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  بررسی سرطان های پوست در یزد
  دکتر محمدتقی نورباال

  دانشیار، گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مهم تـرین عامـل ایجادکننـده آن امـواج مـاوراء بـنفش خورشـید                . هستندپوست از شایع ترین سرطان های بدن انسان           سرطان های     :زمینه و هدف  
در ایـن مطالعـه  وضـعیت    .  بیش تـری دارنـد     هستند احتمال ابتالی  عت های زیادی در طول روز در تماس با آفتاب           افراد با پوست روشن که سا     . است

  . مورد بررسی قرار گرفته استاستسرطان های پوست در استان یزد که یکی از مناطق کویری و پرآفتاب کشورمان 
 در آزمایـشگاه آسـیب   1375 تـا  1367 سرطان طی سال های  یبت شده موارد ثهمه ی. صورت گرفت data study مطالعه به روش : روش اجرا

   .شناسی دانشگاه علوم پزشکی یزد مطالعه شد و سرطان های پوست مورد بررسی قرار گرفت
ترتیـب  شایع ترین سرطان و در درجه های بعدی و بـه    %) 3/27( مورد   646 ثبت شده که سرطان پوست با         مورد سرطان  2360در این مدت     : یافته ها 

% 4/2مالنـوم بـدخیم و      %  8/2وسـلولر،   مـوارد اسپین  % 8/17،  ر سـلول  وزمورد سرطان پوست از نوع با     % 77. سرطان مثانه، معده، پستان و مری بوده است       
% 5/91.  دیده شد  عمده موارد در دهه هفتم و هشتم عمر       .  برابر شایع تر از خانم ها بود       5/1در مردها   بیماری  . موارد بقیه سرطان های پوست بوده است      

  . کل سرطان های پوست در ناحیه سر و گردن و صورت بود
بـا توجـه بـه نـوع پوسـت و شـدت             . استشایع ترین سرطان های بدن انسان سرطان پوست         ) منطقه کویر مرکزی ایران    (در استان یزد   : نتیجه گیری 
  .اندیشیده شودتمهیدات علمی و عملی  آن  الزم است برای پیش گیری از بروز بیش تر بیماری و کاهش،آفتاب در منطقه

  سرطان پوست، یزد، اپیدمیولوژی : واژه های کلیدی
  19-13): 1(10دوره ؛ 1386فصلنامه بیماری های پوست بهار                              1/5/85:     پذیرش13/3/85: وصول مقاله 

  
  مقدمه

 سرطان های پوست در اکثر کشورهای دنیـا در ردیـف شـایع            
ضایعه های سرطانی پوست چون در   ). 1-5 (استترین سرطان ها    

در صـورتی   .  به سرعت جلب توجه مـی کننـد        هستندمعرض دید   
که آموزش های اولیه به بیماران و آموزش کـافی بـه دانـشجویان              

 ن امکان هـا و هزینـه مـی تـوان اکثـر            پزشکی داده شود با کم تری     
  ). 5و6(ان کردموارد سرطان های پوست را تشخیص داد و درم

اشعه ماوراء بنفش خورشید از مهم تـرین عوامـل ایجادکننـده            
اسـتوایی و    کـشورهایی کـه در منـاطق      . سرطان های پوست است   

حاره قرار دارند، کسانی که درساعت های روز و در محیط هـای             
 کسانی که پوست روشـنی دارنـد         و می کنند  باز و زیرآفتاب کار   

آســــیب م پوســــتی بــــرای ابــــتال بــــه ضــــایعه هــــای بــــدخی
 و ویـروس هـا      X، اشعه   )کهولت(افزایش سن   ).1و5و6(پذیرترند

).  7-11(هستندعلل مؤثر در پیدایش سرطان های پوست دیگر از 
خال ها به طور کلی ضایعه های خوش خیم هستند و به ندرت می 
توانند به سرطان های پوست عمدتاً مالنوم بدخیم تبدیل شوند که        

 احتمـال ی مـادرزادی بـزرگ بـیش تـرین          خال هـا   در میان آن ها   
 حـدود  (احتمال ابتالو خال های معمولی کم ترین     ) درصد15-5(

