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ANZSA Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής για  
την Αντιμετώπιση του Σαρκώματος (Σειρά 1) 
 
Σύνοψη στα  Ελληνικά 
 

Τι είναι το σάρκωμα; 

Το σάρκωμα είναι ένας τύπος καρκίνου που εμφανίζεται στα οστά ή στους μαλακούς ιστούς (όπως 

μυς, λίπος). Είναι μια σπάνια μορφή καρκίνου που αντιπροσωπεύει περίπου το 1,3% όλων των 

καρκίνων στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Μπορεί να αναπτυχθεί σε πολλά διαφορετικά μέρη 

του σώματος και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι σαρκώματος. Η θεραπεία μπορεί να 

περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία είτε μόνη είτε σε 

συνδυασμό.  

 

Πώς αναπτύχθηκαν αυτές οι οδηγίες; 

Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από την Ένωση Σαρκώματος Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας για να 

συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση των ασθενών με σάρκωμα χρησιμοποιώντας επιστημονικά 

στοιχεία. Οι οδηγίες βασίζονται σε μια αυστηρή επιστημονική ανασκόπηση στοιχείων από μια ομάδα 

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (όπως γιατροί, νοσηλευτές, επιστήμονες) συμπεριλαμβανομένων 

εκπροσώπων των καταναλωτών (όπως ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία σαρκώματος και των 

φροντιστών τους). Καθώς το σάρκωμα είναι σπάνιο, τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται κυρίως από 

εμπειρίες από εξειδικευμένα νοσοκομεία σαρκώματος ή μητρώα καρκίνου. Δεν βρέθηκαν κλινικές 

δοκιμές που να απαντούν τα τρία κλινικά ερωτήματα αυτής της σειράς οδηγιών. 

 

Παραπομπή σε εξειδικευμένο κέντρο σαρκώματος                                                     

Οι οδηγίες συνιστούν την παραπομπή των ασθενών σε εξειδικευμένα νοσοκομεία σαρκώματος όπου 

υπάρχει ομάδα ειδικών για το σάρκωμα που έχει τακτικές συναντήσεις (συνεδριάσεις πολυ-

επιστημονικής ομάδας ή «συνεδριάσεις MDT») για να συζητήσουν την καλύτερη διαχείριση για κάθε 

μεμονωμένο ασθενή με τη διάγνωση ή την υποψία διάγνωσης σαρκώματος. Τα επιστημονικά 

στοιχεία δείχνουν ότι τα αποτελέσματα είναι γενικά καλύτερα όταν οι ασθενείς έχουν υποβληθεί σε 

χειρουργική επέμβαση σε εξειδικευμένο νοσοκομείο σαρκώματος. Είναι πιθανό να υπάρχει 

καλύτερος έλεγχος του σαρκώματος στο αρχικό σημείο, καλύτερη ανάρρωση από την εγχείρηση και 

μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης. Υπάρχουν επίσης κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν λιγότερες 

πιθανότητες να επιστρέψει το σάρκωμα στο αρχικό σημείο και λιγότερες παρενέργειες όταν η 

ακτινοθεραπεία χορηγείται σε εξειδικευμένο νοσοκομείο σαρκώματος.  
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Σάρκωμα Ewing στη λεκάνη 

Οι οδηγίες απάντησαν επίσης ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της 

χειρουργικής επέμβασης για ασθενείς με εντοπισμένο σάρκωμα Ewing στο πυελικό οστό. Αυτοί οι 

ασθενείς γενικά υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία πρώτα, ακολουθούμενη από χειρουργική 

επέμβαση και/ή ακτινοθεραπεία πριν από περαιτέρω χημειοθεραπεία. Τα στοιχεία έρευνας έδειξαν 

ότι η καθυστέρηση της χειρουργικής επέμβασης πέραν των 4 μηνών από την έναρξη της 

χημειοθεραπείας φάνηκε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιβίωση. Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 

συνιστούν την αποφυγή καθυστέρησης στη χειρουργική επέμβαση (μόνη ή με ακτινοθεραπεία) και 

η πολύ-επιστημονική ομάδα που έχει αναλάβει τη θεραπεία θα πρέπει να συνεργάζεται στενά κατά 

την αρχική περίοδο χημειοθεραπείας για να συντονίσει τον καλύτερο χρόνο για τη χειρουργική 

επέμβαση. 
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