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األورام الجلدية الخبيثة

تقديم:

أكرث  من  رسطانات الجلد   أو  الخبيثة  الجلدية  األورام  تعترب 

رسطان  بأن  اإلحصائيات  تُقدر  إذ  انتشاراً  الرسطانات  أنواع 

الجلد يُصيب حوايل ثالثني شخصاً من بني كل مئة ألف شخص 

مليون حالة جديدة  بحوايل  اإلصابة  وتقدر حاالت  العامل٬  يف 

سنويا.

رسطان الجلد هو تكاثر غري طبيعي لخاليا طبقات الجلد يظهر 

جلدية  تصبغات  أو  صديدية  تقرحات  أو  نذوب  شكل  عىل 

ُمستمر  بشكل  تتعرض  التي  املواقع  يف  عادة  وترتكز  المعة 

والكشف  الوقاية  وتعد  واألطراف.  كالوجه  الشمس  ألشعة 

املبكر للمرض مفتاح الحامية وضامناً الرتفاع احتامل الشفاء .

أنواع و مميزات سرطان الجلد:

مُيكن تصنيف رسطان الجلد إىل ثالثة أنواع رئيسية وفقاً إلاسم 

ملخص: تعترب األورام الجلدية الخبيثة من أكرث أنواع الرسطانات انتشارا عند اإلنسان  و هي عبارة عن منو خبيث لخاليا 
طبقات الجلد مام يؤدي لورم يف الجلد مُيكن رؤيته غالباً بالعني املجردة.

ة الشمس الفوق البنفسجيَّة السبَب الرئييسَّ لإلصابة برسطان الجلد.  يَُعد التعرض ألشعَّ

الجلدية  أنواع الرسطانات  الخبيث أقل  الورم  امليالنيني  الحرشفية يعترب  الخاليا  القاعدية و رسطان  الخاليا  بخالف رسطان 

شيوعا و أكرثها فتكا. 

يتوقف التشخيص عىل الفحص الرسيري و تأكيده بواسطة االختبار الترشيحي املَريَض و يعتمد العالج أساسا عىل الجراحة التي 

ميكن أن تكون مصحوبة بالعالج اإلشعاعي والكيميايئ يف الحاالت املتقدمة من املرض.

متكن الوقاية و الكشف املبكر من الحد من انتشار املرض و تجنب مضاعفات قد تؤدي إىل تشوهات خطرية أو إىل الوفاة.
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Les mots clés : Carcinome basocellulaire ; Carcinome épidermoide ; Mélanome malin ; Diagnostic ; 
Traitement ; Prévention.

Résumé : Les tumeurs cutanées malignes figurent parmi les tumeurs les plus fréquentes chez l’Homme, 
il s’agit d’une prolifération maligne des cellules de la peau aboutissant à une néoplasie souvent vue à 
l'œil nu. L’exposition aux rayonnements ultraviolets solaires est l'une des principales causes du cancer 
de la peau. Contrairement au carcinome basocellulaire et au carcinome épidermoide ; le mélanome 
malin est le moins fréquent mais le plus agressif des cancers de la peau. Le diagnostic est basé sur 
l’examen clinique et confirmé par l’examen anatomopathologique. Le traitement dépend principalement 
de la chirurgie qui peut être complétée par la radiothérapie et/ou la chimiothérapie dans les stades 
avancés de la maladie. La prévention et le diagnostic précoce permettent de limiter la diffusion de la 
maladie et éviter des complications pouvant conduire à des déformations graves ou au décès.
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األورام الجلدية الخبيثة

الخاليا التي ينشأ منها الرسطان  وهي األكرث انتشاراً:

رسطان الخاليا القاعدية )Carcinome basocellulaire(: وهو أكرث أنواع  �

رسطان الجلد انتشارا عند كال الجنسني ويتميز بظهوره مع تقدم السن، يُصيب 

هذا النوع من رسطان الجلد أماكن الجسم التي تعرضت لفرتات طويلة ألشعة 

الشمس، ويبدأ عىل هيئة نتوء أو تورم صغري يف منطقة الوجه واألنف خاصة،ً 

أماكن أخرى من  يتفىش عامًة يف  ينترش موضعيا فقط وال  لكنه  ببطء،  ويكرب 

الجسم. 

رسطان الخاليا الحرشفية )Carcinome épidermoide(: يعترب هذا النوع  �

من رسطان الجلد أكرث شيوعا عند الرجال من النساء بعد رسطان الخاليا القاعدية 

الشمس  ألشعة  لفرتات  متكرر  بشكل  تعرضت  التي  الجسم  أماكن  يُصيب  و 

القوية، ويظهر عىل شكل تضخم يف الجلد أو نتوء وتورم، ثم يتآكل ويتقرح وهو 

أشد قسوة من رسطان الخاليا القاعدية و مييل إىل االنتشار والتفيش يف الجسم. 