  ).1-3 و12(را دارد) یک درصد
در کشور ما با توجه به تـابش شـدید آفتـاب در اکثـر فـصول                 

کـارگران   مالحـان و   سال و تماس فراوان کـشاورزان، دامـداران،       
ــاب و اســتفاده نکــر   ــا اشــعه آفت محــافظ هــای دن ازســاختمانی ب

   بهمن، بیمارستان آموزشی سوانح و سوختگی شهید صدوقی، بخش پوست22یزد، بلوار -دکتر محمد تقی نورباال: مؤلف مسوول
  mtnoorbala@yahoo.com: پست الکترونیک
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انتظـار  موقع کار در محـیط بـاز بایـد          در لباس و کاله     نظیرمناسب  
ــای پوســت را داشــت    ــرطان ه ــاالی س ــیوع ب ــیوع  . ش ــی ش بررس

 بــه طــور پراکنــده صــورت گرفتــهکانــسرهای پوســت در کــشور 
 و  صـورت پذیرفتـه   و یک مطالعه نیز قـبًال در یـزد          ) 13و14(است

ولی لزوم مطالعـه وسـیع تـر        ). 13(نتیجه آن نیز گزارش شده است     
 بـه پـیش     ،آن عوامـل     و د تا با شناسایی موارد    وهمیشه حس می ش   

  .پرداخته شودگیری به تر و درمان کامل تر آن 
  

  روش اجرا 
ــا روش   Existing data base study ایــن مطالعــه ب

 تا 1367 پرونده هایی که از سال    همه ی  گرفت و طی آن      صورت
 با تشخیص سرطان توسـط بخـش آسـیب شناسـی دانـشگاه          1375

بـا  . سی شـد   برر  شهید صدوقی یزد بایگانی شده بود      علوم پزشکی 
استخراج اطالعـات عمـومی و تخصـصی از پرونـده هـا تجزیـه و                

سـرطان هـای پوسـت بـا توجـه بـه            .  گرفت صورتتحلیل آماری   

ــلولر    ــاز و س ــی ب ــوان کل ــه عن ــا تحــت س ــیوع آن ه  ، (BCC)ش
 طبقه بنـدی شـد و       (MM) و مالنوم بدخیم     (SCC)اسپینوسلولر

  . رفتقرار گ بررسی  موردبقیه سرطان ها با عنوان متفرقه
  

  یافته ها
 پرونده با تـشخیص سـرطان بایگـانی         2360 ، سال 9طی مدت   

 پوست بیش ترین فراوانی را بـه        در هر سال سرطان های    . شده بود 
میانگین فراوانـی سـرطان پوسـت طـی         . خود اختصاص داده است   

  ). 1جدول شماره (کل سرطان ها بوده است% 3/27مدت بررسی 
و % 17./8،  % 77ده   مورد سـرطان پوسـت گـزارش شـ         646از  

ــوع  % 8/2 ــه ن ــوط ب ــه ترتیــب مرب ــودMM و BCC ، SCCب .  ب
 و 1371 در سـال هـای   BCCحداکثر و حداقل شیوع نسبی نـوع     

 در سـال هـای      SCCو در نـوع     % 7/64و  % 85 و به ترتیـب      1375
جدول شماره  (بوده است   % 9و  %  3/32 و به ترتیب     1371 و   1375

2.(  
  

   انواع کانسرها بر حسب سال در آزمایشگاه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی یزدتوزیع فراوانی-1جدول شماره 
  

