5

Ɖ سرطان بطانة الرحم ƓȎǦǮ Ȉǻ ȅɍǮƐȯɄȀƐ ƓǦɍȁɋǸȀƐ

ǦǸɁǩ ȅǼȁɂɆɋȀƐ ƓȎǦɅȀƐ ƕȏǸȀ یكون جذري ȉǮƐȯɄȀƐ ȞǰȭɂȀƐ ȣȭȂ ȣƐ ȈȀƐ -ƻ

Ɖ ƟȯɋȁȀ ȅɍǬȼȀȼǪǦɁȀƐ للتصنیفات الفرعیة

Ɖ التي ستخضع للعالج المساعد المعرضة للخطر للمجموعاتحالي ȨȜȯǸǩ ȞɊǻƐ ȼȆ ǦȂ -7

المصابین ȈǴȯɋȀ ȅȀƘȎǦȖ ȺǷȭȂ ȭǷǦɇȂ ƕȏǷ ȅȶǰ ȞɊǻƐ ما هي -8

Ɖ بسرطان بطانة الرحم ȅȶǱȼɂȂƬ ȅȁɍɀǴ ȅɁɇɌǧ

المصابین ȈǴȯɋȀ ȅȀƘȎǦȖ ȅɋǷȭȂ ȄȭǷǦɇȂ ƕȏǷ ȅȶǰ ȞɊǻƐ ȼȆ ǦȂ -9

Ɖ نة الرحمبسرطان بطا ȅɍȀǦǷ ȅɁɇɌǧ

ȅȂȭǾɂɋȀƐ ƓȎǦɅȀƐ ƕȏǷ Ȉǻ ƚƬƘ ȣƐ ȅȀ ȅǸǲȎǦȖ ƕȏǸȁȀ ƬƐ ȅǮƐȯɄȁȀ ȞȆ -Ʒ0

Ɖ بسرطان بطانة الرحم ƐƘȭɄȂ ȫɁɍǳƐ ȈɂȀƐ ƓȎǦɅȀƐ ƬƐ

المناسب في الحاالت المتقدمة أو الحاالت المنتكسة؟الكیمیائيما هو العالج  -ƷƷ

ȈȁɍȁɅǩ ȠȶɆȂ ȤƐƬ ƖǦɄɌȀǦȖ ȄȯɈɁȂƬ ȅǻȭȇɂɇȂ أدویة ȯɃǿƐ ȈȆǦȂ -ƷƸ

ƉȺȇǩȎǦǮ Ȉǻ ȻɇɅɂȀƐƬ السریریة ȭǥƐȼǼȀƐ لتقییم ȅǷǦɁǩƐ ȪɄȗ
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ȳɆȁǩ ȉɂǮ ȅǽȏǷ ǦȇȀ ȉɂȀƐ األبحاث ȅǸǬƐȯȂ ȻǷ مسؤولة ȫȃǦɕ ȅɍɃɅȖ ȅǷȼɋɄȂ Ȟǿ
للتوصیات ȅȗƌȭɁȂ ƓƐƚȼɉǩ ƘȭɅǩ ȈɂǮ ȅǾȖǦɇȀƐ ȅȁɀǱȎǦȖ ȅǽȏǷ ǦȇȀ ȈɂȀƐƬ ȅɍȀƬȎƐ ƓǦɍǳȼɂȀƐ

.تلتحدید مستوى االتفاق بین الخبراء لكل واحدة من اإلرشاداتصویتاجراءتماخیرا

ادات        تم السماح لألعضاء باالمتناع عن التصویت في حالة عدم وجود خبرة كافیة للموافقة او عدمها لإلرش

أو وجود مصالح مشتركة قد تؤثر على قرار التصویت

اتفاقلصیغةالتوصلوتم ǶțƚȎƐ ȞɋǸȀƐ تناقشت مجموعات ȅȜƛƐȼȂ ƓǦɇȁǬ Ȉǻ ȯɋǩȩɋȀƐ ƊǦɌǪƐ
كل هذه التوصیات الىقدمت ȹȀƙ ȭǸȖ Ƭ ȺȇɌȂ ȞɔȀ ȅȁɕȼɋȀƐ ȅȁɀǱȎƐ ȞȦȖ ȅǳǦɆȀƐ ƓǦɍǳȼɂȀƐ

. ȅțȼȁȶɋȀƐ ƓǦȜƚȼȶɂȀƐ ǦȆȯȜȼȶǩƬ ǦȇɂɈǽǦɌɋȖ ƪȼȂȼǾȗ ȻȊȮȀƐƬ ƊƐȯɁɆȀƐ ȻȂ فر یق
ȅɍɅɉȀƐ ȅȂǦǸȀƐ ȅȂȭɆȁȀ ȺɍǾɂɂȀƐ ƩǦȸɌȀƐƬ ȅȗȭǸɋȀƐ ƟƐȯȂȎƐ ǶɋɄȂ ȻȂ ȄȭɋɂǸɋȀƐ ȅɆɇɌȀƐ

Ȟɕ ȄȼǽƬ ȞǥȎȭȀƐ ȤȼɂɇȂ ȨȜȯǸɂȀ) Ʒ( Ⱥǽƚ ƨƬȭǬ ƩȭɆɂǱƐ ȅɍȦȜȯȂȎƐ ȄȭɅɂɋȀƐ ƓǦȗȎȼȀǦȖ

1 ȞɋǷ ȅǷȼɋɄȂ Ȟɕ ȻȂ مقدمة ȅɍǳȼǩ

ƦǼɊȄȺȿȐƣ ȕǿƭƫƿ ȩɊȐƫ مستوى ǋ ƻƿȱǿ
ȕȐƫȞƣ ƦǼȨȺȿɄȒ

ȄƘȼɄȁȀ ȠȖƐȼǴ ƓƐƙƬ ȅɍǥƐȼɈǷ ȞǽȎƐ ȈȁǷ ȄȯɍɁɕ ȄȭǮƐƬ ȅțȯɄǩ ȻȂ ƓǦǩǦɁǪȎƐ -Ʒ
ƪƬƘ ȭɍǬ ȞȦɈȖ ȅɍǥƐȼɈǷ ƑƚǦɄɂȀ ǦɂɍȂ ȞɍȀǦɅǩ ƬƐ)ȰɍɅɂȁȀ ȅɊǼɆɌȂ ȅɍȀǦɋɂǮƐ(ȅɍɄȇɌȂ

ȱȃǦɄǩ
ƟǦǼɆȃƐ( ȰɍɅɂȀƐ Ȉǻ ȄǦɁɂǲȎƐ ǶȂ ȄȯɍɁɕ ȅɍǥƐȼɈǷ ƑƚǦɄǩ ƬƐ ȄȯɍǺǴ ȅɍǥƐȼɈǷ ƑƚǦɄǩ -Ƹ

)ȅɍɄȇɌɋȀƐ ȄƘȼɄȀƐ
ǭǴȼɋȀƐ ȱȃǦɄɂȀƐ ƩȭǷ ǶȂ ƑƚǦɄɂȀƐ ƬƐ. ƑƚǦɄɂȀƐ ȄȮȆ ȞɃɋȀ ȤȼȁɂȀƐ ȞɍȁɅɂȀƐ ƬƐ

استطالعیة أترابیهتدارسا- ƹ
دراسات الحاالت والشواهد ƬƐ استرجاعیة أترابیه تدارسا -ƺ

