مقالهی پژوهش

فراوانی سرطانهاي پوست در شهرستان کاشان طی سالهاي 8911-8939
1

 .1كميتهي تحقيقـات دانشـجويي دانشـگاه

روش اجرا :مطالعه براساس بررسي دادههاي موجـود ) (data studyصـورت گرفـت .همـهي
علوم پزشكي مازندران ،ساري ،ايران
 .2گروه مهندسـي بهداشـت محـيط ،مركـز موارد ثبتشدهي سرطان طي سالهاي  1633تا  1681در آزمايشگاه آسـيبشناسـي دانشـگاه
تحقيقــات علــوم بهداشــتي ،دانشــكدهي علوم پزشكي كاشان كه در مركز ثبت سرطان بايگاني شده بود مطالعه شد ،دادههاي مربو به
بهداشـــت ،دانشـــگاه علـــوم پزشـــكي
شاخص فرابنفش خورشيد از سايتهاي معتبر هواشناسي در بازهي زماني فـو اسـتخراش شـد.
مازندران ،ساري ،ايران
دادهها بهوسيلهي آمار توصيفي و استنباطي (آزمونهاي مربع كاي و  MANOVAبا اسـتفاده
از نرمافزار  SPSSنسخهي  ،11مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

نویسندهی مسئول:

يافتهها :مجموع سرطانهاي پوست در كاشان  %21/52كل سرطانها را طي سالهاي 1633
تا  1681شامل ميشد %48 .از سرطانهاي پوست ،به نوع بازوسلولر اختصاص يافته است .اين
مقادير در انواع اسپينوسلولر و مالنوم بدخيم بهترتيب  %11و  %6بوده است .ميانگين سني افراد
مبتال به سرطانهـاي پوسـت در ايـن شهرسـتان  53سـال اسـت .مـردان شـيوع بـاالتري از
سرطانهاي پوست از نوع بازوسلولر را نسبت به زنان از خـود نشـان دادنـد .بررسـي دادههـاي
طوالنيمدت شاخص  UVدر اين شهرستان نشان ميدهد در هشت ماه از سال ايـن شـاخص
باالتر از ( 1با اثرات زياد تا خطرناک بوده است.

دكتر فتحاهلل غالمي بروجني

نتيجهگيري :سرطان پوست يكي از شايعترين سرطانها در شهرستان كاشان بـهخصـوص در
استان مازندران ،شهرستان سـاري ،بزرگـراه مردان است و بايد آموزشهاي موردنياز جهت كاهش خطرات و پيشگيري به افراد سـاكن ايـن
حضرت ولي عصر ،دانشـگاه علـوم پزشـكي شهرستان داده شود.
مازندران ،گروه بهداشت محيط
پست الكترونيك:

gholami_b_f@yahoo.com

تعارض منافع :اعالم نشده است.

كليدواژهها :سرطان پوست ،فراواني ،كاشان ،شاخص اشعهي فرابنفش خورشيد
دريافت مقاله 1681/12/16 :پذيرش مقاله1684/81/28 :
پوست و زيبايي؛ بهار  ،1684دورهي 23-65 : 1( 8

مقدمه
سرطهن سئو  9درص .از ک لر هله د لین
عاو عم.ه ی ر یر در جههن بهشلم .1.سلرطهن
پوسو شهیم ترین سرطهن انسهن در جهلهن اسلو .ایلن
سرطهن رتب ی ا سرطهنهه در لردان رتبل ی د م
در زنهن را ب خود اختصهص داده اسو .2ع هبلر ایلن،
براسهس گزار ههی وجود ،پیشبیمل ل شلود کل
شیو این سرطهن در خه ر هنی ط سه ههی آتل بل
د برابر افزایش یهب.3.
پوســت و زيبايي ،بهار  ،2931دورهی  ،3شمارهی 2

سللرطهن پوسللو بلل د زیللر گللر ه نللو
ییر نو طب بم.ی شلود .سلرطهن سلاو هلهی
بهزا )] ،(Basal cell carcinoma [BCCسرطهن ساو
سمگهرشل )](Squamous cell carcinoma [SCC
نو ه )] (Melanoma [Mشهیمترین آنهه بهش.4.
یک از همترین عوا ز یم سهز ابت بل سلرطهن
پوسو پرتو فرابمهش اسو 5ک اشب ی ییر یونسلهز بله
انرهی بهه اسو هلمتلرین مبلم طبیبل آن تلهبش
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لیال میرانزاده
دکتر فتحاهلل غالمی بروجنی

2

زمينه و هدف :سرطان پوست يكي از شايعترين سرطانها در تمام دنيا بوده و در نقا مختلف
كشور ما ازلحاظ فراواني در رتبهي اول يا دوم قرار دارد .با توجه به فقـدان اطالعـات جـامع از
اين نوع سرطان در شهرستان كاشان ،اين مطالعه با هدف تعيين فراواني انواع سـرطان پوسـت
در اين شهرستان انجام شد.