محل 
  سرطان

  جمع  بقیه  مری  پستان  معده  مثانه  پوست

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سال
1367  81  )2/27(  18  )6(  21  )7(  36  )1/12(  22  )4/7(  119  )40  297  )6/12(  
1368  90  )7/34(  19  )3/7(  14  )4/5(  22  )5/8(  20  )7/7(  94  )2/36(  259  )11(  
1369  78  )38(  17  )3/8(  15  )3/7(  18  )8/8(  17  )3/8(  60  )2/29(  205  )7/8(  
1370  68  )١/٢٧(  35  )9/13(  20  )8(  19  )6/7(  21  )4/8(  88  )35(  251  )6/10(  
1371  67  )9/25(  30  )6/11(  24  )٣/٩(  19  )3/7(  26  )10(  92  )6/35(  258  )11(  
1372  56  )3/22(  25  )10(  24  )6/9(  16  )3/6(  17  )7/6(  113  )45(  251  )6/10(  
1373  70  )3/26(  18  )8/6(  30  )3/11(  26  )8/9(  14  )2/5(  108  )6/40(  266  )2/11(  
1374  68  )1/24(  25  )9/8(  30  )6/10(  27  )6/9(  16  )7/5(  116  )1/41(  282  )12(  
1375  68  )4/23(  30  )3/10(  26  )9/8(  20  )9/6(  16  )5/5(  131  )45(  291  )3/13(  
  )100(  2360  )39(  921  )1/7(  169  )6/8(  203  )6/8(  204  )1/9(  217  )3/27(  646  جمع
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  ی یزد توزیع فراوانی انواع کانسرهای پوست بر حسب سال در آزمایشگاه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشک-2جدول شماره 
 

  جمع  بقیه   مالنوم بدخیم  اسپینوسلولر  بازوسلولر  نوع سرطان
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد  درصد  تعداد  سال
1367  68  84  8  9/9  4  9/4  1  2/1  81  6/12  
1368  69  7/76  16  8/17  5  5/5  0  0  90  14  
1369  55  5/70  20  6/25  2  6/2  1  3/1  78  12  
1370  54  4/79  11  2/16  1  5/1  2  3  68  5/10  
1371  57  85  6  9  0  0  4  6  67  4/10  
1372  45  3/80  8  3/14  1  8/1  2  6/3  56  7/8  
1373  55  6/78  11  7/15  2  9/2  2  9/2  70  8/10  
1374  50  5/73  13  1/19  2  9/2  3  4/4  68  5/10  
1375  44  7/64  22  3/32  1  5/1  1  5/1  68  5/10  
  100  646  4/2  16  8/2  18  8/17  115  77  497  جمع

 
مرد و  %) 4/61( بیمار   397 بیمار مبتال به سرطان پوست       646از  

 نفـر بـه     300 ،بیمـار  مرد   397از  . زن بودند %) 6/38( نفر آنان    249
 نفـر بـه مالنـوم       11 نفر بـه نـوع اسپینوسـلولر و          79نوع بازوسلولر،   

 بیمــار زن بــه ترتیــب بــه انــواع39 و 36، 197. بــدخیم مبتالبودنــد

  .  اسپینوسلولر و مالنوم بدخیم مبتالبودند بازوسلولر،
بیش ترین فراوانی سرطان پوست و نیز نـوع بازوسـلولر و مالنـوم              

 سال و نوع اسپینوسـلولر در گـروه         69 تا   60بدخیم در گروه سنی     
  ). 3جدول شماره ( سال دیده شد 79 تا 70سنی 

  
 بر آزمایشگاه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی یزدر انواع کانسرهای پوست ثبت شده دتوزیع فراوانی -3شماره جدول 

  حسب سن
  جمع  متفرقه  مالنوم بدخیم  اسپینوسلولر  بازوسلولر نوع کانسر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد  )سال(سن 
  )9/13(  89  )25(  4  )7/16(  3  )4/11(  13  )14(  69  40کمتراز 

49-40  87  )6/17(  12  )5/10(  2  )1/11(  1  )2/6(  102  )9/15(  
59-50  108  )9/21(  15  )2/13(  4  )2/22(  4  )25(  131  )4/20(  
69-60  114  )23(  29  )4/25(  6  )3/33(  3  )8/18(  152  )6/23(  
79-70  69  )14(  30  )4/26(  3  )7/16(  3  )8/18(  105  )4/16(  
  )8/9(  63  )2/6(  1  )0(  0  )1/13(  15  )5/9(  47   و باالتر80