رسطان  � أنواع  أقل  وهو   :)Mélanome malin( الخبيث  امليالنيني  الورم 

تُعطي  التي   )Mélanocyte(للجلد الصابغة  الخاليا  من  وينشأ  انتشارا  الجلد 

للجلد لونه. يُعترب الورم امليالين أكرث أنواع رسطان الجلد خطورًة و فتكا وذلك 

ألنه قد ينترش يف جميع أعضاء الجسم ويؤدي للوفاة. يبدأ عىل هيئة شامة أو 

الشامة  تظهر حول  وقد  وتنزف،  تُكون قرشة  ثم  وتكرب  تلتهب  أو  تحك  هالة 

مساحة حمراء أو بقع بنية أو حلقة بيضاء، وقد يكون الورم مسطحاً أو مرتفعاً 

عن سطح الجلد، ويختلف يف الحجم واللون من مكان آلخر ومن شخص آلخر، 

يظهر  بينام  الرجال  عند  الرقبة  أو  الرأس  األنف،  عىل  عادة  امليالنوم  ويظهر 

لدى النساء، غالبا، عىل الذراعني أو الساقني.

مثة أنواع أخرى من رسطان الجلد إال أنها أقل شيوعا و تشمل:

�   .)Sarcome de Kaposi( ساركومة كابوزي

�  .)Carcinome à cellules de Merckel( رسطان خاليا مريكل

�  Dermatofibrosarcome de( الساركومة الليفية الجلدية لدارييه و فرياند

 .)Darrier et ferrand

ما يُصنف األطباء رسطان الجلد إىل األورام امليالنية والغري ميالنية، نظراً  غالباً 

لالختالف يف الخطورة وإمكانيات العالج.

األسباب و عوامل الخطورة:

هناك عدة عوامل تزيد من احتامل اإلصابة باألورام الجلدية الخبيثة نذكر منها:

التعرض املستمر ألشعة الشمس وخاصة بالنسبة لذوي البرشة الفاتحة أو . 1

الشقراء أو ذوي الشعر األحمر والعيون الزرق و الذين يعملون يف مهن تحتّم 

عليهم ذلك من دون حامية مثل املكلفني بالحراسة واملزارعني…

التاريخ السابق عند الشخص أو عند عائلته لرسطان الجلد يزيد من احتامل . 2

اإلصابة به مرة أخرى.

الجروح واالحتكاكات الجلدية املزمنة. . 3

التبغ، . 4 يف  املوجود  كالقطران  الكيميائية  املواد  لبعض  املزمن  االستخدام 

 ...)arsenic( اإلسفلت أو الزرنيخ

آثار الحروق القدمية للجلد و التي مل تعالج بصورة صحيحة، ويتعلق األمر . 5

بتقرح الحروق من الدرجة الثانية العميقة عىل األقل.

6 . Xéroderma( بعض األورام الجلدية الوراثية مثل داء تيبس الجلد الصباغي

.)Albinisme( أو املهق )pigmentosum

أو . 7 مثال  املكتسب  املناعة  فقدان  بداء  املصابني  عند  الجسم  مناعة  ضعف 

 .)Les immunosuppresseurs( األشخاص الذين يتناولون األدوية املثبطة للمناعة

8 ..X التعرض الطويل لألشعة السينية

لطخات . 9 عن  عبارة  هو   )Les kératoses actiniques( الشعاعي  التقرن 

سطحيّة،  متقرّشة، حمراء أو بنية اللون، تنشأ عادًة يف الرأس الكتفني والكفني 

الناجمة عن  الجلد تعرّض لكثري من األرضار  بأّن  عند األشخاص املسنني، تنذر 

الشمس وأنّه من الرضوري مراقبتها بشكل منتظم.

أورام . 10 إىل  أخرى  أو  بطريقة  تتحول  أن  ممكن  الحميدة  الجلدية  األورام 

خبيثة ألسباب غري معروفة.

التشخيص:

ينبغي استشارة الطبيب املعالج عند مالحظة ورم جديد يف الجلد، تغري مشبوه 

يظهر عىل الجلد، تغيري يف مظهر أو ملمس الشامات أو ظهور جرح ال يلتئم يف 

غضون أسبوعني.

عن  فيسأل  املريض،  التاريخ  خالل  من  الجلدي  الورم  بتشخيص  الطبيب  يبدأ 

عوامل الخطورة لإلصابة بالورم أو عن وجود شامات يف الجلد ثم مير إىل الفحص 

الرسيري.

لكن من أجل تأكيد الطبيعة الرسطانية للورم و الحصول عىل تشخيص مؤكد، 

 )Biopsie  - )خزعة  املصاب  الجلد  من  صغرية  عينة  املعالج  الطبيب  يأخذ 

استئصاله  يتّم  الورم صغرياً،  أو  التقّرح  املوضعي، وإذا كان  التخدير  باستخدام 

بكامله للمعاينة يف مخترب الترشيح الدقيق.

