مطالعهی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی
سمیه منزه هرسینی
دریافت2931/21/12پذیرش2931/4/21

چکیده
پوست یکی از مهمترین ارگانهاي بدن میباشد و هم چون سایر ارگانهاي بدن تحت تاثیر عوامل مختلف ممکن است دچار ضایعات
توموري گردد .مهمترین عالمتهاي توموري شدن شامل :وجود برآمدگیهاي روي پوست ،خونریزي از پوست و بهبود نیافتن زخمها و
نهایتا آلوپسی یا بیمو شدن قسمتی از پوست است .بیشتر تومورها درجاتی از خوشخیمی تا بدخیمی را نشان میدهند .مشخص شد
بدخیمی در اکثر تومور با درجه تمایز سلولها ارتباط دارد به این ترتیب که هرچه سلولهاي توموري تمایز بیشتري داشته باشند،
تومور درجه بدخیمی کمتري خواهد داشت و بلعکس هرچه سلولهاي توموري تمایز کمتري داشته باشند ،درجه بدخیمی بیشتري
خواهد داشت .در این مطالعه با استفاده از جستجوي الکترونیک مقاالت از  Pubmedو  Google scholarاستخراج شدند و مورد
مطالعه قرار گرفتند .نهایتا فهرستی از مهمترین تومورهاي پوست ،مهم ترین گونههاي حیوانی درگیر در حیوانات ،چهرههاي بالینی و
هیستوپاتولوژیک و درمان آنها ارائه شده است.
کلمات کلیدی :تومور پوستی ،بدخیمی ،پوست

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
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مقدمه
پوست یکی از مهمترین ارگانهاي بدن می باشد .پوست اولین

کارسینومای سلولهای بازال

سد دفاعی را در مقابل عوامل بیماریزا و محیطی تشکیل می-

کارسینوماي سلولهاي بازال یک تومور اپیتلیالی با بدخیمی

دهد .بنابراین همراه با ضمایم خود به سیستم محافظ نیز

کم است .سلولهاي توموري از نظر موفولوژیکی شبیه به

مرسوم گردیده است .پوست از دو الیه اصلی روپوست یا

سلولهاي طبیعی الیهي بازال اپیدرم هستند .این تومور در

اپیدرم و میان پوست یا درم تشکیل شده است .بافت همبند

گربه معمول ،در سگ غیرمعمول و در سایر گونه ها نادر یا

شلی که در زیر درم قرار دارد زیرجلد نامیده میشود که حاوي

تعریف نشده است .سگها و گربههاي بین  3تا  41سال به

فولیکول مو و غدد عرقی و سباسه میباشد ( Bailey,

این تومور دچار میشوند .تفاوتی در درگیري جنس نر و ماده

.)2004

وجود ندارد؛ اما شیوع بیشتري در جنس مونث دارد .اغلب در

پوست نیز هم چون سایر ارگانهاي بدن تحت تاثیر عوامل

سر و گردن بروز پیدا میکند ( De Lorimier et al

مختلف ممکن است دچار ضایعات توموري گردد .موها و

 .)2013در بعضی از موارد چند توده مجزا وجود دارد .در این

پوست حیواناتی که به تومور پوست دچار هستند تغییراتی

تومور زخمهاي اپیدرمی ایجاد میشود که در پوست و بافت

خواهد یافت که این تغییرات نشانههاي تومور پوست هستند:

زیرجلد نفوذ کردهاند .دو نوع کارسینوماي سلولهاي بازال

برآمدگیهاي روي پوست :یکی از نشانههاي تومور پوست در

وجود دارد infiltrative )4 :و  .clear cell )2نوع

حیوانات به وجود آمدن برآمدگی ها یا ندولهاي بزرگ بر روي
پوست حیوان است.

