
All rights reserved Emirates Cancer Foundation (www.cancer.ae) Copyright ©2011  
 
 

 عظامال سرطان                                 

 

 حمايٌ و دعم ؽً العظام تساهم. اإلنسان جسم ؽً عظمٌ 022 من أكثر هناك

 .لتحركبا لنا السماح إلٍ إضاؽٌ الجسمَ

 و  َ داعمٌال ألنسجٌا  تدعٍ َ ٌداعم أنسجٌ من مصنوع إطار عن عبارة العظام

 خّيا تتواجد . قوتوا العظام يعطً اإلطاري التشكيل. الكالسيوم مثل المعادن من

 اإلطار أنحاء جميع ؽً العظام

 و األوستيوبّستس خّيا : عظامنا ؽً الخّيا من انرُيسي نوعان  هناك

 خّيا أن حين ؽً َ العظام إطار بناءب األوستيوبّستس تقوم .األوستيوكّستس

 .العظام إطار علٍ تحاؽظان العمليتان هاتان. اإلطار تؾتت األوستيوكّستس

 

 األولً العظام سرطان

 مختلؾٌ أنواع عدة وهناك. العظام خّيا ؽً يبدأ سرطان هو األولً العظام سرطان

 .األولً العظام سرطان من

 

 (الثانوي العظام سرطان) العظام ؽً نتشري الذي لسرطانا

 .ثانويٌ تكون العظام سرطان حاِت معظم

 يبدأ ثم من و. المثال سبيل علٍ كالثدي الجسمَ من آخر مكان من السرطان ينتشر

 القسم مراجعٌ يجب ثانويٌ اإلصابٌ كانت إن حال ؽً. العظام ؽً بالنمو السرطان

 .الموقع هذا ؽً بك الخاص األولً للسرطان المناسب

 

 العظام بسرطان اإلصابٌ خطر
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 هذاو َ  الشباب عند شيوعا األكثر ومن. جدا نادر سرطان  األولً العظام سرطان

. السن ؽً الكبار ؽً عادة تشيع التً السرطان أمراض ؽً معتاد غير راأم يعتبر

 أو المراهقين ؽً ( أوستيوساركوما) العظميٌ السرطان أورام تشخيص ويتم

 سنوات دون من ؽً السرطان هذا تواجد جدا النادر من و. الشبان البالػين

 ألن أساسا ذلك ويرجع. 02 ال سن بعد ذلك بعد اإلصابٌ خطر يزداد. المراهقٌ

 خطر ؽً طؾيؾٌ يادةز يسبب الذي  باجيت مرض من يعانون قد السن ؽً الكبار

 .باجيت ومرض العظام بسرطان اإلصابٌ

 

 بين شيوعا أكثر هو و. وينؼإي ساركومٌ العظام سرطان من آخر نوع يسمٍ

 . سنٌ 02 و 02 عمرال

 ؽً عادة العظام سرطان من نواعاأل هذه تشخص .ةندر أكثر أخرى أنواع هناك 

 .العمر منتصف

 

 

 الضرباتو اإلصابات

 

 من لكنى. السرطان سببت أن يمكن العظم ؽً إصابٌ أو ضربٌ ان بعضال يظن قد

 أو. ظاهرا يكن ولم سابقا اموجود كان الذي السرطان ظورت صابٌاإل أن المرجح

 .إصابٌ إلٍ يؤدي قد مما العظام هشاشٌ السرطان بسبب قد بالعكسَ

 

 العظام سرطان من أخرى أسباب
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 عدة من نعرف ولكننا َ العظام سرطان يسبب الذي ما بالضبط نعرف ِ نحن

 : بى اِصابٌ مخاطر من تزيد قد التً خطر عوامل

  لإلشعاع التعرض  -

 الكيمياًُ العّج أدويٌ بعض مع تعاملوال -

  العظام أمراض بعض  -

  النادرة الوراثيٌ األمراض وبعض  -

 

 العظام سرطان عن الكشف

 

 أي ظوور قبل المرض من األولٍ المراحل عن الكشف هو  األولً الكشف

 .أعراض

 

 سرطانب اإلصابٌ ؽً أعلٍ خطر نسبٌ   وملدي  من علٍ الكشف المؾيد من

 سرطان الٍ  تؤدي قد أنوا المرجح من أعراض يعانً من مثل َ األولً العظام

 الألشعٌ باستخدام بالكشف األطباء يقوم اإلصابٌ خطر إدراك حين.العظام

 أكثر تحدثال باإلمكان اإلصابٌ خطر من قلقا كنت إذا .السينيٌ واألشعٌ. السينيٌ

 .طبيبك مع

 

 العظام سرطان أعراض

 

 وتشمل. الجسم ؽً مكانى و السرطان حجم علٍ اعتمادا َ األعراض تختلف قد

 :الشاُعٌ األعراض

 ألم -
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 تورم  -

 حركٌال ؽً مشاكل -

 األلم. بالليونٌ يتسم وأ امؤلم كوني ن أ العظام ورمب المحيط الجسم لجزء ويمكن

 حجم يزداد  حتٍ واضحا التورم يبدو ِ قد. النوم أثناء و الليل ؽً يزداد قد

 ؽإن مؾصل قرب الورم كان إن و .كليا واضحا الورم يبد ِ قد و. بشدة الورم

 .الحركٌ علٍ سلبيا يؤثر ؽد ذلك

 