ميكن تصنيف اإلصابة مبرض رسطان الجلد إىل مستويني:

موضعي: إصابة الجلد فقط. �

نقييل )Métastatique(: يكون الرسطان قد انترش تحت الجلد أيضا. �

نظرا ألن األورام الرسطانية السطحية، مثل رسطان الخاليا القاعدية أو رسطان 

املَريَض  الترشيحي  االختبار  فإن  االنتشار،  إىل  نادرا  متيل  الحرشفية  الخاليا 

تغلغل  بدرجة  ميدنا  ما  غالبا  للخزعة   )Examen anatomopathologique(

إذا كان األمر يتعلق بورم  أما   ،)Degré d’infiltration tumorale( الرسطان

أو  الجسم  من  معقدة  منطقة  يف  طويلة  لفرتة  يتطور  ورم  أو  الحجم  كبري 

الفحوصات  بعض  إجراء  إىل  األخصايئ  الطبيب  يحتاج  فسوف   ، ميالنيني  ورم 

األخرى  كالفحص باملوجات فوق الصوتية أو التصوير الطبقي باألشعة املقطعية 

)Examen tomodensitométrique( لتشخيص مدى انتشار الورم إىل العقد 

 )Rapports anatomiques( اللمفاوية أو األعضاء األخرى و العالقات الرشاحية

للورم مع األنسجة املجاورة.
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العالج:

و  اإلصابة  مرحلة  و  موقعه  عمقه،  الورم،  حجمه،  لنوع  تبعا  العالج  يختلف 

كذلك الحالة الصحية للمريض بشكل عام. 

عند  فعال  عالجي  كإجراء  الجراحي  االستئصال  عملية  اختيار  يتم  ما  غالبا 

يتم  حيث  املوضعية،  الرسطانات  حاالت  ويف  مبكر  بشكل  الرسطان  اكتشاف 

أصبحت  وحديثا  فقط،  املوضعي  باستخدام التخدير  الرسطاين  الورم  استئصال 

تستخدم تقنيات أخرى كأشعة الليزر الستئصال األورام الرسطانية السطحية.

يف حالة رسطان الخاليا القاعدية: يتم االستئصال الجراحي من مسافة آمنة   �

)2 إىل 10 ملم يف الهوامش ويف العمق( وذلك لتقليل احتامل تنكس الورم، ويتم 

.)Fils d’orientation( متييز النسيج املستأصل بواسطة خيوط لالسرتشاد

الطبيب  ويكتفي  خياطة  دون  مفتوحا  الرسطان  عملية  يرتك جرح  الغالب  يف 

بوضع ضامدة عليه يف انتظار الفحص الرش احي املخربي الذي يجب أن يؤكد 

أن هوامش القطع سليمة .

التقنية  � بنفس  الورم  استئصال  يتم  الحرشفية:  الخاليا  رسطان  حالة  يف 

تحديد هامش أمان يقدر ب0.5 ملم حول رسطان 
الخاليا القاعدية عند عملية االستئصال

أ: رسطان الخاليا القاعدية بالجبهة. ب: غلق الجرح باستعامل سدلة عىل شكل H بعد استئصال الورم.

اللون تقرح جلدي متربعم ملنطقة الصدغ األيرس يشري إىل رسطان الخاليا الحرشفية. حيث  من  ُمنتظمة  غري  و  ملم   7 من  أكرب  قطر  ذات  جلدية  بُقعة 

والجوانب تشري بوضوح للورم امليالنيني.

مـــقــــــــاالت
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السابقة مع هامش أمان )Marge de sécurité( أكرب يساوي 10 ملم. ومُيكن 

 Curage( اللمفاوية  العقد  استئصال  إىل  للمرض  املُتقدمة  املراحل  يف  اللجوء 

خالل  إليها  الورم  انتشار  وتحديد  منها،  عينة  استخراج  أو   )ganglionnaire

عملية جراحية بالتخدير الكيل.

بالنسبة للورم امليالنيني: يتم استئصاله بهامش أمان يساوي 10 ملم أو أكرث،  �

ويف الكثري من األحيان يتم تحديد عمق الورم وانتشار الورم للعقد اللمفاوية 

خالل العملية الجراحية و  بالتايل يتم اتخاذ اإلجراء العالجي املناسب.

تدخال  � تتطلب  فإنها  اليدين  عىل  أو  الوجه  يف  تكون  التي  لألورام  بالنسبة 

 Chirurgie micrographique( جراحيا مع املراقبة املجهرية عىل طريقة موس

أمان أعىل بحيث تكون  الجراحية تعطي درجة  الطريقة  de MOSH(، هذه 

نسبة عودة منو الورم يف نفس مكان االستئصال جد منخفضة، كام أنها تجنب 

االستئصال الزائد عن الحاجة لألنسجة السليمة.

