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أن تشكر مجموعة التطویر الدولیة على جهدها وعملها المتواصل، لجعل إمكانیة تطویر هذه اإلرشادات تود الجمعیة 
كما أن الجمعیة األوروبیة ألورام النسائیة تشعر باالمتنان الشدید للمدققین الدولیین من لمرضى سرطان الفرج ممكنًا. 

(القائمة متاحة على موقع الجمعیة).دولة لمشاركتهم181
كما تود الجمعیة أن تعرب عن امتنانها العمیق للمعهد الوطني الفرنسي للسرطان لتوفیر التمویل الرئیسي لهذا 

العمل.  
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الجمعیة االوروبیة لعلم االورام النسائیة المبادئ التوجیهیة التي تشمل تشخیص المرض واإلحالة (العالج طورت

الموضعي، المعالجة الفخذیة والجراحة الترمیمیة) العقدة اللمفاویة التحریات الطبیة قبل العملیة الجراحیة، االدارة 

اعي العالج الكیمیائي المصاحب للعالج اإلشعاعي، عالج الجراحیة، العقدة اللیمفاویة الحارسة، العالج اإلشع

االنتكاس (الفرج، الفخذ، اإلنبثاث البعید) متابعة للمرضى الذین یعانون من سرطان الفرج.

:ویر عملیه من خمس خطوات التباعهاتم تط

الذین یعانون من سرطان الفرج.توحید التعامل مع المرضى اهداف هذه المبادئ التوجیهیة هي 

أطباء النساء المختصین باألورام السرطانیة وأطباء النساء العامین،من قبللالستخدامالدلیل التوجیهي مخصص 

والسریریة االورام الطبیة أخصائيالعالج اإلشعاعي أخصائي، واالنسجةعلم االمراض أخصائيالجراحین، 

.  واتحاد االخصائیین الصحیین، فرق الرعایة التلطیفیة والممارسین العامین

عام الذین لدیهم سرطان الخالیا الحرشفیة للفرج، هذه المبادئ ١٨االرشادات على البالغات فوق سن تنطبق هذه 

سعى إلى . على أي طبیب یالتوجیهیة ال تتناول المرضى الذین یعانون من األنسجة السرطانیة األخرى لسرطان الفرج

ي ظروف السریرّیة الفردیة لتحدید رعایة أتطبیق هذه اإلرشادات، أن یقوم باستخدام حكم طبي مستقل في سیاق ال

مریض أو عالجه.

التقییم الخارجي للمبادئ التوجیهیة( مراجعة دولیة)

تسمیة مجموعة تنمیة دولیة متعددة االختصاصات

تحدید المراجع العلمیة

دمج تعلیقات المراجعین الدولیین

صیاغة التوصیات العلمیة
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.نقديها بشكلوتقییمالحالیة المصادرللتأكد من ان البیانات الواردة في هذه الوثیقة تستند إلى األدلة، تم استعراض 

.2015وسبتمبر 1980تم إجراء مراجعة شاملة للدراسات المنشورة بین ینایر 

علمیة كافیة و/أو عندما تم الحصول على إجماع كبیر بین التوجیهیة إذا كانت مدعومة بأدلةبالمبادئاالحتفاظتم 

.بشكل افتراضي، یتم اعتبار المبدأ التوجیهي كمعیار قیاسي للنهج السریري.الخبراء

معترف بها باإلجماع كمعیار قیاسي للنهج السریري، یتم اإلشارة إلى أنها ال ولكن غیرإذا اعتبر أن المقاربة مقبولة 

تزال خاضعة للنقاش و/أو التقییم.

1الدراجات)تسجیل (نظامتشمل هذه اإلرشادات على خمسة تصنیفات مختلفة لقوة الدراجات اإلرشادیة 

وتطبق 1وائیة خاضعة للسیطرة تم تقییمها ك ++على االقل تحلیل فوقي واحد، أو مراجعة منهجیة أو تجربة عشأ.

، 1على السكان المستهدفین أو مجموعة من األدلة تتكون بشكل أساسي من الدراسات المصنفة على أنها +مباشرة

العام للنتائج.وتوضح التطابقمباشرة على السكان المستهدفین، والتي تنطبق

مباشرة على السكان والتي تنطبق،2الدراسات التي تم تصنیفها على أنها ++مجموعة من األدلة بما في ذلك ب. 

