المرشد العالجي للجمعية البريطاني ألطباء الجلدية لرعاية المرضى الذين يعانون من التقران السفعي : 2017
 6.0المقدمة :
التقران السفعي (مرادف للتقرانات الشمسية) هي آفات تقرانية تظهر على جلد البالغين المعرض للضوء بشكل مزمن  .وهي تمثل مناطق
بؤرية من تكاثر وتمايز خاليا كيراتينية غير طبيعية التي تحمل خطر خفيف للتحول الى سرطانة جلد شائكة غازية  .يشاهد طيف من
النسجيات  ,لكن الميزة الرئيسية للتقران السفعي هو خلل التنسج الظهاري  .قد يكون هذا محدودا ً بالطبقة القاعدية ويمكن أن يمتد ليشمل
كامل الثخانة بشكل ال نمطي ,عند هذه النقطة تدعى اآلفة بـ  SCCفي الموضع ( داء بوفن )  .يوجد اضطراب بترتيب ونضج الخاليا
الظهارية  .عدة براعم من الخاليا الظهارية قد تشاهد بالمنطقة القاعدية  ,لكن ال يشاهد أية غزو  .تم وصف التغيرات النسجية بالتقران
السفعي متضمنة الشكل الضخامي  ,البوفناني  ,الحزازاني  ,منحل االشواك و المصطبغ .
عموما ً يعتبر التقران السفعي آفات قبل سرطانية مع امكانية فردية منخفضة لغزو خبيث مع امكانية للتراجع العفوي  .يوصف التقران
السفعي بآفات منفصلة  ,احيانا متمادية للطخ حمامية ووسفية على جلد معرض للشمس في الغالب  ,وعادة عند أشخاص في منتصف
العمر ومسنين  .سريريا ً  ,يتم تصيفها على مقياس من  3نقاط بنا ًء على حجمها  .تغير المجال قد يشمل أي أو كل هذه اآلفات ( الجدول
 . )1في الدرجة  1اآلفة تكون مجرد مرئية ومجسوسة ( جس رملي وصعوبة رؤيتها)  ,الدرجة  2اآلفات عادة حمراء ووسفية (سهولة
بجسها ورؤيتها) الدرجة  3تتوافق مع أفات أسمك ومفرطة التقرن  .قد يكون من الصعب تمييز الدرجة  3من التقران السفعي عن SCC
الصغيرة الباكرة  ,في حال استئصالها يتم االبالغ عن غزو مبكر أو مشتبه به .
اآلفات عادة غير عرضية لكن أحيانا ً قد تكون مؤلمة أو حاكة  ,اآلفات قد تكون مفردة أو متعددة  ,عندما تكون متعددة  ,فإن مفهوم "تغير
المجال" يستخدم لوصف منطقة من الجلد تشارك بشكل واسع بالضرر السفعي  .الوبائيات ,عوامل الخطر  ,التداخالت المرضية
والديموغرافية السكانية المعرضة للخطورة كلها على صلة بتدبير المريض  .تم نقاشها سويةً مع خيارات العالج المتاحة .
 6.1السببيات المرضية :
التقران السفعي هو نتيجة التعرض المزمن لألشعة فوق البنفسجية  ,في الغالب على جلد الرأس والوجه الظهري لليدين عند األشخاص
فاتحي البشرة  .باإلضافة فإن طفرات الـ  P53الخاصة بـ  UVBتم وصفها بالتقران السفعي مقدمة دليل جزيئي لدعم دور ضوء الشمس .
هناك ارتفاع في معدل انتشار سرطان الخاليا الكيراتينية  ,متضمنة التقرانات السفعية عند األشخاص اللذين يتلقون معالجة مثبطة
للمناعة بشكل مزمن خاصة مرضى زرع األعضاء  ,لكن أيضا ً عند المرضى الموضوعيين على معالجة طويلة األمد لمرض معوي
التهابي أو روماتيدي  ,على الرغم أن هذا ليس موثقا ً بشكل جيد  .عوامل خطورة أخرى محتملة تتضمن التعرض للزرنيخ واالستخدام
المزمن لألسرة الشمسية .