ƊƐȯɁǰ ȤƐƚ ƬƐ ƓȎǦǮ ȯȜȯǾǩ ƬƐ ȺȦɅǩ ƓǦǷȼɋɄȂ ƪƬȭǧ ƓǦǱƐƚƘ -5

ƦǼɊȄȺȿȐƣ ȺȿɄȒى ȕǿƭƫ
ȄȭɈȖ ȅȖ ȈǳȼȊ ȄȭɕȩȂ سریریة ȭǥƐȼǻ ǶȂ ȅɍȁǷǦǼȀƐ ȈȁǷ Ȥȼǽ ȞɍȀƘ -ƌ

ȅǼɉȖ ȅȖ ȈǳȼȊ ȄƘƬȭɅȂ سریریة ȄȭǥǦǼȖ ȅɌɔȀƬ ȅɍȁǷǦǼȀƐ ȈȁǷ ȠǱȼɂȂ ƬƐ Ȥȼǽ ȞɍȀƘ -Ƒ
ȅȂǦǷ

ƪƐ ȻȦɋȂ ƚƐȯǴȎƐƬو التكلفة ȯȵǦɆɋȀƐ یعلى فوق ȎƬ ȅǥǦǼɔȀƐ ƬƐ ȅɍȁǷǦǼȀƐ ȈȁǷ كافي ȯɍǹ ȞɍȀƘ -ƕ

ǭǬȯȊ
ǦȂȼɋǷ ȅȖ ȈǳȼȊ Ȏ ȅɍɁȁǱ ȅɄɍɂɌȀƐ ƬƐ ȅɍȁǷǦǼȀƐ ȭǴ ȠǱȼɂȂ ȞɍȀƘ -Ƙ

ƐȭǧƐ ȅȖ ȈǳȼȊ Ȏ ȅɍɁȁǱ ȅɄɍɂɌȀƐ ƬƐ ȅɍȁǷǦǼȀƐ ȭǴ Ȥȼǽ ȞɍȀƘ –ƫ

1 Dykewicz CA. Summary of the guidelines for preventing opportunistic infections among

hematopoietic stem cell transplant recipients. Clin Infect Dis 2001; 33:139-144.
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ما هو نظام العالج واإلجراءات التي تتبع مع الذین یرغبن بالمحافظة على القدرة.2

ویعانون من الفرط الخالیا الغیر النمطي وتكون الورم داخل ظهارة على االنجاب 
8...................من سرطان بطانة الرحم؟جیدهودرجة تمایز تشریحيبطانة الرحم 

انیة منأي الواسمات الجزئیة ممكن ان تساعد على تمییز اإلصابات القبل سرط.3

9مثیالتها المتشبه بالحمیدیة؟..........................................................

10كیف یمكن للحالة الطبیة أن تؤثر على العالج الجراحي؟............................4

الة الغدد اللیمفاویة مطلوب في العملیات الجراحیةماهي المؤشرات والى أي مدى إز .5

21............................................؟.........سرطان بطانة الرحمفي حاالت 

المختلفة الى أي مدى التدخل الجراحي یكون جذري لعالج الحاالت .6

13..............................؟..............لألنسجةالفرعیةمجهریةاللتصنیفاتتبعا

14ما هو افضل تعریف حالي للمجموعات المعرضة للخطر التي سوف تخضع للعالج المساعد؟....7

لمرضى المصابین بنسبة ضئیلةباألدلةأفضل خطة عالج مساعد مدعم هي.ما 8

15.................................................؟بطانة الرحمومتوسطة بسرطان

عالیةما هو أفضل خطة عالج مساعد مدعم باألدلة لمرضى المصابین بنسبة .9

16........................................................؟بسرطان بطانة الرحم 

.هل للجراحة أو للعالج باألشعة له أي دور في عالج الحاالت المتقدمة10

18أو المنتكسة لسرطان بطانة الرحم؟.............................................

19....المناسب في الحاالت المتقدمة أو الحاالت المنتكسة؟الكیمیائيما هو العالج .11

.ما هي أكثر أدویة مستهدفة ومبشرة بالنجاح وأي مخطط تحلیلي یجب اتباعه12

20.................لتقییم الفوائد السریریة؟........................................

ƦǼȨȺȿɂɈȐƣ ƻƿȱǿ

7….…Ɖ ƟȯɋȀƐ ƟƐȯǷƐ ȤȯȇȸȂ ȯɍǹ ƊǦɇɌȀƐ ȈȁǷ ȅǥƐȯǬƐ ȻȦɋȗ ȞȂǦǲ ǭɇȂ ƚǦɁɂǰƐ ȤƐ 1.
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الوقایة والتحري لسرطان بطانة الرحم
ƊǦɇɌȀƐعدیمات األعراض؟ ǶȂ ǶɁɂǩ ƪƐ ȪɄȗ ȈɂȀƐ ǭɇɋȀƐ ƓƐƊƐȯǬƐ ȤƐ –Ʒ

(LoE II)ƜǦɌȀƐ ȅȂǦǸȀ سرطان بطانة الرحم ȻǷ ȞȂǦɈȀƐ ǭɇɋȀƐ ƓǦɍȁɋǸȀ ȞɍȀƘ ȭǬȼȊ Ȏ Ɵ

Ƥ

للمرأةجابیةاإلنالقدرةعلى المحافظةحیث تتضمن خطة العالج الظهاري   ȴɍɁɋȀƐ Ǧȗȏǰ ƪǦȵȯǱ ȈǴȯɋȀ
(LoE IV) ȳɍɆɈɂȀƐ ȫǽƬ Ȉǻ بطانة الرحم ȻȂ ȅɌɍǷ ȭǰǦȖ ȈǳȼȊ Ƥ

Ƥ

Ƥ

االستمرار به لدى النساء اللواتي ƬƐ الغیر مدعم بالبروجستیرون ȻɍǬƬȯɂǱȎǦȖ العالج Ȉǻ ƌȭɁȃ ƪأ ȪɄȗ Ȏ
(LoE III) محتفظات بالرحم نما زل

المبایضتكیسأو ȅɌɋɇȀǦȖ ƓǦȖǦɉɋȀƐ األعراضعدیمات ƊǦɇɌȁȀ ȉɌɍǩƬƚ ȞȦɈȖ ǭɇɋȀƐ ƊƐȯǬǦȖ ȈǳȼȊ Ȏ

(LoE III)الیأس ȻǱ ȭǷȼȂ ȯǰǦǩ ƬƐ ȄƘȎȼȀƐ ƩȭǷ ƬƐ ȺǾǸȀǦȖ ƬƐ ȯȦɇȀƐي ƬƐ

ȈǳȼȊ ȺǮȯȁȀ ȅȀƐƛƐ ȻȜȯɄȗ ȺȀ ȈǩȎƐƬ بسرطان الخالیا الحبیبیة للبالغین ƓǦȖǦɉɋȀƐ ƊǦɇɌȁȀ
ȞɁǽ ǦȂ Ǧȗȏǰ ƘȼǬƬ ȈȁǷ ȞɍȀƘ ȤƐ Ǧȇǧ ȯȇȸȗ ȺȀ ȼȀ لبطانة الرحم ȅɌɍǷ ƊƐȯǬبإ

(LoE IV) ƩƚƬ ȻǷ ȬɅɁȁȀ ƓǦǳȼɅǼȀƐ ȻȂ ȭȜȰȂ ƊƐȯǬȎ ȅǬǦǮ ƧǦɌȆ ȱɍȀ ȅɍȃǦȵȯǱ Ǧȗȏǰ

ȉȂȭɆɂɇȂƬ ƟƐȯǷȏȀ ȣȯȇȸȂ ȯɍǹ ȈǴȯɋȀƐ ȻȂ ȅɌɍǩƬƚ ȅɌɍǷ ȮǰƐ ȅɍȁɋǸȖ ȈǳȼȊ Ȏ

(LoEIII)ȻɍǻǦɇɕȼȂǦɂȀƐ

ȯɁǷ ȅɍǩȼɉȀƐ Ʀȼǻ ƓǦǬȼɋȀƐƬ السریري ȳɅǼȀƐ ȈȁǷ ȅȁɋɂɈɋȀƐƬ ȉɋǮȯȀƐ ǭɇɋȀƐ ȅɍȁɋǷ

ȞɋɅǩ ȻȂ ȞɔȀ ǦɍǮƐȯǬ ȺǮȯȀƐ إزالة ȈɂǮƬ ȅɌǱ ƹ5 ȯɋǷ ȻȂ ƌȭɁǩ ȠǼɈȀƐ ȅɌɍǷƬ ȞɁȇɋȀƐ
(LoE IV) ƚȼɅɂɋȀƐ ȻɍǬ LS