.1أو +1+والمصنفة +العام للنتائج أو أدلة مقتبسة من الدراسات وتوضح الثباتالمستهدفین، 

مباشرة على السكان والتي تنطبق، 2مجموعة من األدلة بما في ذلك الدراسات التي تم تصنیفها على أنها +ج. 

.2العام للنتائج، أو ادلة مقتبسة من الدراسات التي تم تصنیفها ++وتوضح الثباتالمستهدفین 

.2أو أدلة مقتبسة من الدراسات التي تم تصنیفها +4أو 3أدلة مستوى د.

.ةالتوجیهیبها بناء على الخبرة السریریة لمجموعة التطویر المبادئ ةالموصیأفضل الممارسات  

ضئیلة جدا.انحیازتحلیل فوقي عالي الجودة، المراجعة المنهجیة للتجارب العشوائیة ذات شواهد، أو التجارب العشوائیة ذات مخاطر 1++

شواهد) ذات مخاطر انحیاز ضئیلة.(ذات، أو التجارب العشوائیة والمراجعات المنهجیةتحلیل فوقي جید، 1+

نخفضة ++ مراجعات منهجیة عالیة الجودة لمراقبة الحالة أو دراسات األتراب/ دراسة مراقبة الحالة عالیة الجودة أو دراسة األتراب مع مخاطر م2

بأن العالقة سبیة.بیرواحتمال كاالنحیازللغایة التباس مع مخاطر منخفضة للغایة التباس أو 

بأن العالقة سبیة.واحتمال معتدل+ دراسات مراقبة الحالة مجرات بشكل جید أو دراسة األتراب مع خطر التباس أو انحیاز منخفض 2

دراسات غیر تحلیلیة، على سبیل المثال تقاریر الحاالت، سلسلة الحاالت.3

الخبراء.أراء 4
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الفحوصات ما قبل الجراحة

و عینةعن طریق عینة بالخزعة أتشخیص ذلكاإلصابة بسرطان الفرج، یجب أن یتم بیشتبه مریضهعند أي 

قد یعیق تخطیط العالج.األولي ألن ذلكللتشخیص االستئصالیجب تجنب خزعة ،بالشقجراحیة 

بشكل منفصل (مع توثیق مرضیجب فحص كل ،من امراض الفرج المختلفةعند المرضى الذین یعانون 

.واضح بالرسم)

من قبل فریق األورام ولیتم معالجتهمیجب إحالة كل مرضى سرطان الفرج إلى مركز معالجة أورام النساء، 

النسائیة.

نظام التصنیف

TNM1و/أو FIGOتصنیف سرطان الفرج وفقا لتصنیفیجب 

.N3و/أو T3على إثر هذه التوصیات، یتم تعریف المرحلة المتقدمة من المرض على أنها مرحلة سریریة1

9

ج

الفحوصات ما قبل الجراحة

البعد من خط،المرضحجمیتضمن العمل ما قبل الجراحة على األقل توثیقا واضحا للفحص السریري (

رسم اللمفاویة). ینصح باستخدام صورة أو العقدفحصو البول/ البظر/ فتحة الشرج، المهبل، مجرى الوسط

). ادناهتوضیحي سریري (انظر

فتحة الشرج./ یوصى بتقییم عنق الرحم/ المهبل

لموجاتعن طریق اوتصویرهم (إمالألربیةیتطلب الفحص السریري الحارسة،اللیمفاویةالعقدةقبل عینة 

البوزیتروني)، التصویر المقطعي، التصویر بالرنینباإلصدارالمقطعي التصویر(صوتیة،الفوق 

.المحتمل للعقد اللمفاویةاالنتشارالمغناطیسي) لتحدید 

الفحص أو التصویر) بواسطة خزعة دقیقة أو خزعة أساسیة عندمافي(المشبوهة یجب تحلیل العقد اللمفاویة 

یؤدي ذلك إلى تغییر المعالجة االولیة.

تباه أو یكون هناك اشوالحوض عندمایوصى بمزید من التصنیف بواسطة التصویر المقطعي للصدر، البطن 

أو مرحلة متقدمة من المرض./العقد اللمفاویة وانتشار فيتأكد من 

.عمق الغزوو على األقل على النوع النسیجي التي قبل العملیةیجب أن یشتمل تقریر فحص االنسجة للخزعة
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.عمق الغزوو على األقل على النوع النسیجي التي قبل العملیةیجب أن یشتمل تقریر فحص االنسجة للخزعة
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ج

العالج الجراحي

العالج الموضعي

.الجذري الموضعي للورمالتوصیة باالستئصال

السطحي لورم داخل الخالیا الطالئیة المتباینة المتخالفةاالستئصالاالعتبارینصح بأخذ بعین 

. الغازیةلألورامالموضعي إلى االستئصال الجذري باإلضافة (d-VIN)

یمكن القیام باستئصال جذري لكل بؤره على حداالبؤر،في حاالت وجود غزو سرطاني متعدد  .