  )100(  642  )5/2(  16  )8/2(  18  )8/17(  114  )9/76(  494  جمع
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 توزیع فراوانی انواع کانسرهای پوست ثبت شده در آزمایشگاه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی یزد بر -4جدول شماره 
  حسب شغل

  جمع  بقیه  مالنوم بدخیم  اسپینوسلولر  بازوسلولر  نوع کانسر
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد  شغل

  )4/22(  145  )3/1(  2  )1/4(  6  )20(  29  )4/74(  108  کشاورز
  )12(  77  )5/2(  2  )5/2(  2  )4/19(  15  )3/75(  58  کارگر
  )14(  91  )1(  1  )1(  1  )23(  21  )7/74(  68  کارمند

  )1/31(  201  )5/4(  9  )5/2(  5  )16(  32  )77(  155  خانم خانه دار
  )4/20(  132  )3(  4  )5/1(  2  )3/14(  19  )81(  107  نامشخص

  )100(  646  )8/2(  18  )4/2(  16  )18(  116  )7/76(  496  جمع
   

از ســرطان هــای گــزارش شــده پوســت  %) 1/31( مــورد 201
افرادی کـه بیـرون از منـزل کـار و           (مربوط به خانم های خانه دار       

مربوط به کشاورزان می %) 4/22( مورد 145و ) مشغولیت نداشتند 
در مــورد شــغل بیمــار در پرونــده    %) 4/20(نفــر  132در . شــد

  ). 4جدول شماره (اطالعات کافی ثبت نشده بود 
سرطان های گزارش شـده پوسـت مربـوط بـه نـواحی             % 5/91

 صـورت بـه تنهـایی       ،سر، صـورت و گـردن بـود و در ایـن مـورد             
  .  را به خود اختصاص داده بود موارد2/71%
  

  بحث 
در اکثـر نقـاط     ی پوسـتی    مطالعه های اپیدمیولوژیک کانسرها   

 است و اکثر آن ها شیوع سرطان هـای پوسـت            صورت گرفته دنیا  
  ).1-5(کرده اند کل سرطان ها گزارش% 35تا % 25را حدود 

 هــزار مــورد 400 ســاالنه حــدود در ایــاالت متحــده امریکــا،
کـل سـرطان    % 30سرطان پوست گزار ش می شـود کـه نزدیـک            

کانـسرهای پوسـت در     شـیوع   . دهای ثبت شده را شـامل مـی شـو         
 مورد جدیـد در سـال در صـدهزار نفـر            300 حدود   جامعه امریکا 

  ).1 و8و11و15(استجمعیت 
 مـورد   100 شـیوع سـرطان هـای پوسـت حـدود            ،در انگلستان 

جدید در سال در صد هزار و باالترین رقـم مربـوط بـه اسـترالیا و                 

در هـر صـدهزار       مورد جدید در سال    800قاره اقیانوسیه با حدود     
  ). 1و6و7و9و11و16(استفر جمعیت ن

 و شــیوع صــورت پذیرفتــهمطالعــه هــای محــدودی در ایــران 
موارد ثبت شده   ( مورد جدید    15 تا   10سرطان های پوست را بین      

در سـال   ) در بخش های پاتولوژی و نه بر اساس مطالعه در جامعه          
در مطالعـه   ). 13و14(در صدهزار نفر جمعیت گزارش کـرده انـد          

 مـورد جدیـد     10طان های پوست در یزد حـدود        حاضر شیوع سر  
  .در سال در صدهزار نفر جمعیت بوده است

شیوع بیش تر سرطان ها و باالخص سـرطان هـای پوسـت در              
ل زیر باشد  و استرالیا می تواند به دالیامریکاکشورهای اروپایی و 

 فاکتورهـــای ژنتیکـــی، نـــوع پوســـت ):1-5و8و10و11و15و16(
، افـزایش   )نحـوه پوشـش بـدن     (اعی  ، رسوم اجتمـ   )پوست روشن (

، مـسایل   )باتوجه به بروز سـرطان هـا در سـنین بـاال           (میانگین عمر   
، امکانـات   )توجه بیش تر به پوست ومراجعـه سـریع تـر          (فرهنگی  