میرانزاده و غوم بروهن

انوا سرطهن پوسو ف .ان اط عه جه م از این نو
سرطهن در شهر کهشلهن بل عملوان شلهری کلویری بله
درج ی بههی از تهبش اشب ی فرابمهش ،ایلن طهلبل
به ه.ف تبیین فرا انل انلوا سلرطهن پوسلو در ایلن
مط اننهم ش..

روش اجرا
طهلب ی کهضلر بله اسلتههده از دادههلهی وجلود،
 Existing data base studyصلور گرفلو طل آن
هم ی پر ن.هههی ک ط سه هلهی  1388-1396بله
تشللخیص سللرطهن توسللط بخللش آسللیبشمهسلل
نموع ی بیمهرستهن شلهی .بهشلت دانشلگهه عالوم
پزشک کهشهن در رکز ثبو سرطهن بهیگهن ش.ه بلود
ورد بررس قرار گرفو به استخراج دادهههی عمو
تخصص از پر ن.ههه تنزی تحای آ لهری صلور
پذیرفو .سرطهنهلهی پوسلو تحلو سل عملوان کال
نلوم بل.خیم
بهز ساولر  ،BCCاسپیموسلاولر SCC
طب بم.ی ش.ن ..ب ی ی سرطهنهه ب عاو شیو پهیین
تحو عموان « تهرق » طب ل بمل.ی شل.ن ..بیلهرهلهی
وردنیهز ازطری چکلیسو خودسلهخت ی پژ هشلگر
چکلیسو ت سیمبم.یش.هی نو سلرطهن جملمآ ری
ش ..یزان سرطهن پوسو به توج ب تریرههی هنمل.
نو سرطهن پوسو ،جمسیو سن ورد بررسل قلرار
گرفو .همچمین دادهههی ربوط ب شلهخص فلرابمهش
خورشی .از سلهیوهلهی بتبلر هواشمهسل در بلهزه ی
ز هن فوق استخراج ش.ه از یهنگین دادههه اسلتههده
ش.ه اسو.

یافتهها
ط ل لل 8 .سلله  1548 ،پر نلل.ه بلله تشللخیص
سرطهن در بیمهرستهن شهی .بهشت کهشلهن ،در رکلز
ثبو سرطهن بهیگهن ش.ه بلود .در نملو پر نل.ههله،
تبلل.اد  )%26/4( 412نهللر بللت ب ل سللرطهن پوسللو
تشخیص داده شل.ن ..در ردههلهی ببل.ی بل ترتیلب
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خورشللی .ل بهشلل ..تللهبش بللیش از انلل.ازهی اشللب ی
فرابمهش خورشی.ی اثرات هنم .کهتهراکلو سلرطهن
پوسو را ب دنبه دارد.6
اصوهً طیف فرابمهش براسهس طو وج آن ب سل
بهن)122-282( C )282-315( B ،)315-422( A .
نهنو تر ت سیمبم.ی شود .6پرتوهلهی  UV-Aنسلبو
ب  UV-Bب عم بیشتری از پوسو نهلوذ ل کمل.
قرارگللرفتن در بللرض لل.ار زیللهد آن سللبب آسللیب
ییر ست یم ب  ،DNAپیری پوسو ،سلرطهن پوسلو
آسیب چشلم ل شلود .پرتلو  UV-Bکمتلر از پرتلو
 UV-Aدر پوسللو نهللوذ ل کملل .لل.ار بیشللتر آن
توسط هی ی خهرج پوسو جذک ل شلود .اکتمله
آفتهکسوختگ توسط این طو وج پرتو بیشتر اسلو
عه شر سرطهن اسو .پرتو  UV-Cضرترین نو
تهبش فرابمهش اسو ا ه توسط هی ازن ب صور که
کذف شود ب ز ین نم رس .بمهبراین آسیبهلهی
به.اشت پرتوههی فرابمهش در سلطح ز لین نهشل از
 )%12( UV-B )%92( UV-Aبهش..
به توجل بله بلههبودن تلهبش اشلب ی فلرابمهش در
بسیهری از مهط ایران ،طهلبلهت درخصلوص شلیو
سرطهن پوسو اننهم ش.ه اسلو .بلرای رله سلرطهن
پوسو در ملهط جملوک ایلران بلر ز بلههی دارد .در
نمو  6232ورد سرطهن پوسلو در طلو  6سله
( )83-88در مط ی جموک کشور ثبو ش.ه اسلو
7
بر ز این سرطهن در این مط ل ر نل .افزایشل دارد .
همچمین از یهن  5221تبل.اد سلرطهن ثبلوشل.ه در
رکز ثبو سرطهن اسلتهن خوزسلتهن در سله ،1388
 622نهر بت ب انلوا سلرطهنهلهی پوسلو بودنل.8.
ب ع ه نتهیج طهلب ای کل بل مظلور بررسل شلیو
سرطهنههی پوسو در استهن یزد اننهم شل ،.کلهک از
آن بود ک در استهن یزد ( مط ی کویر رکزی ایران)
شهیمترین سلرطهنهلهی بل.ن انسلهن سلرطهن پوسلو
اسو.9
در نمو به توج ب قهبل پیشلگیریبلودن اکرلر
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شیوع سرطان پوست در کاشان