اینفیلتراتیو رایجتر است و به صورت طنابها و صفحههاي

آلوپسی یا بیمو شدن قسمتی از پوست :پس از مدتی قسمتی

کوچک دیده میشود که داراي سلولهاي بازوفیلی با هسته-

که توسط حیوان چنگ زده و گاز گرفته شده بیمو خواهد

هاي هایپرکروماتیک و سیتوپالسم کوچک هستند ( Gross,

شد.
خونریزي از پوست و بهبود نیافتن زخم ها :اگر متوجه شدید

 .)2005هسته پلیمورفیسم کمی را نشان میدهد ،اما

پوست حیوانی بسیار حساس است و با جزئی ترین آسیبها

میتوزها اغلب به شدت زیاد است .نکروز در مرکز طنابهاي

خونریزي میکندو نیز دیر بهبود یافتن زخمها نشانه دیگري از

مهاجم و جزایر توموري دیده میشود .در پاسخ به سلولهاي

تومور پوست است.
تغییر رنگ پوست :رنگ پوست حیواناتی که به تومور پوست

توموري اینفیلتراتیو یک افزایش فیبروبالست پوستی وجود

دچارند تغییر میکند.

دارد .نوع  clear cellکارسینوماي سلولهاي بازال مهاجم

مهمترین تومورهاي پوست در این مقاله به طور مختصر شرح

است .سلولهاي مربوط به این تومور بزرگتر و داراي یک

داده شدهاند (.)Mungall, 2001

سیتوپالسم گرانوالر کم هستند .هسته تخممرغی شکل با
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هستک نامشخص ،و میزان میتوز متغییر دارند .موارد کمی از

رشد با هیپرپالزي سلولهاي بازال ،آکانتوز ،هیپرکراتوز و

متاستاز در این تومور گزارش شده است و برداشت جراحی

پاراکراتوز ،و ایجاد اینکلوژن باديهاي خارج سلولی همراه است

درمان انتخابی است (.)Schaffer, 2013

( .)Gorino, 2013فاز گسترش با آکانتوز ،تورم سلولی و
هیپرکراتوز و پاراکراتوز شناخته میشود .بسیاري از اینکلوژن
باديها در سلولهاي متورم و تخریب شده در الیه سلولی

پاپیلوما

گرانوالر و الیه شاخی قرار میگیرند .فاز بهبود با هیپرپالزي

تومور پاپیلوما از آلودگی با یک نوع پاپیلوما ویروس ناشی می

ناچیز اپیدرمی ،گسترش فیبروبالستها و رسوب کالژن همراه

شود .تعداد زیادي از پاپیلوما ویروسها شناسایی شده اند .هر

با نفوذ لنفوسیتهاي  Tدر محل اتصال اپیدرم-درم همراه

گونه حیوانی میتواند به وسیله چندین پاپیلوما ویروس آلوده

است .پاپیلوما در اسب با هیپوپیگمنتیشن همراه است که به

شود ،هر سابتایپ ویروس اغلب به یک بافت ویژه تمایل دارد.

دلیل کاهش تعداد مالنوسیتها در الیه بازال اتفاق میافتد

پاپیلوماي پوستی در اسب و در گاو معمول ،در سگ ،گربه،

( .)Knight, 2011پاپیلوما داراي یک هسته از جنس

گوسفند و بز غیرمعمول ،و در خوک نادر است .در بسیاري از

استروماي پوستی است که اپیتلیوم در حال تکثیر را

گونهها ،به استثناء بز ،حیوانات جوان بیشتر تحت تاثیر قرار

پشتیبانی میکند .مویرگهاي درم اغلب متسع و متراکم

میگیرند ()Bergvall, 2013؛ در بزها ،حیوانات ماده بالغ

شدهاند .زمانی که عفونت باکتریایی ثانویه وجود دارد ،مهاجرت

اغلب تحت تاثیر قرار میگیرند .مواردي از پاپیلوماي مادرزادي

نوتروفیل و اگزوسیتوز در درم و اپیدرم قابل مشاهده است.

در کره اسبها ،گوسالهها و بچه خوکها گزارش شده است.

بسیاري از سلولهایی که در داخل الیهي اسپینوزوم قرار

تفاوتی در جنس نر و ماده در هیچ گونهاي وجود ندارد.