طریقة ƩƐȭɆɂǱƐ ȞɊǼȜƬ ) ȴȗǦɁɋȀƐƬ والبوقیین ȺǮȯȀƐ ƨǦɉɀɂǱƐ( ȅɍǥǦǽȼȀƐ ȅǮƐȯɄȀƐ

ƚȼɅɂɋȀƐ ȻɍǬ LS یحملنخیار یجب مناقشته مع النساء عمرهم األربعین و ،األقل اختراق

إلیجابیات والسلبیات          للوقایة من سرطان بطانة الرحم وسرطان المبیض. كل ا

(LoE IV) للجراحة الوقایة یجب مناقشتها
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أ

أ

أ

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ویعانون من االنجاب القدرة علىهو نظام العالج واإلجراءات التي تتبع مع الذین یرغبن بالمحافظة على ا. م 2

لرحم؟من سرطان بطانة اجیدمجهريتمایزدرجةبطانة الرحم اوالغیر النمطي وتكون الورم داخل ظهارةالفرط الخالیا

الفرط الخالیا الغیر النمطي ویعانون مناالنجاب القدرة علىالذین یرغبن بالمحافظة على  ƓǦɊȜȯɋȀƐ
من سرطان بطانة الرحمجیدمجهريتمایزدرجةالورم داخل ظهارة بطانة الرحم اووتكون

(LoE V) ȅɍɉɉɆɂȀƐ ȰǿƐȯɋȁȀ ȺȇɍȀȼɅǩ ȺɂȊ

ƟƐȯȂƐ Ȉǻ ȳɉɆɂȂ ȪɍɁȵ ȈȁǷ ƟȯǸȀƐ ȅǾȖǦɇȀƐ ƓȎǦɅȀƐ ƓǦɊȜȯɋȁȀ ȭǧ Ȏ
(LoE IV) ȳɍɆɈɂȀƐ ȭɍǿǦǩƬ ȺȇɉɍɆɈǩ ȺɂɍȀ ȅɍǥǦɇɌȀƐ ǦɍǬȼȀȼǪǦɁȀƐ

ȯɍǹ ƕȏǷ ȅɍǧǦɄȃȎƐ ȄƚȭǾȀƐ ȈȁǷ ȡǦǼɅȀƐ ǶȂ ƕȏǸȀƐ ƪƐ المریضة ƣȏȖƐ ȺɂȊ ƪƐ ȭǧȎ
ȄȯɋɂɇɋȀƐ ȅǸȖǦɂɋȀƐ ȞɁǾǩ ȅɊȜȯɋȀƐ ȈȁǷ ƪȼȦȜƬ ألیجابیات والسلبیاتویجب مناقشة ا ȉȶɋȃ

(LoE V) واحتمالیة استئصال الرحم في المستقبل

ȅɂǱ Ȟɕ وأجراء الصور ȉɋǮȯȀƐ ƚǦȸɌɋȀƐ ƩƐȭɆɂǱǦȖ الكحت ȅɍȁɋǷ ƊƐȯǬƐ ȺɂȊ ȅȖǦɄɂǱȎƐ تقییم ȞǬƐ ȻȂ
ȅɍǮƐȯɄȀƐ ȅɍȁɋǸȀƐ ƊƐȯǬƐ ȻȂ ȭǧ Ȏ ȯȇǲƐ ƻƨƐ ƨȏǰ Ȉǻ ȅȖǦɄɂǱȎƐ ȥǾɅɂǩ ȺȀ ȼȀ ȯȇǲƐ

(LoE IV) ȅɍǱǦǱȎƐ

(LoE IV) ȅȃƬȭǧ ƬƐ ȉɋǮƚ ƚǦȸɌɋȖ لبطانة الرحم ȫɅɕ ȅɍȁɋǷ ȞɋǷ ȺɂȊ ƪƐ ȭǧ Ȏ ȅǾȖǦɇȀƐ ƟƐȯȂȎǦȖ ƓǦɊȜȯɋȀƐ

وانتشار في المبیض واضح ل ا ȺǮȯȀƐ عضالت ȅȖǦǳƐ الستبعاد ƟȼɅȁȀ ȉɇɍȵǦɌǺɋȀƐ ȻɍȃȯȀƐ ȅǸǲƐ ƊƐȯǬƐ ȻȂ ȭǧȎ
(LoE III) كبدیل ȅǩȼɉȀƐƦȼǻ ƓǦǬȼɋȀƐ ȅǸǲƐ ȳɉɆɂɋȖ ȅȃǦǸɂǱȎƐ ȻȦɋɋȀƐ ȻȂƬ ȉȃǦȵȯɇȀƐ ƬȰǺȀǦȖ

ملغ بالیوم) أو400-600( MPA للمریضات تحت نمط عالج المحافظة على القدرة على االنجاب یوصى بعالج

(LoE IV) GnRH لكن یمكن استخدام اللولب الهرموني مع او بدون نظائرملغ یومي).160-320( MA بعالج

ȞȜȼɅǩ ȺɂȜƬ ȄȯǲǦɁȂ ȞɋɅȀƐ ȺɂȊ ƪǦȖ ȈǳȼȊ ƕȏǸȁȀ ȅȂǦɂȀƐ ȅȖǦɄɂǱȎƐ ȅȀǦǮ Ȉǻ
(LoE IV) ȺǾǸȀƐ ƓƐƘǦɍǸȀ ȅɊȜȯɋȀƐ

(LoE IV) ȞɋɅȀƐ ȞɍǬǦǩ Ȉǻ Ȫǹȯǩ ȈɂȀƐ ƓȎǦɅȁȀ ȤƚƐȯɋɂǱȎƐ ƕȏǸȀƐ ƚǦɁɂǷȎƐ Ȉǻ ǶǴȼȊ

ȅɂǱ Ȟɕ ȻȇɂȀǦǮ ȺɍǾǩ ȻȂ ȭǧ Ȏ ȺǮȯȀƐ ƨǦɉɀɂǱƐ ȅɍȁɋǸȀ ȻǸɊɆȗ Ȏ ȈǩȎƐ ƓǦɊȜȯɋȀƐ
(LoE IV) ȯȇǲƐ

الحفاظمناقشةن بعد االنتهاء من األنجاب یجب التوصیة باستئصال الرحم والبوقین والمبیضین. یمك
(LoE IV) الجینیة   وعوامل األختطارحسب عمر المریضة المبیضینعلى

أ
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ب

ب

9

دیة؟.أي الواسمات الجزئیة ممكن ان تساعد على تمییز اإلصابات القبل سرطانیة من مثیالتها المتشبه بالحمی3

ألخصائي Ƥل Ȥɀض ى بإحالة هوالء یȱص ى ƛالتأكد ƽȢع في حالة

(LoE V) في النسائیة  يأمراض الباثولوج

ǀ AH\EIN Ȱɂب ما لل ȷفȤق ة بهم یȱص ى PAX-2 ǀ PTEN

Ȱțɀǽ Ƥلȷي العالمات ȩعǼ وهنالك .ƦȢɂɀ ح ȯن هȱțǼ ƧƤȤا هȭɀلƤ

(LoE IV).IHC قȶل Ȱم ARID1aǀ MLH1 ƺاɂȼلƤ Ƥȣه على استخدامهم

AH\EIN Ȱɂب ما ȥɂɂɀȷلل تعیینها ȟȹǽ ( IHC Ƞȼɂ لǀ) Ƥل Ʈȱɀف ȱل ȱج ɂا

(LoE IV).EECǀ

ب

Ɵ

Ɵ

Ƥ

أ

(LoE V) AH/EIN ǀ APA Ȱɂب ما للȷفȤق ة بها یȱص ى ال IHC

Ȱɂب ما ǀ SEIC Ȱɂب ما لل ȷفȤق ة Ǽه یȱص ى IHC ق ȶل Ȱم P53

(LoE IV).بها ƧƤȤا هȭȷɀ لƤ

بكونها ȮȽǽ Ƥل ȷي ƧاالȺ لƤ العالمات في Ȱم الئحة ƽƤȢȻȷسƤ ȟȹǽ

ȫȃǀانȷه. ȯ حȤلƤ ȚɁع ƾ اȪȤ س

ER على األقل على Ȱɀȿȷت ȠنƤ ȟȹǽ الالئحة هȣه

تقیمیها ȟȹǽ . IHC Ȱم p16ǀ CEAǀ VIMENTINǀ
(LoE IV). هƞƤȤجƤ Ȱțɀǽ HPV ƼƤ ȨȺف ƛسریریاǀ ه ȱȷȼل ȱج ɂțɂا