الجدول األول  :درجات التقران السفعي :
خفيف  ,عالمات وردية أو رمادية مع وسوف خفيفة وبالجس احساس رملي
الدرجة األولى
الدرجة الثانية
معتدل  ,ثخانة وفرط تقرن وسهل الكشف
الدرجة الثالثة
شديد  ,شكل ضخامي  ,تقرن سميك
تغير المجال
مناطق متجمعة من عدة سنتيمترات أو أكثر مع مجال من السمات التي تتطابق مع أي أو كل درجات
التقران السفعي .
 6.2الوقوع واالنتشار :
من المرجح أن معدل وقوع التقران السفعي تم التقليل من شأنه  .من الصعب قياس عبء التقران السفعي بثقة عند األفراد والسكان .
في دراسات معدل االنتشار في غالوي  ,جنوب ويلز وميرسيسايد  ,فإن  %24-19من األفراد الذين أعمارهم فوق  60لديهم على األقل
تقران سفعي واحد  .التقران السفعي موجود عند  %6-3من الرجال اللذين أعمارهم بين  49-40سنة  .هناك تزايد خطي في معدل
االنتشار وجد في األعمار (من  60الى  80سنة) عند الرجال وليس عند النساء في دراسة أخرى ببريطانيا  ,ومعدل التقرانات السفعية
الجديدة تم تقديرها بـ  149لكل  1000شخص –بالسنة  .في النمسا  ,أكثر من  %30من هؤالء المرضى مع تقرانات سفعية يحضرون
للعيادة الجلدية ( متوسط عمر الحضور  61سنة)  .بعمر  70سنة فإنه أكثر من %70من هؤالء لديهم تقران سفعي مع غالبية ()%70
على الرأس والرقبة  .دراسة معدل انتشار في رودرتام ألكثر من  2000رجل وامرأة هولندية  ,متوسط العمر  72سنة  ,فقد وجد التقران
السفعي عند  %49من الرجال و  %28من النساء .

 6.3التطور الطبيعي  :التراجع العفوي والتحول الخبيث :
المرضى مع تقران سفعي لديهم مرض مزمن  .وجود آفة مفردة هي عالمة لتعرض مفرط للشمس ومرتبط مع إمكانية تطور أفات جديدة
الحقا ً  .دراسات نقطة االنتشار أثبتت أن اآلفات تتراجع وتنكس ( قد يكون هذا مرتبط بحالة االفات من الدرجة األولى والثانية )  .تتراوح
األرقام بين  %25و %70لتراجع ظاهري للتقران السفعي خالل فترة من  4-1سنوات  .التقييم المحتمل يثبت معدل منخفض للتحول
الخبيث  ,مع أقل من واحد لكل  1000تقران سفعي متطور الى  SCCسنويا ً  .في دراسة أمريكية  %0.6 ,من المرضى طوروا
SCCفي منطقة تقران سفعي خالل السنة األولى – ترتفع الى  %2.57خالل  4سنوات .المعدل المرتفع للتحول الواضح في الدراسة
األمريكية غالبا ً تعكس حالة مرتفعة خطرة على الغالب عند السكان الذكور .