شکل  :2مياننيو سو ابتال به انواع سرطان ای پوست در
شهرستان کاشان طي سال ای  1388الي .1396
زیسو آ ریکه در ک .د ختالف شلهخص اشلب ی UV

آ رده شلل.ه اسللو ک ل ل توانلل .ب ل عمللوان راهممللهی
توصی ههی به.اشت ب ردم شهرستهن کهشلهن لورد
استههده قرار گیرد.

بحث
طهلب ی کهضر ب بررس فرا ان انوا سرطهنههی
پوسو در شهرستهن کهشهن طل سله هلهی  1388تله
 1396پرداخللو نشللهن داد کلل سللرطهن پوسللو،
شهیمترین سرطهن ( %26/4وارد) در کهشهن بوده اسو.
طهلب ی کهضر عا ریم ایمک ا للین طهلبل در ایلن
للورد در شهرسللتهن کهشللهن بللود ،بلله نتللهیج اکرریللو
طهلبه اننهمگرفت در سراسر کشور همسو بوده اسو.
برای ره در تح ی کل توسلط نوربلهه ( )1386در
استهن یزد اننهم ش ،.ب بررس شیو سلرطهن پوسلو
ط سه ههی  1367ال  1375پرداخت شل ..در ایلن
جدول  :1گروهبندی استاندارد شـاص

جهـاني اشـعه ی

فرابنفش صورشيد

شکل  :1فراوانـي نسـ ي انـواع سـرطان ـای پوسـت
گزارششده طي سال ای  1388تا  1396در شهرسـتان
کاشان (مقدار کل.)410 :
پوســت و زيبايي ،بهار  ،2931دورهی  ،3شمارهی 2

اثرات

شاخص UVI

كم
متوسط
زياد
بسيار زياد
خطرناک

كمتر از 2
6-4
1-4
3-18
بيشتر از 11
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سللرطهن پسللتهن ( ،)%15بلل.ه ( ،)%7للری ()%5/5
رهن ( )%4بوده اسو.
همهنطور ک در شک  1شلخص گردیل.ه اسلو،
فرا ان سرطهن پوسو بهز ساولر نسبو بل سلهیر انلوا
بیشترین .ار بوده اسو .شک  2یلهنگین سلم در
چههر گر ه سرطهن پوسلو را نشلهن ل دهل ..یلزان
فرا ان هر س نو سرطهنههی پوسلو (SCC ،BCC
نوم ب.خیم) در ردان بیشتر از زنهن بود.
به استههده از دادههلهی چمل.ین سلهیو هواشمهسل
بتبللر هنملل Weather online .اط علله ربللوط بل
شهخص اشب ی فرابمهش خورشلی .در یلک د رهی 12
سهل استخراج سلپس یلهنگین دادههله در لهههلهی
ختاف سه در شک  3آ رده ش.ه اسو .نتهیج نشلهن
داد در هشو هه از سه یهنگین شهخص بههتر از  6بوده
اسو ک طب ج ،1 .در ایلن ل .شلهخص اشلب
دارای اثرا زیهد ته خطرنه ت سیمبم.ی ش.ه اسو.
در ج 2 .توصی هلهی سلهز هن کههظلو حلیط