ƾ اȪȤȼلƤ أصل ȢیȢȺȷل كعالمة Ǽه ȱص ى ی IHC Ȱ م WT-1

(LoE IV)المصلي
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الجراحة                                                                    
4-كیف یمكن للحالة الطبیة أن تؤثر على العالج الجراحي؟

(LoE IV).CA 125ƻƣ Ȭهȿف ȽǼا Ƽȟلƣ في ƽاȧȡȹلƣ في عالمات ȡȪȾلƣ على فائدة ƫلȿل هنالك ȟ جȮی ال

(LoE IV). استئصال البوق ƝƣȡإجǼ یȻȾح ƚȦȿȳȽلƣ في حاالت الحفاظ على

سȿȳل (على ȦȿȳȽلƣ ƽاȧȡȹل عائلي مȡض ي لهم تاریخ ȭȽل Ǽه یȻȾح ال  ȦȿȳȽلƣ الحفاظ على

(LoE IV).ȦȄȡȽلل جȾȿي ȥȷف Ɲƣȡجƣ توعیة أو Ʋȡع Ȝȶǽ الخ). ... LS ƚ BRCAƻƣ ƥȡفȧ ƻاȵȽلƣ

تقییم ƛةȳاحȻȽلƣ األمراض ƛƼلعاƣ Ȭȿȿقȴلƣ ƛض يȡȽلƣ ƣل ȴاȄƭخ :ȭم ɇال ȭȽȼȴ ت األلزامي ƣلعȽل

ص Ȯت ȿة الفوق باالمواج ȡȄȮȻت ƛƲȮȷلƣ ȥȷ فƿ ƚالسریري الفحص ƛمناسبا ƽاɇ ƣƬơ ƚȡȽلعƣ

(“Pathology” (ǼاثȮل Ȯج ي تقییم كامل ƛ ساوند)عبر المهبل أو فتحة الشرج (الترا

(LoE V).Ȭ حȡلƣ ȨǼانة ȭم للعینة ( النسیجينوع ودرجة التمایز )

(LoE V).ȦȄȡȽلل ƣلȿȷȻة مع الحالة مȴالئȽة ƽȮɆت ƽƣ Ȝȶǽ ƣلƣȡȶحȿة ƣلعȽلȿة ƫعاǼƣ

ȭ م ȟحƣƿ ƻاȽعȴسƣ Ȝȶǽ لاألق على :2ƿ 1 ƣلƭȟج ة ȭم ȭȽȼȴت Ƚȃƿا 1 ƣلɆلȿȘȿȾȿة المرحلة

: ةالستئصال الغدد اللیمفاوی ȒȿȨȸȴلƣ Ȭت في حال عضلة الرحم ƹƣȡȴخƣ Ȭȿȿقȴل التالیة Ʀƣƿƫألƣ

رنین مغناطیسي      ȡȄȮȻ ت ƿƣ\ƿ ȡȿȳخ قȳل ȭم (التراساوند) صȮت ȿة باالمواج فوق ȡȄȮȻ ت

(LoE IV).ةȿ حƣȡȶلƣ ƣلعȽلȿة ƝاȾثƣ (pathology) ǼثاȮل Ȯج ي  ȥȷف ƿƣ \ƿ (MRI)

ȚȄȮȶȴلƣƿ للصدر ƣلȳȨقي ȡȄȮȻȴ لƣ) مȵل ȕȡألخƣ الصور Ɲƣȡجƣ في ȡȪȾلƣ Ȝȶǽ

المغناطیسي والتصویر المقطعي البوزیتروني ȭȿ نȡلƣ ȡȄȮȻ ت ƚ ƲȮȷلƣƿ البطني

انتشار ƫȮ جƿ Ȭȿȿقȴل (الترا ساوند) ص Ȯت ȿة باالمواج فوق ȡȄȮȻȴلƣ

(LoE IV) .ȖȮعȽلƣ ȚȄȮȶȴلƣ ƿƣ الغدد اللمفاویة ƿƣ ȭȿȼ ȿȳȽلƣ في

لوي من المهبلالعملیة الجراحیة المعیاریة هي أستئصال الرحم والبوقین والمبیضین بدون الجزء الع
(LoE IV)

1 بƭȟج ة عاماً  45 ƻƣ ƽƿƫ هن ȭȽل ȦȿȳȽلƣ الحفاظ على ơمȘناȿة ƭاȳȴالعƣ ȭȿعǼ Ƞالخƣ ȭȘȽǽ

ƿƣ انتشار في المبیض ƫȮ جƿ Ƽȟعȃƿ %50 ȭم ƣقل  عضلة الرحم ƹƣȡȴاخǼ EEC ȭم

(LoE IV).Ȭ حȡلƣ خارج

ƣلȸȾȽفȼة Ȭ حȡلƣ ȨǼانة ƽاȧȡس ƥƭȮȨخ ȭم ƽȮعانǽ ȭȽل اختراقاً  ƣقل عȽلȿة Ɲƣȡجƣ Ȝȶǽ

(LoE I).ةȨ سȮȴȽلƣƿ

أ

أ

أ

ج

ب

أ

ب

ب

ب

أ
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ممكن اجراء العملیة باألقل اختراقا (التنظیر) لمن یعانون من سرطان الرحم بخطورة عالیة 

(LoE IV)

المهبل               طریقوالمبضین عنممكن اجراء عملیة استئصال الرحم والبوقین 

بإجرائها ƪȸɅɈɇلƤ ƤلƤȫɀح ɉة Ƥلعɇلɉة ƞƤȫجƤ ȷȢɇǽ ال ȷیȪلƤ لل ȫɇض ى

(LoE IV) القلیلة ƦƮȸȲɂلƤ ƧƤƭ ȶ حȫلƤ ȲǼانة ƾاȱȫس ȷم ƦƮاȾɂɇلƤ ƧاالɁلƤ Ȱعȃǀ

(LoE IV). العالج الهرموني ǀƤ العالج باألشعة صɉɁا مؤهلین ȫɉلغƤ ممكن استخدام لل ȫɇض ى ƨ

ƨ

ƨ
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(LoE IV) من اجل تصنیف الورمالصفاقسائلمنلم یعد الزامیًا أخذ عینة سیتولوجي 

الكشفمنیزیدالدراسات تشیر الى ان هذاكبیره منولكن سلسله  Ƈ ǨɍɁȜȯɄǩ ƨƐȰǩ Ȏ الحارسةاللیمفاویةلعقدةا ȝɈɕ ȻȂ

ǭǴƐƬ ȯɍǹ ǫǥǦɂɌȀƐ ȄȮȆ ǨɍɋȆƌ Ƈ ȹȀƙ ǶȂƬ طانیة المعزولةالصغیرة و الخالیا السر مع االنبثاثاتاللیمفاویةالعقدعن 
(LoE IV)

في الحوض للعقدالمنهجياالستئصالبوجوباالعتبار فیجب اخذ بعین Ƈ مفاویةلالالعقد ƨǦɉɀɂǱƐ ƊƐȯǬƎ Ⱥǩ ƐƙƎ