دارند ،داراي سیتوپالسم بازوفیلیک هستند ،که مربوط به

پاپیلوماي گاوي به طور معمول در قسمتهاي خراشیده شده-

کاهش تونوفیالمانهاي داخل سیتوپالسمی است و یک اثر

ي پوست که در آنجا ویروسها میتواند وارد اپیدرم شود اتفاق

ویروسی سیتوپاتیک است (.)Lange and Favrot, 2011

میافتد ( .)Medeiros and Gilda Costa, 2014پاپیلوما

همچنین دیده شده است که سلولهاي الیه شاخی هستههاي

در گاو اغلب چندکانونی است و در سر و گردن مشاهده می-

پیکنوتیک غیر عادي و هاله دور هسته دارند کویلوسیت گفته

شود .در اسبها تومور پاپیلوما در اطراف بینی و لبها ،در بزها

میشوند .در الیه گرانوالر سلولها داراي دانههاي کراتوهیالین

در پستان ،در گوسفند در سر و گوشها ،و در سگها در سر و

بزرگتر از اندازه طبیعی به شکل گرد و یا اشکال زاویه دار

مناطق متعددي از بدن دیده میشوند .دورهي رشد پاپیلوما به

هستند.

سه فاز تقسیم میشود :فاز رشد ،فاز گسترش و فاز بهبود .فاز
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تعداد اینکلوژنباديهاي داخل سلولی از گونهاي به گونهي

از طریق غشاي پایه را نشان نمیدهد .تومور با قرار گرفتن در

دیگر متفاوت است ،و در بعضی موارد هیچ موردي یافت نمی-

معرض طوالنی مدت اشعه ماوراء بنفش ایجاد میشود ،اما در

شود .درمان خود به خود عفونت پاپیلوما ویروس در گاو به

گربه ارتباط آن با پاپیلوما ذکر شده است .این تومور اغلب در

وسیلهي پاسخ ایمنی با واسطه سلولی و جلوگیري از عفونت

گربه دیده میشود و یک مورد در سگ گزارش شده است .در

بعدي توسط آنتیباديها اتفاق میافتد (.)Munday, 2014

گربهها این بیماري احتماال به علت یک نوع آلودگی با ویروس
پاپیلوما روي میدهد ( .)Ravens, 2013گربه ها در سنین

پاپیلومای وارونه

میان سالی تا پیري بیشتر به آن مبتال میشوند .هیچ تفاوت
پاپیلوماي وارونه یک تومور خوشخیم اپیدرم است که ناشی از

جنسیتی دیده نشده است ،هر چند حیوانات اخته به نظر می-

عفونت با پاپیلوما ویروس است .این تومور تنها در سگ

رسد بیشتر در معرض خطر باشند .مناطق مودار با پوست

گزارش شده است و بسیار نادر است .ضایعاتی با قطر 2-4

پیگمانته ،از جمله تنه ،دست و پا ،سر و گردن ،از محلهاي

سانتی متر در داخل درم ایجاد میشود و با گسترش به بافت

اصلی وقوع تومور است .ضایعات نامنظم و کمی متورم هستند.

زیرجلدي اندازه ضایعات افزایش مییابد .این تومور یکسري

و

اندازهي تومور از  0/5تا  3/0سانتیمتر فرق میکند

منافذ کوچکی دارد که بر روي سطح پوست باز میشوند .در

(.)Guaguere et al 1999

برش یک تودهي فالسک مانند دیده میشود که به سمت
هامارتومای عروقی اسکروتوم

داخل فرورفتگی دارد که در مرکز آن کراتین تجمع مییابد.
ویژگیهاي

بیشتر یک هامارتوماي عروقی پرولیفراتیو است تا نئوپالسم

مرز

تومور

به

خوبی

مشخص

است.