  .بیش تر و به تر تشخیصی
 اسـت کـه فاکتورهـای ژنتیکـی و رسـوم اجتمـاعی در               گفتنی

وست بوده ولـی    سرطان های پ   به نفع شیوع کم تر    جامعه ما عمدتاً    
با باالرفتن سطح اقتصادی و توسعه فرهنگی و باالخص با افزایش           

 نکتـه   .میانگین طول عمر باید منتظر شیوع روزافزون بیمـاری بـود          
مهم در این جا لزوم توسعه هر چه بیش تر امکانـات تشخیـصی و              
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  . است درمان و بهره گیری به تر از امکانات موجود 
سرطان هـایی    کل% 30تا  % 25ود   حد امریکادرایاالت متحده   

ــت      ــای پوسـ ــرطان هـ ــود سـ ــی شـ ــزارش مـ ــال گـ ــه در سـ  کـ
کـل  % 40تـا   % 30این آمار دراسـترالیا حـدود       ). 1و2و8و11(است

کـل سـرطان هـا بـوده        % 20و در اروپـا نزدیـک بـه         ) 17(کانسرها
این شـیوع را بـین      و در کشور ما نیز مطالعه های متعدد         ) 16(است

ــا % 25 ــر % 35ت ــر ک ــد ذک ــیوع  ). 13و14(ده ان ــه ش ــن مطالع در ای
کانسرهای پوست در میان کل کانسرها در طی سال های مختلف           

بنابر این در جامعـه     . بود% 3/27متغیر و میانگین آن     % 38تا  % 22از  
مورد مطالعه و احتماًال در کل کشور سـرطان هـای پوسـت شـایع               

  .استترین نوع سرطان 
تان و مـری بـه      در این مطالعـه سـرطان هـای مثانـه، معـده، پـس             

سرطان ریه  . دوم تا پنجم قرار داشتند    ترتیب در رده های بعدی از       
در این مطالعه در رده ششم قرار داشـت در حـالی کـه در بعـضی                 
کشورها به خصوص کشورهای اروپایی سرطان های ریه و پستان          

  . است بسیار شایع تر از جامعه ما
ــت    ــرطان پوسـ ــوع سـ ــرین نـ ــایع تـ ــلولر شـ ــرطان بازوسـ   سـ

صـورت   امریکا در اکثر مطالعه هایی که در ایاالت متحده          ت،اس 
کل % 75  شایع ترین نوع و به تنهایی نزدیک       BCC ، است گرفته

ایـن رقـم در   ). 1و2و8(سرطان های پوسـت را تـشکیل مـی دهـد          
در مطالعه ای کـه در سـال        ). 1و11و17 (است% 79استرالیا حدود   

 و در مطالعـه     )13% (74 نزدیـک    صورت پذیرفت،  در اصفهان    76
ــوارد% 77و در مطالعـــه حاضـــر ) 14% (76 در یـــزد 70ســـال    مـ

  .  تشکیل می دهدBCCسرطان های پوست را 
). 1و3و12( قـرار دارد     MM و سـپس     BCC   ، SCCبعد از   

  و سـی و      SCCدر استرالیا به ازای هر مورد مالنوم هشت مـورد           
در ). 1و3و4و11و12و17(  گزارش مـی شـود        BCCچهار مورد   

 بـوده اسـت   40-9-1 ایـن آمـار بـه نـسبت         امریکـا ت متحـده    ایاال
-1 در اصـفهان بـه ترتیـب    1376در ایران در مطالعه سـال      ). 1و8(

 20-4-1 در یــزد ایــن نــسبت 70و در مطالعــه ســال ) 13 (13-42

در مطالعه حاضر این نسبت به این ترتیـب بـوده           ).  14(بوده است   
 و هـشت     و بیـست   SCC  شش مورد     MMکه به ازای هر مورد      

  .   دیده شدBCCمورد 
برای روشـن شـدن وضـعیت شـیوع سـرطان هـای پوسـت در                

 موارد بروز در سـال در هـر صـدهزار نفـر جمعیـت معیـار                 ،جامعه
 بـروز مـوارد جدیـد       امریکـا در ایاالت متحده    . استبسیار مناسبی   