ومع ذلك  ,هناك دليل أن التقرانات السفعية هي عالمة لزيادة خطر سرطان الجلد الالميالنيني ( . )NMSCالنماذج الرياضية المشتقة من
دراسة اجرتها  Marks et alتوقعت أنه للفرد مع معدل  7.7من التقرانات السفعية  ,فإن احتمالية تطوير  SCCخالل فترة  10سنوات
هي تقريبا ً . %10
عندما  918بالغ ( متوسط عمر  61سنة) مع تقرانات سفعية ودون تاريخ سابق لسرطان جلد تمت متابعتهم لمدة  5سنوات  ,كانت
معدالت وقوع سرطانة الجلد القاعدية و  SCCتقدر بـ  4106و  3198لكل  100000نسمة سنويا ً  ,على التوالي  ,مقدمة زيادة بالخطر
مقارنة مع عموم السكان  .هناك خطر ستة مرات أكثر لـ  NMSCأو ميالنوما وجدت في عينة تمثيلية من سكان الرعاية الطبية في
الواليات المتحدة مع تقرانات سفعية مقارنة مع أولئك الذين ليس لديهم تقرانات (. )P<0.001
على الرغم من تقارب التقرانات السفعية و  SCCعندما يتواجدا على جلد متضرر شمسيا ً بشكل مزمن  ,فإن التشابه النسجي والجزيئي
بينهما يبقى مركز نقاش في حال كونهما منفصالن لكن تشابه التشريح المرضي يتطور بشكل متزامن أو أن احدهما يقود بشكل مباشر
لألخر  .في واحدة من دراسة تصوير فوتوغرافي متابعة على مدى  5سنوات  ,فقد ظهر أن  %65من  SCCتطورت في موقع تقران
سفعي موثق سابقا ً  .في مراجعة منهجية حديثة من  24دراسات مؤهلة فاحصة التاريخ الطبيعي للتقران السفعي خلصت الى أنه ليس
هناك تقديرات موثوقة بخصوص تكرار تطور التقرانات السفعية لكارسينوما غازية .
باختصار  ,تشير البيانات مجتمعة إلى إمكانية التراجع و خطر منخفض للتطور نحو الخباثة ألي تقران سفعي .تواجد التقران السفعي
( خاصة عند مرضى عالي الخطورة _ انظر القسم  7.6مع تقرانات سفعية متعددة أو في تغير المجال) ينبئ بزيادة خطر لتطور الحق
لـ  NMSCأو ميالنوما مقارنة مع مجموعة مشابهة من السكان .
 6.4االستجواب والتشخيص :
تشخيص التقران السفعي قد يتم من قبل الرعاية الصحية األولية أو الثانوية و كجزء من فحص جلدي عام مرتبط مع تقييم لضرر شمسي,
أفات كيراتينية بؤرية أو سرطان جلد  Teledermatology .أصبح وسيلة فعالة في التشخيص  .تنظير الجلد يمكن أن يستخدم مع مجال
لمالمح تنظيرية جلدية محددة  .األشخاص مع مرض متقلب مزمن قد يتعلمون التشخيص الذاتي لكن ينصحون بتأكيد تقييمهم مع أخصائي
الرعاية الصحية  .هذه األمثلة من مرضى اللذين يراقبون والعمل يدفع من أجل أمراض مزمنة أخرى كداء السكري ,حيث يحفز التدبير
الذاتي كعنصر مهم للحصول على نتيجة جيدة  .يوضع التشخيص عادة على أسس سريرية  .عندما الشك يزداد لتفريق التقرانات السفعية
عن الـ  BCCالسطحية و  SCCبالموضع  SCC ,الغازية وحتى الميالنوما الالميالنية  ,حيث خزعة الجلد أو االستئصال للفحص النسجي
يمكن أن يكون محددا ً  .في حين أن الخباثة هي في التشاخيص التفريقية  ,فإن رعاية المريض يجب أن تشارك مع عضو من فريق
سرطان الجلد متعدد التخصصات  .في تشخيص التقران السفعي  ,الموقع والثخانة ( مثل الدرجة  1,2و )3يجب أن توثق  .الموقع أفضل
ما يسجل على الرسم البياني .
 6.5هل يجب عالج التقران السفعي ؟
التاريخ الطبيعي لآلفات الفردية تقترح أن العالج ليس مطلوب عالميا ً على أساس منع التطور نحو  .SCCالفائدة غير المباشرة للعالج
لوصف آفات ال تستجيب للعالج الطبيعي التي يمكن أن تمثل مجموعة فرعية مع ميل زائد لحدوث خباثة محتملة  .هناك مجموعة من
اآلراء المهنية التي تعتقد أن التقرانات السفعية هي جزء من الطيف الذي يشمل الـ  SCCبالموضع  ,لذلك فإن الوقاية من الـ SCCهي
سبب العالج  .مراجعات  Cochraneلعالج التقران السفعي لم تجد أية دليل أن عالج التقران السفعي يمكن أن يخفض من تواجد الـ
SCCالغازية  .ليس هناك أدلة كافية لتبرير العالج في كل حاالت التقرانات السفعية في محاولة لمنع التحول الخبيث .