هیستوپاتولوژیکیاش همانند پاپیلوما است ،استروماي بافت

حقیقی و گاهی به غلط به دلیل رفتار و طبیعت این ضایعه

همبند پوشیده شده با اپیدرم هیپرپالستیک با گرانولهاي

توسط افراد ناآگاه همانژیوسارکوما تشخیص داده میشود .این

کراتوهیالین و کویلوسیتهاي بزرگ است .تودهها به کندي

ضایعهي نادر در سگ با پوست اسکروتوم پیگمانته دیده شده

رشد می کنند و امکان برداشت با عمل جراحی هست (

است .بیشتر در میانسالها ظاهر میشود و با گذشت زمان

.)Rector and VanRanst, 2013

بزرگ میشود و پییشرفت میکند .در ابتدا ضایعه به صورت
یک منطقهاي از تغییر رنگ پوست به قهوهاي و سیاه در

اسکواموسسلکارسینوما

اسکروتوم دیده میشود که به یک پالک سفت تبدیل میشود
اسکواموسسلکارسینوما تومور بدخیم سلولهاي اپیدرمی

( .)Scott and Miller, 2011از نظر هیستولوژیکی

است که در زمان ارزیابی هیستوپاتولوژیک ،شواهدي از تهاجم

محدودهي کوچکی را اشغال میکند و همراه با تکثیر عروق در
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درم است .انشعابات عروقی از شریانهاي هیپرپالستیک بزرگ

بیشتر سلولهاي نئوپالستیک در سگ شبیه ماستسلها

با دیوارههاي عضالنی جدا شدهاند و جوانههاي مویرگی فراوان

هستند که تشخیص را راحت میکند .سلولها گرد تا

دیده میشود .هستههاي سلولهاي اندوتلیالی گرد هستند.

چندشکلی هستند؛ با هستههاي گرد مرکزي یا تاحدودي

میتوزها نادر هستند .مناطق مویرگهاي پرولیفراتیو می تواند

خارج از مرکز و سیتوپالسم صورتی روشن حاوي گرانولها به

شبیه همانژیوما یا همانژیوسارکوما باشد .تشخیص با مشاهدهي

رنگ خاکستري-آبی در رنگامیزي  H&Eکه با رنگامیزي

عروق با تنوع اندازه ،سازمانیابی بد ،با خصوصیات وریدها،

متاکروماتیک رنگ ارغوانی را به خود میگیرند .ائوزینوفیلها

شریانچهها و مویرگها امکانپذیر است و آن را از همانژیوما یا

اغلب در این تومور یافت میشوند و گاهی سلولهاي غالب

همانژیوسارکوما متمایز میکند .برداشتن آن با جراحی اثر

هستند .بیشتر آنها تجمعات محیطی وسیعی از ائوزینوفیلها

بخش است (.)Fadok, 1995

دارند که وقتی حاشیههاي تومور ارزیابی میشود نباید به
عنوان بخشی از تومور قلمداد شود .کالژنولیز ،اسکلروز ،ادم،

تومور ماستسل ها
تومور ماستسلها

نکروز و التهاب ثانویه اغلب در تومور ماستسلها دیده می-
در حیوانات اهلی بسیار رایج است.