يف  وميكن  املستعصية  الحاالت  يف  الكيميايئ  العالج  و  باألشعة  العالج  ينحرص 

بعض الحاالت أن يكون مكمال للعالج الجراحي.

بعد العالج يتطلب الورم متابعة ومراقبة منتظمة لتجنب عودة ظهوره والرصد 

.)Cas récidivants(املُبكر للحاالت االنتكاسية

دور الجراحة التجميلية في معالجة األورام:

يكون هدف جراحة رسطان الجلد هو الشفاء من هذا الورم الخبيث بالدرجة 

األوىل دون إغفال مظهر التئام الجرح بأن يكون طبيعيا ما أمكن من الناحية 

الجاملية و بالتايل فإن الجراحة التجميلية تلعب دورا كبريا يف معالجة األورام 

الجلدية وخاصة الكبرية منها، وتجميل املنطقة التي أزيلت عنها هذه األورام 

وإظهارها بالشكل املقبول وذلك عن طريق إزالة الورم بالكامل مع ترقيع جلدي  

)Greffe de peau(للمنطقة أو إزالة الورم بالكامل ومن ثم تغطية الورم عن 

طريق نقل سدلة جلدية محلية )Lambeau cutanée local(  وعادة يؤخذ 

الجلد من املناطق القريبة للورم ليك تكون مشابهة من حيث اللون والخصائص 

النسيجية األخرى.

الوقاية:

ميكن الوقاية من معظم حاالت رسطان الجلد ومنعها بإتباع اإلرشادات التالية:

عدم التعرض للشمس لفرتات طويلة وخصوصا ما بني الساعة العارشة صباحا . 1

حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.

الكريم . 2 ووضع  الشمسية  النظارات  أو  كالقبعات  الشمس  عوازل  استخدام 

الواقي ألشعة الشمس  عىل جميع أجزاء الجسم املعرضة للشمس، عىل أال تقل 

درجة الحامية فيه عن 30 درجة )SPF +30(  بالنسبة لذوي البرشة الفاتحة، 

الذي يكون مضادا للامء،  ولتحقيق أقىص درجة من  والنوع األفضل منه هو 

حوايل  قبل  الشمس  أشعة  من  الواقي  املرهم  دهن  ينبغي  والوقاية  الحامية 

ساعتني  كل  املرهم  دهن  إعادة  ثم  الشمس  ألشعة  التعرض  من  ساعة  نصف 

عىل مدار اليوم.

تجنب التعرض للمواد السامة و التدخني.. 3

مراقبة األورام الحميدة باستمرار ومالحظة أي تغري يف حجم الورم أو لونه . 4

أو أعراض جديدة  غري مألوفة.

إزالة األورام  الحميدة واملشكوك فيها وخاصة يف املناطق املكشوفة للشمس . 5

كالوجه وكذالك مناطق االحتكاك املبارش مع األحزمة أو األربطة أو أسفل القدم.

مراقبة تامة لكل الشامات)Noevi(  أو التصبغات الجلدية باالستعانة بدليل . 6

الـ -A - B - C - D - E الذي وضعه املركز األمرييك لدراسة األمراض الجلدية:

A- شكل غري متناظر )Asymétrie(: مثل نصفني من الشامة غري متامثلني  �

أو متطابقني يف الشكل.

B- حدود شاذة )Bords(: حدود غري واضحة، مجعدة أو فيها شقوق. �

C- اللون )Couleur(: شامات لها ألوان مختلفة أو غري موحدة اللون. �

D- القطر )Diamètre(: شامات يتجاوز قطرها 6 مليمرتات. �

E- تتطور مع الوقت )Evolution(: مثل الشامة التي تكرب أو يتغري لونها أو  �

شكلها مع مرور الوقت أو يظهر عليها حكة أو نزيف مفاجئ.

استشارة الطبيب املختص دامئا عند ظهور تغريات جلدية غري طبيعية.. 7

خاتمة: 

السنوات  خالل  الجلد  رسطان  معدالت  زيادة  إىل  العاملية  اإلحصاءات  تشري 

التغريات  إىل  راجع  ذلك  و   ، املتَخذة  الوقائية  اإلجراءات  من  بالرغم  األخرية 

االجتامعية، مام  واملفاهيم  املوضة  كاتجاهات  والتاريخية  الثقافية  فالعوامل 

يفرض علينا التحسيس بعوامل الخطورة وأهمية الكشف املبكر وتعزيز الوقاية 

وذلك لتجنب ظهور املرض  و تفادي رحلة العالج الشاقة واملؤملة.
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