 : شيوعا أقل أخرى أعراض

 

  لتعبا -

  العرق أو الحمٍ -

 الوزن ؽقدان -

-  

 و أخرى ظروف بسبب األعراض هذه كل سبب يكون أن يمكن -- تذكر

 بعض أن جدا المحتمل من وأنى َ نادر مرض  السرطان . السرطان ليس

 هذه علٍ الكشف يجب ولكن. األعراض تسبب التً هً ألخرى كلالمشا

 ؽإن السرطانب اإلصابٌ تحققت إن حيث. الطبيب قبل من األعراض

 علٍ األعراض تدل لم إن و.العّج نجاح احتماِت يزيد المبكر تشخيصال

 . المريض لراحٌ األعراض هذه عّج المستحسن ؽمن سرطانَ وجود

 

 العظام سرطان أنواع

 

 الثانوي و األولً العظام سرطان
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 .العظام خّيا ؽً يبدأ سرطان هو األولً العظام سرطان

 السرطان يبدأ ثم من و. الجسم من آخر مكان من الثانوي السرطان ينتشر -

 القسم مراجعٌ يجب ثانويٌ اإلصابٌ كانت إن حال ؽً. العظام ؽً بالنمو

 .الموقع هذا ؽً بك الخاص األولً للسرطان المناسب

-  

 (أويستيوساركومٌ) العظميٌ األورام

 تشخيصى يتم ما غالبا. األساسً العظام سرطان من شيوعا اِكثر النوع

 مكان أي ؽً ينمو أن يمكن. سن أي ؽً يحدث أن يمكن ولكن المراهقين لدى

 أعلٍ أو الساقين ؽً شيوعا األكثر األماكن  ولكن َ العظمً الويكل ؽً

 .الذراع

 

 يوينؼإ ساركومٌ

 

 ما غالبا. المراهقين العظام ؽً السرطان من النوع هذا تشخيص يتم ما غالبا

 ؽً أيضا النمو يوينؼإ األورام يمكن. الساقين عظام أو الحوض ؽً يبدأ

 ساركومٌ ألورام نؾسى هو اللينٌ األنسجٌ ألورامِ العّج. الرخوة األنسجٌ

 .إيونؼ

-  

 (كوندروساركوما) غضروؽيٌ أورام

 بطيُا النمو يكون و العمر منتصف ؽً  األحيان معظم ؽً الورم يشخص

 أو الكتف َ والعضد والؾخذ الحوض ؽً األورام تبدأ أن يمكن. عادة

 .ألضّعأ
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 العظام؟ سرطان صاًُاخ أرى أن ينبػً هل

 

 ىديول يكون قد من تحديد العام الممارس علٍ جدا الصعب من يكون قد

 ..خطورة أقل شًء لديى ممن العظام سرطان

 

 أوِ طبيبك ؾعلىي أن ينبػً ما

 

 يرسلك سوفؽ َ أخرى عّمات أو العظام آِم مشتكيا الطبيب إلٍ ذهبت إذا

 الطريقٌ هً السينيٌ األشعٌ. السينيٌ األشعٌ إلجراء المستشؾٍ إلٍ الطبيب

 . العظام سرطان لتشخيص الوحيدة

 

 متخصص إلٍ التحويل تعنً قد السينيٌ األشعٌ علٍ خاصٌ عّمات هناك

 :السرعٌ وجى علٍ

 

 العظام تؾتت و رتدم  -

  العظام ؽً عشواًُ نمو وجود  -

 العظام حول تورم  -

-  

 َقد األعراض لديك زالت ِ ولكن ٌطبيعي  السينيٌ األشعٌ نتيجٌ تكان ذاا -

 التحويل أو الدم اختبارات ببعض والقيامأ السينيٌ األشعٌ تكرارب طبيبك يقوم

 .حال أي علٍ متخصصل
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 قلقا زالت ِ كنت إذا

 هذه طباعٌ يمكن َ بجديٌ األعراض  يأخذ ِ طبيبك أن تعتقد كنت إذا

 .معى مناقشٌلل الصؾحٌ

 

 العظام سرطان عن لطبيبك أسُلٌ

 العظام؟ سرطان لدي كان إذا أعرف كيف• 

 العظام؟ سرطان عن للكشف ؾحصال  أستطيع هل• 

 العظام؟ سرطان إلٍ ذلك يؤدي قد هل القدم كرة لعب أثناء ساقً أصبت• 

 العظام؟ سرطان أعراض هً ما• 

 ؟بى أصاب أن المحتمل من هل. العظام سرطان من يعانً كان أخً• 

 العظام؟ سرطان أخصاًُإلى التحويل حول توجيويٌ مبادئ أيٌ هناك هل• 