(LoE IV) ǨȜȼȁɔȀƐ ƒƘƚƬȋƐȣȼɂɇȂ بجانب االبهر حتى العقدو 

(LoE III) ȭǷǦɇɋȀƐ ƕȏǸȀƐ بتفصیل ǭɋɇȜƬ ورملتصنیف ال ƊƐȯǬƎ ȼȆ ǨȜƬǦǼɋȁȀƐ العقد ƨǦɉɀɂǱƐ

Ƭ Ƹ Ƭƌ Ʒ ǨǬƚȭȀƐ( ȯȵǦɆɋȀƐ ǨɊǼɆɌȂ ȺǮȯȀƐ ǨȃǦȶȖ ƪǦȵȯǱ ȻȂƪȼȃǦǸȗ ȻȊȮȀƐ ȈǴȯɋȀƐ

ȻȂ ȻɍɌǪƐƬ Ƈ ǨȜƬǦǼɋȁȀƐ ƒȭǾǸȀƐ ȟƚȼǩ ȻȂ ǨɊǼɆɌȂ ȯȵǦɆȂ ȺȇȊȭȀ )Ƽ 50< سطحي ȺǮȯȀƐ ƬȰǹعضلة
(LoE II)ȈǴȯɋȀƐ ƊȎȩȇȀ استئصالها ǭɉɌȊ Ȏ ȉȀǦɂȀǦțƬ ƒȭǥǦǻمن ناحیة المعیشة Ȥƌ ȯȇȸǩ ȺȀ ǨɍǥƐȼɈǸȀƐ ƑƚǦɄɂȀƐ

ǨɍɅȶɇȀƐ ƬȰǹ ٣درجة تمایز غیر جیده  Ƭƌ Ƽ 50 >ȉȁɊǷ ȥɍɋǷ ƬȰǹ( ǨȶǱȼɂȂ ȯȵǦɆȂ ȻȂ ƪȼȃǦǸȗ ȻȊȮȀƐ ȈǴȯɋȁȀ

. النجاةفرصمن ناحیة  ƒȭǥǦǻ ƓǦȃǦɍɁȀƐ ȯȇȸǩ ȺȀ Ƈ )Ƽ 50<

(LoE II) ȈǴȯɋȀƐ ƊȎȩȆ ǶȂ من اجل تصنیف الورماستئصالها ƚǦɁɂǷƐ ȻȦɋȗ ولكن

ƪƌ ȉǺɁɌȊ Ƈ )Ƽ 50 > ȥɍɋǸȀƐ ȺǮȯȀƐ ƬȰǹعضلة ǶȂ ٣درجة تمایز غیر جیده  ( ǨɍȀǦǷ ȯȵǦɆȂ ȻȂƪȼȃǦǸȗ ȻȊȮȀƐ ȈǴȯɋȁȀ
(LoE IV) ǨȜƬǦǼɋȁȀƐ العقد ƨǦɉɀɂǱƐ ȉǳȼȊ

االستئصالولم یتم ǨɍȀǦǷ ȯȵǦɆȂ ȻȂ ƪȼȃǦǸȗ ȻȊȮȀƐ ȈǴȯɋȀƐ ǶȂ التصنیف ƨǦɋɔɂǱȎ اللمفاویةالعقد ƨǦɉɀɂǱƐ ƚǦɁɂǷƐ ȻȦɋȗ

(LoE V) المساعد ƕȏǸȀƐ لتفصیل ȥǧǦɇȀƐ ȉǻ الكامل

Ɵ

Ƥ

ƫ

Ƥ

Ɵ

ƨ

Ƥ

ƨ

حم؟الر في حاالت سرطان بطانة مفاویة مطلوب في العملیات الجراحیةاللالعقدى إزالة ماهي المؤشرات والى أي مد -5
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(LoE IV) معالج المرحلة الثانیة من سرطان بطانة الرحالرحم الجذري ال یوصى به للاستئصا

ن خالل العملیةمحددة سواء سریریا او ماللمفاویة للمرحلة الثانیة لسرطان بطانة الرحم العقدیوصى باستئصال 
(LoE IV)

االستئصال المعدل نوع ب أو الجذري نوع أ یجب ان یكون ضمن الحسبان فقط إذا أردنا 
(LoE IV) الحواف وخل

(LoE IV) ة الرحم باالستئصال الكامل والجراحة الشاملة لمرضى المراحل المتقدمة لسرطان بطانیوصى

یجب ان تكون من ضمن الحسبان لعالج المراحل المتقدمة العالجات المتعددة االشكال 
من سرطان بطانة الرحم عند احتمالیة تأثیر الجراحة على وظیفة المهبل

(LoE IV)

اللمفاویة في حالة سرطان بطانة الرحم النوع الثانيالعقدیوصى باستئصال 
(LoE IV) األولى)(الظاهر في المرحلة  non-EEC

فیة أو ال متمایزةیا الصافي حاالت سرطان الرحم من نوع الخالاستئصال الثرب لغایات التصنیف لیس أساسي 

(LoE IV)أو الساركومة السرطانیة

(LoE IV) ان الرحم من نوع المصلياستئصال الثرب لغایات التصنیف في حاالت سرط ƚǦɁɂǷƐ ȻȦɋȗ

Ƥ

Ƥ

Ƥ

Ɵ

Ƥ

Ƥ

ƨ

ƨ

؟ألنسجةلالفرعیةالمجهریةلتصنیفاتتبعا.الى أي مدى التدخل الجراحي یكون جذري لعالج الحاالت المختلفة 6
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ȱȉǼɄɈȐƣ ƨȟȊȐƣ

Ɯ ƥȱȉǼɄɈȐƣ ƦǼǿȟȊȑȐ ȳȶɃȐƣ ȕǿƭƫ ƦǼȉȺɈɁɈȐ șȐǼȁ ȭȨȳȊǾ ȩɇȌƟ ȺȖ ǼȒ .ǐ
االنتكاس ȳȶɃȐ ȹɊȅȳȊɈȐƣ ȘȅȳɈȐƣ ȱȚȱɂȿȐ :ȳȶɃȐƣ ƦǼȉȺɈɁɈȐ ȭȨȳȊǾ

ǭǴȼȂ ȼȆ Ǧɋɕ ƢǦɋǬȎƐ ǨɌɄȀ ȞɁǽ ȻȂ ȫǸǴƬ ȭǽƬ ȭǷǦɇɋȀƐ ƕȏǸȀƐ ȻȂ ƒƘǦǼɂǱȎƐ ȺȇɌȂ ȻȦɋɋȀƐ ȻȂ ȤȮȀƐƬ