میرانزاده و غوم بروهن

جهاني اشعهی فرابنفش صورشيد در ماه ای مختلف سال شهرسـتان کاشـان در یـک دورهی 10

ساله

 2362 .ورد سرطهن ثبو ش.ه ک سرطهن پوسو
بلله  646للورد ( )%27/3شللهیمتللرین سللرطهن در
درج ههی بب.ی ب ترتیب سرطهنههی رهنل  ،بل.ه،
پستهن ری بوده اسو %77 .ورد سرطهن پوسلو از
نو بهز ساولر %17/8 ،وارد اسپیموساولر %2/8 ،نوم
ب.خیم  %2/4وارد ب ی ی سرطهنهلهی پوسلو بلوده
اسو .بیمهری در ردهه  1/5برابر شهیمتر از خهنمهه بود.
عم.هی وارد در ده ی ههتم هشتم عمر دیل.ه شل.
ک این نتهیج به طهلب ی کهضر همسو بود.9
ازسوی دیگر در طهلبهت کل در سلهیر ن لهط دنیله
اننهم ش.ه اسو ،شیو سرطهن پوسو بلین %25-%35
گللزار شلل.ه اسللو .بللرای رلله Naylor Farmer
( )1996شیو این سرطهنهه را  %36گزار نمودن.12.
درخصوص نو سرطهن پوسلو ابت یل  ،همسلو بله
طهلب ی کهضر ،در سهیر طهلبه نیز بههترین شیو را
ب سرطهن بهز ساولر نسبو دادهان ..در طهلبهت ک در
سهیر کشورهه همچون ایهه تح.ه آ ریکه اسلترالیه
صور گرفت اسو ،این نو سرطهن بل ترتیلب کل .د
 %79 %75نو سرطهن پوسو را نشهن ل دهل .کل
یزان ت ریبهً شهب طهلب ی کهضر بوده اسو .11 12در
طهلب ی نب زاده همکهرانش ارزیهب ارتبهط شلهخص
جههن پرتو فرابمهش خورشی .در ن هط ختالف ایلران
به ابت ب سرطهن پوسو در سه  ،1383یلزان لوارد

ابت ب سلرطهن پوسلو در ایلران  12/13در صل.هزار
گزار ش.ه اسو.13
درخصللوص تهلله بللین د جللمس در ابللت ی ب ل
سرطهنههی پوسو ،پژ هشههی قبال همسلو بله ایلن
پژ هش بوده ک نو بهز ساولر در لردان بیشلتر بلوده
اسو .ا ه یک از تهله هلهی کل در ایلن طهلبل بله
نوم بود ک در
طهلبه خهرج شهه.ه ش ،.شیو
نوم در خهنم هه بیشلتر
طهلبه سهیر کشورهه شیو
اسو ک به توج ب سلطح پوشلش بلهنوان ایرانل ایلن
تهه بین ایران کشورههی دیگر بست ب نو کنهک
قهب توجی اسو.14-16
پیشمههد گردد راهممهی ارا شل.ه در جل2 .
اط رسهن ردم شهرسلتهن کهشلهن
برای آ وز
همچمین سهیر شهرههی کشور ورد استههده قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
طهلب ی کهضر کهص پژ هش طرد تح ی لهت بله
کلل 221 .ک ل در کمیت ل ی تح ی لله دانشللگهه عاللوم
پزشللک هزنلل.ران تصللویب شلل.ه اسللو ،لل بهشلل..
بلل.ین سللیا نویسللم.گهن هل ل از کهرکمللهن به نللو
به.اشت شهرستهن کهشهن ک در اجرای این طهلب ه
را یهری کردن .کمه تشکر ق.ردان را ابراز نمهیم..
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شکل  :3مياننيو شاص
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شیوع سرطان پوست در کاشان