جلدي واسعالحاالت التي یكون فیها الغزو متعدد البؤر، والذي یحدث في سیاق مرض اما في

.للفرجقد تكون هناك حاجة الستئصال كامل النطاق،

.الهدف من االستئصال هو الحصول على هوامش محیطه خالیه من السرطان

ممكن القبول بهوامش اقل منالسرطان. سم خالیه من ١ینصح بأن تكون الهوامش على األقل 

)وفتحة الشرجومجرى البولر ذلك اذ كان الورم السرطاني قریب على هیاكل خط الوسط (البظ

.  وظیفتهموللحفاظ على

فأن إعادة االستئصال هو االختیاراالستئصال،في حاالت امتداد الورم السرطاني الى هوامش 

.  العالجي

العالج األمثل لمنطقة األربیة (استئصال كامل للعقد اللمفاویة أو استئصال محدد لعقد) في حالة

تضخم وثبوت انتشار السرطان في العقد اللمفاویة ما زال بحاجة الى تحدید.
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عالج منطقة األربیة

<pT1aالمراحل ینبغي عالج منطقة االرب (المنطقة بین الفخذ وعلى جانبي العانة) في ج

عقد لیمفاویة مشبوهةوجودسم، دون4عنحجمهایقلالتيالبؤرةأحادیةاألورامفي حاالتب 

یوصى بأتباع تقنیة العقدةطریقة)،أي(في منطقة االرب اثناء الفحص السریري والتصویر 

الحارسة.اللیمفاویة

سم و / أو بالنسبة للسرطانات متعددة البؤر، یوصى4≥یكون حجمهافي حاالت األورام التيج

.جراحیه منفصلةبمنطقة االرب من كلتا الجهتین عن طریق شقوق اللیمفاویةباستئصال العقد 

سم من خط الوسط) ینصح1الجانبیة (الهامش الوسطي للورم > من ألورام الفرجبالنسبة 

. یمكن إجراء استئصال العقدالمصابةالجهةلمنطقة االرب على اللیمفاویةباستئصال العقد 

. المریضةللجهةفي حال ثبوت انتشار لیمفاوي المقابلةللجهةاللیمفاویة لمنطقة االرب 

الى استئصال العقد اللیمفاویة، ینبغي استئصال العقد اللیمفاویة األربیة السطحیةالحاجةعند د

والعمیقة.  

بالحفاظ على ورید الصافن.یوصىج

ت،التخصصاریق متعدد عن طریق فالمرضى في حاالت المراحل المرضیة المتقدمةتقییمیجب

.األمثل وأیضا الترتیب األنسب لتلك الطرق العالجیةاالختیار العالجيلتحدید

سم)، ینبغي اخذ استئصالها بعین االعتبار.2(> اذ تم الكشف عن عقد لیمفاویة بمنطقة الحوض

جراحة الترمیم

المراحلمنكلفيالتخصصاتمتعددفریقمنكجزءالترمیمیةالجراحیةالمهاراتتوفرمطلوب

والمتقدمة من المرض على حد سواءالمبكرة
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عملیة العقدة اللیمفاویة الحارسة

والتيالبؤرة،للمرضى الذین یعانون من سرطانات أحادیة الحارسةُینصح بإجراء عملیة العقدة اللیمفاویة 

بمنطقة الفخذ.مشبوهةلیمفاویةسم دون وجود عقد 4من یكون حجمها >

ةالصبغاما استخدام الزامي،هو المشعةالمادةعن طریق استخدام الحارسةاللیمفاویةالعقدةالبحث عن 
.الزرقاء فهو اختیاري

اویةمكان وعدد العقد اللیمفوالكشف عنللتعرف الجراحیة،العملیةینصح بأجراء التصویر الومضي قبل 
.  الحارسة

أو استخدام مقاطع األنسجة المجمدة (الفحص المرضي/ والعملیةأثناءتقییم العقدة اللیمفاویة الحارسة
متزایدخطرلوجودنظًرابالحذرلكن ُینصح. ثانیةجراحیةعملیةالمجهري الفوري)، ممكن، لتفادي إجراء

أثناءسجةاألنمن عدم المقدرة على تشخیص النقائل المجهریة في الفحص المرضي النهائي، بسبب فقدان
المعاملة لفحص المقطع المجمد.