BCC    و  SCC   و MM             در سال در صـدهزار نفـر جمعیـت بـه  
همین آمـار در    ). 1و5و6و8(ت   مورد بوده اس   10-90-400ترتیب  

در مطالعـه  ). 11و17(  مـورد بـود   9-160-652استرالیا بـه ترتیـب      
و در مطالعـه    ) 13 (2/0-7/2-8/8 در اصـفهان بـه ترتیـب         76سال  

 ذکر است که موارد بروز در شایان. است 3-2-8حاضر به ترتیب   
 اسـت  در صد هزار نفر جمعیت بر اساس مطالعـه در جامعـه              ،سال

صـورت  نـین مطالعـه ای تـاکنون در یـزد و در کـشور               که ایـن چ   
تفـاوت  .  است و آمار فوق صرفًا موارد گزارش شده اسـت      نگرفته

یی و  امریکـا چشم گیر موارد بروز بیماری در جامعه مـا و جوامـع             
استرالیا مسئله مهمی است که باید بیش تر مورد بررسی قرار گیرد            

ی مـــی قطعـــًا عوامـــل محیطـــی و نـــژادی و امکانـــات تشخیـــص
  .کندتواندقسمتی از این تفاوت را توجیه 

شیوع و بروز سرطان های پوست در مـردان و زنـان بـه علـت                
سـرطان هـای    . است شرایط شغلی و عوامل محیطی بسیار متفاوت      

 در مردها تقریبًا یک و نـیم برابـر شـایع تـر از                پوست غیرمالنومی
  ).1و3و5و7و8و11و16و17( استخانم ها 

 5/1نسرهای پوستی غیرمالنـوم در مردهـا        در مطالعه حاضر کا   
برابر شایع تر از خانم ها بـوده و تفـاوتی بـا جوامـع دیگـر نداشـته                 

ولی مالنوم که در اکثر جوامع در خانم ها شایع تر است در   . است
 در  67 در مطالعه سـال      . برابر بیش تر بود    5/1این مطالعه در مردها     

یقینـًا  . یع تـر بـوده اسـت       برابر شا  5/1اصفهان نیز مالنوم در مردها      
 لباس و شیوع کم تر مشاغل بیـرون از          وسیله پوشش بدن     ی نحوه

در کـشور مـا     می تواند علت ایـن تفـاوت        منزل در مورد خانم ها      
  . باشد
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 هفـتم  مدتًا سرطان های پوست در دهـه شـشم و    از نظر سنی ع   
در مطالعه  ). 1و2و8و11و12و16و17 (استعمر و بعد از آن شایع       

موارد سرطان های گزارش شده در دهه ششم % 70ک حاضر نزدی
 است که مالنوم بدخیم اغلـب  گفتنی.  استبودهعمر و بعد از آن      

در سنین پایین تر دیده می شود و در این مطالعه نیز شیوع مالنـوم               
  . یک دهه پایین تر بود

ــه  ســرطان هــای پوســت معمــوًال   ــر و ب ــاب گی ــاطق آفت در من
ــ    ــردن ظـ ــر و گـ ــورت و سـ ــصوص در صـ ــوند  خـ ــی شـ اهر مـ

ــیش از  ). 1-5و9و10و11و15و17( ــه ب ــن مطالع ــوارد % 90در ای م
سرطان های گزارش شده در سر و گردن دیده شد که مؤید نقش 

باتوجه به این . استاساسی آفتاب در پیدایش سرطان های پوست 
که کشور مـا و بـه خـصوص اسـتان یـزد در منطقـه نـسبتاً گـرم و                     

افراد در مشاغلی هستند که تمـاس       استوایی قرار دارد و بسیاری از       
ی به افراد جامعه    لزوم آموزش کاف  ،  مداوم و شدید با آفتاب دارند     

 زیـان   آثـار  پیش گیـری از      براین در آفتاب    و به خصوص شاغال   
  . آور خورشید را دو چندان می کند
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