Ƹ ƨƬȭɄȀǦȖ
ȭǷǦɇɋȀƐ ƕȏǸȀƐ ƩƐȭɆɂǱƐ ȅɍǬȼɂȀ ƒȭȊȭɄȀƐ ȯȶɆȀƐ ƓǦǷȼɋɄȂ .Ƹ ƨƬȭɄȀƐ

LoE Ƥلȴص ف Ƥل ȴɃȼɃع ه

1 ȳم Ơق ل ƛ 2-1 ƤلƮȥج ه ƛ Ȳ حȧلƤ ȮǼان ة ƛ Ƥأل ǀل ى المرحلة Ȭ فȾɄ م

Ȳ حȧ لƤ ȳم Ǖ 50

سلبي LVSI ǀȨ غ

1 Ǖ ≥50 ƛ 2-1 ƤلƮȥج ه ƛ Ȳ حȧلƤ ȮǼان ة ƛ Ƥأل ǀل ى المرحلة Ș سȴȺ م

سلبي LVSI ƛ Ƥل ȿلɅȹة  LVI ǀȨ غ ƛ ǀȨ غ

1 Ơقل ƛ 3 ƤلƮȥج ه ƛ Ȳ حȧ لƤ ȮǼا نة Ƥألǀل ى: المرحلة - مرتفع – Ș سȴȺ م

Ȳ حȧلƤ ȳم Ǖ 50 ȳ م
LVSI حالة ȳع ȧȰɄلƤ ȬغǼ

LVSI ƛ 2-1 ƤلƮȥج ه ƛ Ȳ حȧلƤ ȮǼا نة  ƛ Ƥألǀل ى المرحلة -

فɅه ȩȹل ال ȞɀǼل

2 ǀȨ لغƤ ƮƬج ه ȳع ȧȰɄ لƤ ȬغǼ ƛ ȼǽƢا بɅة

1 Ǖ 50≤ ƛ 3 ƤلƮȥج ه ƛ Ȳ حȧلƤ ȮǼان ة ƛ Ƥأل ǀل ى المرحلة - مرتفع

LVSI حالة ȳ ع ȧȰɄ لƤ ȬغǼ ƛ ǀȨ غ

Ƥل ȻانɅة المرحلة -

1

Ƥل ȻلاȻه المرحلة -

بدون بواقي من الورم                                        1

Ȳ حȧلƤ بȮȹان ة غیرش Ʌȹه ة س ȭȧانة -

ƦȨا یɃȺم ȧɅغ ǀƠ Ƥǀض Ƚة خلیة
1 ƤلȭȧȿانɅة أوƤل ȿاȴɍƮم ة 

1 أ4 المرحلة ǀ وƤلȹȺɃقي ƳȧɃلƤ ȳم لثةالثا المرحلة متقدم

1 ب4 المرحلة ȧɀȺɄ م

ƹƪɀلƠ ȾɈح Ƙ تɐɑɏɎها ȾɆی Ⱦل ȿɘ لƼ ƠلɑɄȄȴɈة ƠلعƠɀمل Ơلȳȼɐفي Ⱦت Ƙ FIGO 2009 ȤȺɊم ƹƠȱɊɆسƠ

ƥلعالƠ ƣاɑ صɀɆل العقدفي حالة  ȳȼɐلƠ ȿȪɏȄƼ Ƙ مدرج ȳɑغ ولكنه یعتبر
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ȹȒ ƽȺȓǼȊȤ ȹȚȲȐƣ ȘȅȳɈȐƣ ƻ ǽȐƫțƣ Șȑȉ ȸǻǼȏȐƣ ȱȉǼɄɈȐƣ ƨȟȊȑȐ ƦǼɊɁɊǾƣȳȿȂƣ ȩɇȌƟ șȖ ǼȒ.Ǒ
ƜǽȶȂȺȿɈȐƣƿ ǽɇȍɃɉȒ Ȕȱȃ ȸȁȳȐƣ ǽȓǼȶȣ ƽǼȵȳȂ

Ɵ

Ƥ

ƨ

ƨ

األولالنوع ƣألƿل ى (المرحلة ƥƭȯȩȹلƣ منخفض ȭ حȢلƣ ȩǼانة ƽاȨȢس Ȯم ƽȯعانǽ Ȯیȡلƣ المریضات

(LoE I).عالج مساعد ȗأǼ ی ȯص ى ال ƚ(سلبي LVSI ƚ%50 Ȯم ƣقل عضلة الرحم ƹƣȢȵخƣ ƚ2-1 ƣلƭȠج ة

األول       األولى النوعالمرحلة ) ƣلȯȵȾس ȩة ƥƭȯȩȹلƣ ƿƬ ȭ حȢلƣ ȩǼانة ƽاȨȢس Ȯم ƽȯعانǽ Ȯیȡلƣ المریضات

ƣإلشعاعي ƨلعالƣ بها ƣلȯȾص ى سلبي) LVSI ƚ%50≤ عضلة الرحم ƹƣȢȵخƣ ƚ2-1 ƣلƭȠج ة

(LoE I).لȴهȾلƣ في ƲȢȾلƣ ƥƫȯع Ȯم للȵلقɀل الموضعي

نوع األولاألولى ال (المرحلة ƣلȯȵȾس ȩة ƥƭȯȩȹلƣ ƿƬ ȭ حȢلƣ ȩǼانة ƽاȨȢس Ȯم ƽȯعانǽ Ȯیȡلƣ المریضات

ȠحƟ ȯه المساعد ƨلعالƣ ƼƣȠȹȵسƣ ƼȠع سلبي) LVSI ƚ%50≤ عضلة الرحم ƹƣȢȵخƣ ƚ2-1 ƣلƭȠج ة

(LoE II). ًعاما 60 Ȯع ȭهƭاȾ عƟ تقل Ȯیȡلƣ للȢȾض ى وخاصة بالنسبة Ʀƣƭاɀȹلƣ

ƚل ىƿألƣ و المتوسطة(المرحلة العالیة ƥƭȯȩȹلƣ ƿƬ ȭ حȢلƣ ȩǼانة ƽاȨȢس Ȯم ƽȯعانǽ Ȯیȡ للƣ المرضى
(LVSI بغض النظر عن حالة ƚ%50> عضلة الرحم ƹƣȢȵخƣ ƚ3 ƣلƭȠج ة

ألیجابیة بغض النظر عن عمق الغزو   ا LVSI وال یوجد لبس في حالة 2- 1أو المرحلة األولى الدرجة

: اللمفاویة عقدة سلبیة Ƞلعقƣ ȝȺح ƣلƣȢȷح ɀة ƣلƭȠج ة ȠیȠȸ ت ƝƣȢجƣ ȭȵ ی (1

(LoE III) للتقلیل من احتمال انتكاس المرض في المهبل ƣلȯȾض عي بالعالج اإلشعاعي یȯص ى . Ɵ

(LoE III).Ʀƣƭاɀȹلƣ ȠحƟ ȯه المساعد ƨلعالƣ ƼƣȠȹȵسƣ ƼȠع . Ƥ

لم یستأصل الغدد اللمفاویة وال یوجد تصنیف: (2

(LoE III).Ʋȯȸلل ƲȢȾلƣ ƥƫȯع ƭƣȢɇت لȵلقɀل فɀه Ȭش إیجابي بال LVSI ل المساعد EBRTهǼ مȯص ى . Ɵ

Ȯم ƽȯعانǽ ȮȾل ƿح Ƞه المساعد ƣلȯȾض عي اإلشعاعي ƨلعالƣ یȯص ى . Ƥ

(LoE III).لȴهȾلل ƲȢȾلƣ ƥƫȯع لتقلیل ƣLVSIلȺلȴي ƿ الثالثة ƣلƭȠج ة

(LoE III) ƻاȷȾلƣ ƣȡه في Ƨȯȸȴلƣƿ ƦساƣƭȠلƣ لأحتما تɀȷȻع ȭȵی ƥȠɈȜم ȞȺɀل األدویة فوائدها (3

ƨ
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-9
ƾƫ ȫ حȠ لƢ ȧǼا نة  Ƽ اȦȠ س ȬمƼȭ ع ا نǽ Ȭ یȟ لƢ للȠȼض ى ƥ اȲ ال ثƢ على أساس Ƣƾل ȾȽȲȼة  وسائل العالجیة المساعدةال ƞف Ȼل  ماهي

ƛالعالي Ƞȧȷ لƢ

ƙ3 ƢلƬȞج ة ƙ ألول ا وع  ن ل ا 1 (مرحلة ƢلȠȧȷالعالي ƾƫ ȫ حȠلƢ ȧǼانة ƼاȦȠس Ȭم یعانون ȬیȟلƢ للȠȼض ى

:( LVSIƺƢ حالة Ȭع ȠȩȽلƢ ȥغǼ ƙ%50≤ عضلة الرحم ƸƢȠȳخƢ

سلبیة: ȞلعقƢ اللمفاویة ȞلعقƢ țȸ ح تصنیف ƜƢȠجƢ ȫت .1
(LoE I).ةȾض عȭȼلƢ ƱȠȼلƢ ƼȭɅ ت Ƥƪع اƠ للتقلیل ƪȞȶم لحقل EBRT في ȠȩȽلƢ țȵǽ .Ƣ

في       ƱȠȼلƢ Ƥƪ ع اƠ Ȭ م كبدیل للتقلیل مساعد مȭض عي Ƣشعاعي عالج ƻƢȞȷȳسƢ ƠمȗانȾة في ȠȩȽلƢ Ȭȗȼǽ .ƣ

(LoE III).لȲهȼلƢ

(LoE II).ȝȶȲلƢ ȞȾق ƺƢƭ ما مساعد جعال ج.