للیمفاویة في اللعقداستئصالإجراءیجبالطریقة)،فشل(الحارسةاللیمفاویةالعقدةعلىالعثوریتملمإذا
منطقة األربة والفخذ.

فيیمفاویةاللالعقداستئصال): (أي حجمالحارسةاللیمفاویةالعقدةالعثور على نقائل سرطانیه فيتمإذا
منطقة األربة والفخذ وكذلك العقدة اللیمفاویة الحارسة.

في.اللیمفاویة الحارسة لكال الجانبین باألمر االلزاميالعقدةتحريیعتبر: الوسطيالخطألورامبالنسبة
الفخذیة یةاللیمفاویة األربالعقداستئصالیجبفقط، فانهواحدالحارسة لجانباللیمفاویةتحري العقدةحال
.الجهة المقابلةفي

قل عنیتسلسلًیا لمقاطع األنسجة الفصًال للعقدة اللیمفاویة الحارسةالمرضيالتقییمیشملأنیجب
كانت نتیجة المقاطع بصبغة الهیماتوكسیلین واالیوسین سالبه، ینبغي تقیم األنسجةإذا. مایكرومتر200

عن طریق الفحص بتقنیة كیمیاء المناعة النسیجیة.

ج

ج
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شعاعيالعالج اإل

أسابیع من٦ویفضل في غضون ممكن،لمساعد بأقرب وقت ااإلشعاعيبالعالجیجب البدء 

لجراحي.االعالج

لورم األولي وال یمكن أجراء استئصال المرض ویتمدد الى حافة الخزعة المستأصلة من اعندما یجتاح 

لجراحیة.العملیة اجراحي أضافي ینبغي أجراء العالج االشعاعي بعد 

راالعتبابعینالعالج اإلشعاعيلواضحة یجب أن یأخذ القریبة ولكن المرضیة االحافةفي حالة 

مسافة حدود االنسجةقربمعدل اتفاق حولالموضعي للورم. ال یوجد االنتكاسلتقلیل حدوث 

.لجراحیةالعملیة ابعد لهاالتي ینصح بأخذ العالج االشعاعيالقریبة من الحافةلمرضیةا

نتشاریوجد فیها االجراحیة للحاالت التيالعملیةبعد ألربیةیوصى بالعالج االشعاعي في منطقه ا

اللیمفاویة.یتخطى غالف العقد انتشاروجود وأو/واحدة عقدة لمفاویةمنأكثرفي 

ن ممنطقة األربیجب ان یشمل المنتشر فیهااللمفاویة األربیةلعقد لاالشعاعي المساعد العالج

عیدالجزء البو الشعاعي،حالة عدم وجود عقد لمفاویة حوضیة مشبوهة في الفحص وفينفس الجهة

یمتد الى مستوى تفرع الشریان الحرقفي المشترك.و الحد االعلىمن العقد اللمفاویة الحرقفیة

الدالئل العلمیة لسرطانات الخالیا الحرشفیة األخرى، كسرطان عنق الرحم، اعتمادا على أسس 

سرطان الراس والرقبة وكذلك سرطان فتحة الشرج، فأنه یجب بأخذ االعتبار العالج الكیمیائيو 

المحفز مع العالج االشعاعي. 

ب

ج
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الدمج بین العالج الكیمیائي واالشعاعي

عند وجود ورم سرطاني غیر قابل لالستئصال فأن الدمج بین العالج الكیمیائي والعالج االشعاعي 

االختیاري الحاسم.) یكون العالج اإلشعاعیةالجرعة(إمكانیة تصعید 

ینبغي التفكیر بالعالج الكیمیائي االشعاعي كعالج ابتدائي مساعدالمتقدمة،في مراحل المرض 

.واسعة النطاقاالستئصالیة(تقلیص حجم الورم) لتفادي العملیات 

بأفضلیة استخدام عقار السیسبالتیناالشعاعي،مع العالج المحفزیوصى بالعالج الكیمیائي 

أسبوعیا.