شوند که وقتی شدید باشند میتوانند سلولهاي نئوپالستیک

نئوپالسمها میتوانند فوکال یا مولتی سنتریک باشند و گاهی

را ماسکه کنند .بیشتر گزارشات همبستگی بین درجه تمایز

احشاء داخلی مثل طحال ،کبد و روده را درگیر میکنند .تومور

سلولی و رفتار بیولوژیکی را قائلند (.)Ginn, 2000

ماستسلها در سگ :به صورت منفرد یا چندکانونی دیده می-

اولسري شدن معدهاي-دوازده اي گاهی همراه با تومور ماست-

شوند .بیشتر در سگهاي میانسال دیده میشود .مکان و رفتار

سلها در سگ دیده میشود .تولید بیش از حد هیستامین

بیولوژیکی آن در حیوانات مختلف متفاوت است اما شباهتها

توسط تومور باعث افزایش ترشح  HCLدر سلولهاي پریتال

بیشتر از تفاوتها هستند (  .) Romansik, 2007در سگ

میشود .تومورهاي با تمایز باال (درجه یک) شواهد کمی از

پوست رایجترین محل درگیري است اما تومور ماستسلها

عود مجدد بعد از برداشت جراحی دارد .تومورهاي با تمایز

میتوانند به روده ،کبد ،طحال و  ...گسترش پیدا کند .تومور

پایین (درجه سه) باالترین میزان متاستاز را دارند .عود بعد از

ماستسلها تظاهرات بسیار مختلفی دارد .اما خیلی از آنها

برداشتن توسط جراحی در تومورهاي درجه دو و سه نسبتا

قرمز ،بدون مو ،به صورت تودههاي ادماتوز یا پالکها هستند.

معمول است زیرا احتماال این تومورها عمیقتر هستند و

اولسري شدن در تومورهاي بزرگتر رایج است ( Thompson,

محدود شدگی کمتر ،نکروز ،ادم ،خونریزي بیشتر ،حاشیههاي

.)2011

تومور را مبهم میکند .متاستاز در تمام موارد اول به عقدههاي
لنفاوي ناحیه و سپس به ندرت به طحال و کبد است .درمان
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مطلوب تومور ماستسلها برداشتن توسط جراحی و

دسته از محققان عود شدید را گزارش کردهاند و به متاستاز

پرتودرمانی با آجوانت است خصوصا" براي تومورهایی که

احشایی در گربه ظنین شده اند اما مطالعات دیگر همبستگی

برداشت کامل آن غیرممکن است ( Goldschmidt and

بین تمایز و تهاجم را پیدا نکردند (.)McManus, 1999

.)Shofer, 1992

هیستوسیتومای پوستی

تومور ماستسلها در گربه :تومور ماستسلها در گربهها

هیستوسیتوماي پوستی یک فرم لوکالیزه و خود محدود شونده

کمتر از سگها است .اکثرا" در گربههاي باالي  1سال دیده

است .این تمور خوشخیم است و در سگها بسیار رایج است.

میشود .تومورهاي چندکانونی در گربهها بیشتر است .تومور

اکثرا در سگهاي جوانتر از چهار ساله اتفاق میافتد .یک

ماستسلها معموال" سخت ،قهوهاي است و شامل پاپولها،

توده برجسته صاف صورتی پوشیده شده با پوست بدون مو

پالکها و ندولها در پوست است .پوشش اپیدرمی آن صورتی

است .اولسري آن شدن رایج است و به تشکیل ناف مرکزي

و بدون مو است .وقتی تومور چندتایی داریم ممکن است

منجر می شود .درصد کمی از سگ ها دچار هیستیوسیتوماي

خوشهاي باشند یا در تمام بدن منتشر باشد .اولسري شدن

پوستی چندتایی به صورت همزمان میشوند ( Affolter,

ممکن است در ضایعات بزرگتر دیده شود (.)Jaffe, 2000

 .)2006ظاهر هیستولوژیکی این تومور بسیار متنوع است و به

تومور ماستسلها در گربه خوشخیم ،سطحی ،با محدوده

سن ضایعه و درجه نکروز و عفونت ثانویه بستگی دارد.

کامال" مشخص است و ضایعات از ورقه هاي سلولی یک فرم

اینفیلتراسیون درمی سلولهاي چندشکلی و گرد منظم شده

شبیه ماستسلهاي طبیعی تشکیل شده است .سلولهاي

در طنابها و ورقهها وجود دارد .استروما کم است یا اصال"