             : ƢللȼافȄƾة ȞلعقƢ țȸ ح Ƭƪج ة Ȟ جȭی .2

ƼƾȞب المریضة على Ȓافȶل لƾ ƱȭȶلƢ على منطقة ƤȠȧȾȸلل عȭȼم ا Ǽه یȭص ى  مساعد EBRT Ƣ.عالج

(LoE III).ƮاɅȳنƢ

Ƣلȸȳȼلȸل المساعد ƢلȾȼȾɅائي ƧلعالƢ ƬاȲȳ عƢ Ȭȗȼǽ .ƣ
(LoE II).ƪȞȶم ƼاȦȠس Ȭ م ƤاȾȶلƢ ȞȾق والبقاء علىتقدم واستقرار المرض ȬȾȸȶȳ ل

ƻاȩن ƻƢȞȷȳسƢ Ȭم بȞال معا EBRTƺƢƾ الكیمیائي ƧلعالƢ ƻƢȞȷȳسƢ ȫعȞت Ƣلȳي األدلة Ȭ م ȠȾȴɅلƢ Ȟ جȭ ت ج.

(LoE II).ƪȠفȽم عالج

:ȫ حȠلƢ ȧǼانة ƼاȦȠȸ ل ƢلȴانȾة المرحلة عالي Ƞȧخ Ȭم یعانون ȬیȟلƢ لل Ƞȼض ى

سلبي: ȞلعقƢ اللمفاویة ȞلعقƢ țȸ ح جƢȠحي تصنیف ƜƢȠجƢ ȫ ت ƙ استئصال الرحم البسیط .1

(LoE III).ةȾض عȭȼلƢ ƤȠȧȾȸلƢ Ȭ م ȬȾȸȶȳلل مȭض عي عالج أشعاعي ƜƢȠإجǼ ی ȺȽح سلبي: LVSI ƙ2-1 ƢلƬȞج ة  .Ƣ

:Ȫش ȕƞ إیجابي بال LVSI ƾƢ 3 ƢلƬȞج ة .ƣ

(LoE III) ƤƪƾȞȶم ȸȼǼاحة EBRT ƜƢȠإجǼ یȺȽح . i

(LoE IV)ȫعȞلƢ إلعطاء مȭض عي في عالج أشعاعي ینصح . ii

(LoE III .ȝȶȲلƢ ȞȾق ƺƢƭ الكیمیائي ما ƧلعالƢ . iii

اللمفاویة: Ȟللعق استئصال ƼƾȞب استئصال الرحم البسیط .2

(LoE III).EBRT ƜƢȠإجǼ یȺȽح .Ƣ

(LoE IV).ȫعȞلƢ إلعطاء مȭض عي في عالج أشعاعي ȠȩȽلƢ Ƥƪ اعإǼ ȫق .ƣ

ة                 مساعد باإلضاف ȾȼȾɆائي عالج إعطاء في إمكانیة ȠȩȽلƢ țȵǽ :Ȫش إیجابي بال LVSI ƾƢ 3 ƢلƬȞج ة ج.

(LoE III).ألساسيƢ ƧلعالƢ Ƣلى
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لɈي: EBRT ƞƤȣإجǼ ی Ƚɀح .1

(LoE I)ƳȰȹلƤ في ƳȣȿلƤ ƮȰهȫ ƦƬع اƢ ȯم ƤلȶلقɁل .Ƥ

(LoE I) فترة استقرار المرض بدون تقدم  ن ب. التحسین م

(LoE IV) ƦاɁȹلƤ ȡɁق البقاء على ȯم ȯɁȻȹȶلƤ ج.

CSSǀ PFSƼƤ ȯɁȻȹȶل ǼإجƤȣئه یȽɀح الكیمیائي ƩلعالƤ .2

(LoE II) (استقرار المرض والبقاء على قید الحیاة من خصائص للسرطان)

:Ȕقف ȡحƤǀ أسلوب ƽƤȡȺȶسƤ ȯم بȡال معا EBRT ƼƤǀ الكیمیائي ƩلعالƤ الدالئل ألعطاء ȯم ȡیȡلعƤ هنالك .3

(LoE II) EBRTƼƤǀ الكیمیائي ƩلعالƤ في ȣɁɈفȶلƤ Ȟȸǽ :IIIA .Ƥ

(LoE II) EBRTƼƤǀ الكیمیائي ƩلعالƤ في ȣɁɈفȶلƤ Ȟȸǽ: IIIB .ƥ

(LoE II)EBRTƼƤǀ الكیمیائي ƩلعالƤ في ȣɁɈفȶلƤ Ȟȸǽ: IIIC1 ج.

(LoE II) ƤلȻȿاحة مȰس عة EBRTƼƤǀ الكیمیائي ƩلعالƤ في ȣɁɈفȶلƤ Ȟȸǽ: IIIC2 د.

:(“endometroid” ȡɁȄǀȣȶɁ مǀȡنƤ) ȣɁغ ƾاȩȣȻلƤ العالي ȣȪȺلƤ ǀƭ للȣȿض ى 

(LoE II) بالعالج الكیمیائي یȽɀح .Ƥ

(LoE III) تɁȸȼهعا Ȯȶی ƤلɈلɁȚɁɀɁة ƥƮاȸȶلƤ : EBRTƼ اǼ ȣɈف .ƥ

بواقي للورم: ƬȰ جǀ ƾǀȡب Ȯ حȣلƤ ȪǼان ة ƾاȩȣȻل 3 العالیة المرحلة ƦƮȰȪȺلƤ ǀƭ لل ȣȿض ى

نوع سرطان الخالیا الصافیة والمصلیة وبعد جراحة تصنیفیة شاملة:.1

(LoE III) تɁȸȼعه ا Ȯȶی ƤلɈلɁȚɁɀɁة ƥƮاȸȶلƤ الكیمیائي ƩلعالƤ في ȣȬɀلƤ ȡ عƤ .Ƥ

(LoE IV) عالج كیمیائي ƾǀȡب إمكانیة عالج أشعاعي موضعي ولكن في ȣȬɀلƤ ȡ عƤ سلبي: LVSI ƛIA المرحلة .ƥ

ǀƭ للȣȿض ى خاصة الكیمیائي Ʃللعال باألضافة EBRT في ȣȬɀلƤ Ȟȸǽ : IB≤ مرحلة ج.

(LoE III) ƤلȰȿج ȵة اللمفاویة ȡلعقƤ

تمییزها: ȯȚȿǽ ال Ƥلȶي ƽƤƮǀألƤǀ ساركومة سرطانیة .2
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الحاالت المتقدمة أو المنتكسة لسرطان بطانة الرحم

.هل للجراحة أو للعالج باألشعة له أي دور في عالج الحاالت المتقدمة أو المنتكسة لسرطان بطانة الرحم؟10

اللیمفاویة Ʀȟل عقƤ ưاɆȴنƤ Ʈاȳȴ عƤ ȭȘȽǽ ǀƠ ƳȮȷلƤǀ ƦȟȿعȳلƤ كامل من أماكن االنتكاسة ƼاȻȲȴ سƤ

ƤلȷȽلي. ƽƮȮلƤ مȮض ع Ȝȹح ȭȘȽم الفنیة ƤلȾاحȿة ȭم ƾاɇ ƤƭƢ خلف الصفاق

(LoE IV).ح ةƤȡȶلƤ في قȟما للȼȽي ال ǀƤ نعم Ơما القرار ƭاȸتƤ Ƣلى ȖƬțی ال ƾƠ Ȝȶǽ Ƥل ȶȿȹȾي ƶȮȾلƤ