العالج الجهازي

مفضله في العالجتوصیه بخطهبسرطان الفرج غیر مرضیه للتمكن من إعطاء الخاصةالمعطیات 

.الملطف

ج

ج

ج

د
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الدمج بین العالج الكیمیائي واالشعاعي

عند وجود ورم سرطاني غیر قابل لالستئصال فأن الدمج بین العالج الكیمیائي والعالج االشعاعي 

االختیاري الحاسم.) یكون العالج اإلشعاعیةالجرعة(إمكانیة تصعید 

ینبغي التفكیر بالعالج الكیمیائي االشعاعي كعالج ابتدائي مساعدالمتقدمة،في مراحل المرض 

.واسعة النطاقاالستئصالیة(تقلیص حجم الورم) لتفادي العملیات 

بأفضلیة استخدام عقار السیسبالتیناالشعاعي،مع العالج المحفزیوصى بالعالج الكیمیائي 

أسبوعیا.

العالج الجهازي

مفضله في العالجتوصیه بخطهبسرطان الفرج غیر مرضیه للتمكن من إعطاء الخاصةالمعطیات 

.الملطف

ج

ج
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عالج حاالت االنتكاس

عالج انتكاس المرض في منطقة الفرج

یوصى باالستئصال الجذري الموضعي.

ملم وقد تم في السابق فقط١< عندما یكون في حالة انتكاس سرطان الفرج عمق الغزو السرطاني 

.لفخذیةااألربیةاللیمفاویةفأنه ینبغي استئصال العقد الحارسة،اللیمفاویةالعقدةاستئصال 

مع ذاته في حاالتبالمقارنةقابل الجراحیةالمعالجةالعالج االشعاعي بعد باستعمالاالستطباب 

العالج المرضي االولي.

األربیةمنطقةفي عالج انتكاس المرض 

اإلصداربتقییم انتشار المرض باستخدام التصویر المقطعي (او التصویر المقطعي بإعادةیوصى 

البطن والحوض.الصدري،) لمنطقة القفص البوزیتروني

یلیه العالج االشعاعي لدى المرضى الذین لم أمكن،العالج المفضل هو االستئصال الجذري ان 

للعالج االشعاعي قط.   یتعرضوا

الرحم،كسرطان عنق األخرى،الحرشفیةلسرطانات الخالیا العلمیةالدالئلعلى أسس ااعتماد

یجب بأخذ االعتبار العالج الكیمیائي فأنهالشرج، وكذلك سرطان فتحة والرقبةسرطان الراس 

.المحفز مع العالج االشعاعي

عند وجود ورم سرطاني غیر قابل لالستئصال فأن الدمج بین العالج الكیمیائي والعالج االشعاعي

.یكون العالج االختیاري الحاسم

البعیدةالسرطانیةعالج النقائل 

العالج(الحظ(الملطف) یمكن ان یأخذ بنظر االعتبار في المرضى المنفردین الجهازيالعالج 

).الجهازي
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المتابعة

.المدى الطویل لم یتم تحدیدهاالفرج علىاألمثل لمتابعة سرطان الزمنیةلفترةا

:ُیقترح جدول متابعة كالتالياألولي،بعد العالج الجراحي 
.أسابیع بعد العمل الجراحي8-6المتابعة األولى، • 
أشهر.4-3أول عامین كل • 
.بالسنةمرتین والرابعةالثالثةالسنة• 
ج. الفر القابلیة لمرضوخاصة لدى المریضات ذات الطویل،على المدى المتابعةبعد ذلك • 

2یجب أن تشمل المتابعة بعد العالج الجراحي الفحص السریري للفرج والفخذ.

كالتالي:ُیقترح جدول متابعة اشعاعي،بعد العالج (الكیمیا)

.أسبوًعا من انهاء العالج (الكیمو) اشعاعي12-10بعد المتابعة األولى • 

شهر.أأربعالى ثالثةأول عامین كل • 

مرتین في السنة.والرابعة،الثالثةلسنة ا• 

بعد ذلك المتابعة على المدى الطویل، وخاصة لدى المریضات ذات القابلیة لمرض الفرج.•

یوصى باستخداماشعاعي،العالج (الكیمیا)أسبوًعا على 12ـ10في الزیارة األولى بعد مرور 

للعالج ةالكاملاالستجابةلتوثیق لبوزیترونياباإلصدارالتصویر المقطعي او التصویر المقطعي 

النهائي.

االستعمال الروتیني للتصویر االشعاعي للفخذین للمتابعة بالرغم من وضوح قله حساسیه في الوقت الحالي المعلومات المتوفرة ال تؤید2

الفحص السریري لتشخیص رجوع المرض في منطقه األربیة.
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