نئوپالستیک پلیمورفیسم کم دارند یا اصال" ندارند و میتوز

وجود ندارند و ضمائم پوستی محو شدهاند .سلولها از محل

وجود ندارد .اینفیلتراسیون ائوزینوفیلها نادر است اما خوشه-

اتصال درم به اپیدرم به عمق درم و پانیکولوس توسعه پیدا

هاي پراکنده لنفوسیتهاي کوچک معموال" در اطراف تومور

میکنند .قسمتهاي عمیقتر نئوپالسم باریکتر می شود و به

دیده میشود .تومور ماستسلها با تمایز کم نیز گاهی دیده

تمور در بزرگنمایی کم شکل گوه مانند میدهد ( Helie,

میشوند که سلولهاي نئوپالستیک به طور محدودي پلی-

 .)2013سلولهاي نئوپالستیک شبیه هیستوسیتها با هسته-

مورفیسم دارند و هستههاي سلولی بزرگ خارج از مرکز و

هاي لوبیایی شکل تا بیضوي و سیتوپالسم ائوزینوفیلیک

میتوز فراوان دارند .این تومورها به نفوذ در عمق درم و زیرجلد

روشن هستند .اشکال میتوزي متعددند اما آتیپیاي هستک و

تمایل دارند .جراحی فرم همراه با تمایز خوب معموال" اثر

فرم هاي چند هسته اي نادرند .در برخی از تمور خوشههاي

بخش است .رفتار بیولوژیکی دو نوع دیگر نامشخص است .یک

سلولهاي نئوپالستیک داخل اپیدرم نفوذ میکنند .تجمعات
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متراکم لنفوسیتهاي بالغ و پالسماسلها معموال در پایهي

مالنوسیتها رنگ دانههایی قهوهاي به عنوان مالنین تولید

تومور دیده میشوند و یک قسمت از پاسخهاي ایمنی میزبان

میکنند .بنابرین تومورهاي مالنوما اغلب به رنگ تیره است.

هستند و به طور نسبی مسئول تهاجم به تومور هستند

مالنوما ممکن است خوشخیم و یا بدخیم باشد .اگر چه این

( .)Lester, 1993در برخی از موارد این سلولهاي التهابی

عارضه بیشتر به عنوان تومور پوستی مطرح است اما در نقاط

سلولهاي تمور هیستوسیتیک باقی مانده را محو میکنند.

دیگر بدن مثل دهان و چشم هم ممکن است دیده شود .این

تومورهاي قدیمی تر اغلب اولسردار هستند و مناطقی از نکروز

تومور اگر در دهان یا لب سگها ایجاد شود اغلب بسیار

در برخی از تمورهاي مهاجم و در حاشیههاي جانبی و عمقی

بدخیم است .اما اگر در پلک و چشک به وجود آید معموال" به

آنها وجود دارد .مطالعات اخیر نشان داده است که سلولهاي

شکل خوش خیم نمود مییابد .عمدتا" این تومور به شکل

توموري در هیستوسیتوما یک ایمنوفنوتیپ سلولهاي

برجستگیهایی که سیاهرنگ است و در پوست یا مخاطات

النگرهانس را دارند .تقریبا  35درصد از این تومورها شدیدا

خود را نشان میدهد بروز میکند .در صورت مشاهدهي

لیزوزیم مثبت هستند .هیستوسیتوما را باید قبل تهاجم سریع

هرگونه تغییر رنگ پوستی و یا ایجاد برجستگیهاي پوستی

برداشت کرد .اگر تماما" خارج شود درمان می شود .تومور

تیرهرنگ بر روي پوست بدن و یا مخاطات حیوان خود حتما"

گاهی عود میکنند (.)Moore, 2014

به دامپزشک مراجعه کنید ( Feldman and Ettinger,
2000

مالنوما
مالنوما رشد سلولهاي رنگدانهاي به نام مالنوسیت است .این
سلول می تواند در پوست ،چشم و دهان یافت شود.

).
نتیجه گیری
اکثر تومورهاي پوست در گونه ي سگ و در مرتبه بعدي در گربه یافت می شوند .بدخیمی در اکثر تومور با درجه تمایز سلولها ارتباط
دارد به این ترتیب که هرچه سلولهاي توموري تمایز بیشتري داشته باشند ،درجه بدخیمی کمتري خواهد داشت و بلعکس هرچه
سلولهاي توموري تمایز کمتري داشته باشند ،درجه بدخیمی بیشتري خواهد داشت.
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