جدول  :2توصيه ای سازمان حفاظت مايط زیست آمریکا در حدود مختلف شاص

كم

1-2

متوسط

6-4

زياد

1-4

بسيار زياد

3-18

خطرناک

+11

توصيههاي سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا )(EPA

در طول روز از عينك آفتابي استفاده كنيد.
در فصل زمستان ،انعكاس برف ميتواند ميزان اثر اشعهي  UVرا دو برابر افزايش دهد.
افراد حساس به نور خورشيد از پوشش و ضدآفتاب استفاده كنند.
برف و آب ،نور خورشيد را منعكس مينمايند لذا شناگران و اسكيبازان توصيههاي ايمني را رعايت كنيد.
استفاده از عينك آفتابي و ضدآفتاب با  SPFباالتر از  14توصيه ميشود.
قسمتهاي چانه و بيني بيش از بقيهي اعضاي صورت در معرض  UVقرار دارند لذا محافظت از اين قسـمتهـا را درنظـر داشـته
باشيد.
از پوشش مناسب و ضدآفتاب استفاده كنيد و در نيمروز كه اشعهي نور خورشيد و  UVافزايش مييابد در سايه فعاليت كنيد.
يك راه ساده براي تعيين ميزان مواجهه با اشعهي فرابنفش نگاهكردن به سايهي خود است؛ اگر سايهي شما از خودتان بلندتر باشد،
(اوايل صبح و اواخر بعدازظهر شما در معرض ميزان كمي از اشعهي  UVقرار داريد .اگر سايهي شما از خودتان كوتاهتر است ،شما
در معرض ميزان بااليي از اشعهي  UVقرار داريد ،بنابراين از محافظ براي چشم و پوست خود استفاده كنيد.
در اين شرايط لزوم محافظت از آفتابسوختگي ضروري است.
فعاليت در معرض نور خورشيد را در ساعات  11صبح الي  5بعدازظهر محدود كنيد و درصورتي كه در اين سـاعات در معـرض نـور
خورشيد قرار داريد ،از كاله ،پوشش ،عينك آفتابي و ضدآفتاب استفاده كنيد.
اقدامات احتياطي مضاعف انجام شود.
قسمتهايي از پوست كه پوشش نداشته باشند بهسرعت آسيب ديده و ميسوزند.
سعي كنيد در ساعات  11صبح الي  5بعدازظهر از قرارگرفتن در معرض نور خورشيد اجتناب نموده و درصورتي كه در معـرض نـور
خورشيد قرار داريد از كاله ،پوشش ،عينك آفتابي و ضدآفتاب استفاده كنيد.
طي فعاليتهاي روزمره در فضاي باز ،ورزش ،باغباني و  ...بهويژه در سـاعات اوش  18صـبح الـي  5بعـدازظهر از عينـك آفتـابي و
ضدآفتاب استفاده كنيد.
تمامي اقدامات احتياطي را رعايت كنيد.
قسمتهايي از پوست كه پوشش نداشته باشند در عرض  1دقيقه آسيب ديده و ميسوزند.
شن و ماسه سفيد و سطوح صاف (آب اشعهي  UVرا منعكس ميكنند بنابراين شناگران در معرض ميزان بيشتري از اشعهي UV
قرار دارند.
از قرارگرفتن در معرض نور خورشيد از ساعات  11صبح الي  5بعدازظهر اجتناب كنيد.
از پوشش مناسب ،كاله و ضدآفتاب استفاده كنيد.
از عينكهاي آفتابي با قدرت حذف  %88-%188اشعهي  UVاستفاده كنيد.
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Background and Aim: Skin cancer is one of the most
common cancers in the world, and in many parts of Iran is
ranked first to second in number. However, its epidemiology
has not been reviewed and studies are limited in Kashan city.
This study was conducted to determine the frequency of skin
cancers in this city.
Methods: Data were collected using recorded data in
Pathology Laboratory of Kashan University of Medical
Sciences during years 2009 to 2017. UV index (UV-I) data
over the period (2009-2017) were obtained from well-known
meteorological sites. Data were analyzed by descriptive and
inferential statistics (Chi-square test and MANOVA) using
SPSS software version 16.
Results: Skin cancers totally constituted 26.4% of all cancers
in Kashan during 2009-2017. 79% of them were basocellular
type. Frequenty of spinoscellular and malignant melanoma
were 16% and 3%, respectively. The mean age of patients
with skin cancers was 48 years. Men showed higher incidence
base cellular of cancer than women. The long-term survey of
the UV index in the Kashan city showed that in eight months
of the year, it was higher than 6 (high to high risk).
Conclusion: Skin cancer is one of the most common cancers
in the city of Kashan, especially in men. Educational
programs should be developed and conducted to prevent and
reduce risk of skin cancer among residents in this city.
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