اللمفاویة الحوضیة   للعقدأو لالنتكاسة المهبلیة  ألشعة العالجیةا قȳل ƤلƤȡȶحة ǀƠ Ʃل عالƤ ƽƤȟȸȴسƤ
(LoE V)یمكن أخذه بعین األعتبار

باستخدام            خاص ȘȺǼل ȬهƮاȿȴخƤ Ȭت ȭیȠلƤ ƤلȡȽض ى في االشعاعي Ʃ لعالƤ ƦƬع اƢ Ʈاȳȴ عƤ ȭȘȽǽ
(LoE V) ƤلȻȻȸȴȽة ƧاȿȾقȴلƤ

(LoE IV).يȶهȾم Ƴȡم ǀƠ ƤلȷȽلȿة االصابة بتكرار  المتعلقة ƳƤȡأل عƤ لȸȴفȿف ممكن استخدام األشعة العالجیة

ƤلƤȡȶحة ƞƤȡ جƢ ȭȘȽǽ ال Ȟȿح ǀƠ ƛ استئصالها ȭȘȽǽ ال Ƥلȴي Ƥأل ǀل ȿة لالورام ممكن استخدام األشعة العالجیة

(LoE IV).ةȿȳȧ ألسباب

ȭȘȽǽ ƾاɇ ƤƭƢ بالجراحة فقط یȻȾح ƛƮȡɆȴم ǀƠ في مرحلة متقدمة Ƴȡم ȭم ƾȮعناǽ ȭیȠلƤ للمریضات

ƞƤȡإجǼ یȻȾح ƛ ƦƮاȴȸȽلƤ ƧاالȷلƤ في ȳȴȽقȿة). خالیا ȟ جȮی (ال  للȸالǽا أستئصال كامل تحقیق

(LoE IV).ƳƤȡألعƤ ȭم للȸȴفȿف أضافیة ج Ƥȡح ȿة ع Ƚلȿة

ȟعǼ المحلیة المركزیة االنتكاسة وفي حاالت ƛ ƤلȴȽقȟمة ƤلȷȽلȿه ƽƤƮǀ الƤ مȡض ى في االجتثاث Ʈاȳȴ عƤ

(LoE IV)اطراف خالیة من الورم امكانیة ƤلȮȴȽق ع ȭم ƾ اɇ ƤƭƢ ƛ ƶإلشعاƤ

ȟعǼ فقط ƤلȽهȳل في ưاɆȴالنƤ ȭم ƾȮعانǽ ȭیȠلƤ ƤلȡȽض ى  في یجب استخدام األشعة العالجیة
(LoE III) ƤلƤȡȶحة

الكیمیائي مع ƩلعالƤ أستخدام ȭȘȽǽ ƛ ضاللمفاویة في الحو العقدأو المهبلیةاالنتكاسةحالفي

(LoE IV).ةȿامȪن النتكاسة ȡȧاȸȽلƤ عالیةشدة ȭم ƾȮعانǽ ȭیȠلƤ للمرضى ةاألشعة العالجی
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المناسب في الحاالت المتقدمة أو الحاالت المنتكسة؟الكیمیائيما هو العالج .11

(LoE II) یوصى بالعالج الهرموني في الحاالت المتقدمة أو المنتكسة من سرطان بطانة الرحم

لتي                       من المرجح ان یكون العالج الهرموني فعاًال في حاالت سرطان بطانة الرحم ا
(LoE IV) من الدرجة األولى أو الثانیة

یجب تحدید حالة مستقبل الهرمونات قبل البدء بالعالج الهرموني ألنه من المرجح ان تكون فعالة        
(LoE III) واألستروجین إیجابي ونفي حالة المرضى الذین یكون عندهم مستقبل البروجستر 

بأخذ عینة في حالة االنتكاس ألنه وضع مستقبالت الهرمونات ممكن ان یختلف بین     االعتبارممكن 
(LoE III)الورم األولي و النقیلي

عندهم ودرجة       ولي للمرضى المستقبالت الهرمونیة إیجابیة العالج الهرموني هو العالج المفضل األ
(LoE V) ولیس ذو انتشار سریع2أو 1الورم 

(LoE III) (MPA 200 mg أو MA 160 mg البروجیسترون (یوصى بعالج

یوصى بأدویة هرمونیة أخرى بعد البروجیسترون مثل عالج التاموكسیفین أو مثبطات
(LoE III)  أو أروماتاز fulvestrant

یع من عالج كاربوبالتین و باكلیتاكسیل وهذا            العالج األساسي هو ستة دورات كل ثالث أساب
نفس الفعالیة ولكن أقل سمیة                 یعتمد على االتصال األولي لتجربة عشوائیة والتي تظهر 

(LoE I) من خیار العالجات سیسبالتین و دوكسوروبیسین و باكلیتاكسیل

(LoE V) ي من الخیار الثانويیائال یوجد معیار رعایة للعالج الكیم

ب

ب

ج

أ

أ

ج

أ

ج
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ǁ FGFR2 (خاصة ƥلȥمȄȴة ƥلȾال ǽا ȥیȥȼت Ɯ ƻȧȭ PI3K/PTEN/AKT/mTOR

Ȳ حȧلƥ ȮǼا نة ƿ اȭȧس في ƨȧɅغ HRD / MSI ǁ ER / PgR ǁVEGF / VEGFR)
(LoE III). تɅȹȄȧȼة Ʌȹȭة  ƩاȽǼơ في ƥƯƭسȺه ا ȹɄȄǁغي

Ǆ Ǆ

؟.ما هي أكثر أدویة مستهدفة ومبشرة بالنجاح وأي مخطط تحلیلي یجب اتباعه لتقییم الفوائد السریریة12

لدیها ƥلȥمȄȴة ƥأل ǁع Ʌة ȳȄȴɌ تǁ PI3K / mTOR Ưاȿم ƯƥȦنƥ ƺȥهȺȿت ƥلȺي ƥألȄǁƭة
(LoE III) ƥƯƭسȺها ȹɄȄǁغي  Ɯ عالج لألستخدام السریري Ȝơ ƭاɃȺ عƥ ȲȺی Ȳ ل ȳɌ لǁ متوضعا نɀاȭا ȧ هȯơ

:ƺȥهȺȿɃلƥǁ ȥیȥȼلƥ ƪ لل عال السریریة ƦƯاȼȺلƥ ȲɅامɁت

ƥلɅȸȄȨȼة ƨ یالȥعȺلƥ ǁơ ƥلɅȽȄȧɀȺة باألنواع الفرعیة ȝ علȺت ƧƭȥعȺم مجموعات دراسات سلة مع

ǁơل Ȅȴة. تعتبر

ƥلǽƥȥȹة في لل ȽȺلɅل األنسجة Ȧخơ مع ƥلȴɅȹل ȴج Ʌة ƨلعال م اƥ ƣلى ƧȥɄȺȿɃلƥ ƥالكل ɅȞɅɄɅة ƦƯاȼȺلƥ . Ƹ

.ƥȥج بها یɁɄح ƥلɅȸȄȨȼة ƥلɄها ǽة مع نقاط ƥلȺȺɃاǼعة  ƥلȽȺلɅل ǁ

ƥلɄهاǽة هي نقاط ƧƭȥȽم زمنیة نقطة ȥɄ ع استقرار المرض دون تقدم) ) PFS ǁơ. PFS. ƹ

.ƧȧȞȹɃلƥ المرحلة ƦƯاȼȺ ل ƥلɃف ɂلة ƥألǁل Ʌة

المرحلة الثالثة     ƦƯاȼ ت المفضلة في ƥألǁل Ʌة  ƥلɄهاǽة  نقطة ȴ ه البقاء على قید الحیاة) ) OS ƺ

(LoE V).بالعبور ȡȹɄȺلƥ ǁơ ȘɅȮȾȺلƥ ȲȺی Ȳ ل ما

Ʒ
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