أفضل خطة تدبير يجب أن تحدد من قبل أفضليات المريض والظروف السريرية  ,التي يجب أن تأخذ بالحسبان المدى ,المدة وتواجد
األعراض  ,شدة اآلفات وعوامل خطورة أخرى مرافقة لسرطان جلد  ,باإلضافة الى وضع المريض الصحي العام  .استبيان نوعية
الحياة تم تأسيسها والتحقق منها  ,خاصة  ,تعبير المرضى عن القلق مع االحترام لـ  1المرض بذاته  2اآلثار الجانبية وصعوبات العالج

 3ارتباطه مع مصطلح سرطان الذي يكون فيه التقران السفعي عامل خطورة للـ  SCCو  4الحاجة الى ضبط السلوك حول التعرض
ألشعة الشمس بناء على خلفية عادات وتفضيالت مكتسبة منذ وقت طويل .
 7.0التدبير :
العديد من الخيارات العالجية متاحة للتقران السفعي  ,االعتبارات األساسية المركزية عند المريض هي األعراض والعبء الجمالي
للتقران السفعي  ,الفعالية وعبء العالج وتهديد تطور التقران السفعي آلفة أكبر حجما ً أو  SCCغازية  .تتداخل االعتبارات المهنية
ألخصائيو الرعاية الصحية مع هذه االعتبارات  ,لكن تتضمن اعتبارات أخرى مثل الفعالية ,والنظام المرن  ,التوافر في الرعاية األولية
والثانوية والتكلفة  .يجب اعتبار جانب إضافي في التدبير كالخطر الكلي عند المريض لتطوير سرطان جلد وفحص الجلد كامالً  .في
دراسة روتردام على معدل انتشار التقران السفعي في عموم السكان  ,المشاركون مع عدد تقرانات سفعية <  )%13.6( 10لديهم خطر
أعلى بثالث مرات لوجود تاريخ للـ  SCCمقارنة مع مشاركون مع  4الى  . )%4.0( 9أظهر فحص جلد الجسم الكامل سرطان جلد
(  ,SCC ,BCCمالنوما) عند  . %4االرتباط بين سرطان الجلد وعدد التقرانات السفعية قاد مجموعة هولندية الى تأييد فترات متابعة
قصيرة وعالج أكثر فعالية عند الذين لديهم تقرانات سفعية <  ,10في حين لم تحدد الفترة الزمنية واعترفت بتأثيرات الموارد لهذه الـ
 %5من السكان .
في بداية التدبير  ,ينبغي تحديد الموقع والدرجة ( الجدول  )1من التقرانات السفعية إلمكانية المراقبة واالستجابة للعالج أو التطور  ,يمكن
ذلك باستخدام رسومات وخرائط الجسم والتصوير الفوتوغرافي غالبا ً مع ترقيم اآلفات .
التدبير قد يكون موجها ً بشكل مباشر لآلفات المفردة أو على مساحة واسعة (شكل  )1هذا التمييز يمثل العالج لآلفة مقابل المجال  .العالج
المعتمد على المجال يمكن أن يعمل لتدبير مجال من التغيرات القرنية في منطقة مثل الجبهة  ,الفروة أو مركز الوجه ويمكن أن توفر
بعض الفائدة في التقليل من بدء آفات جديدة  .العالجات الموضعية  ,تقشير البشرة و  PDTمناسبان  ,عادة ,العالجات الهادمة البؤرية
مثل التجريف والتخثير الكهربائي والمعالجة البردية محدودة لعالج اآلفات ( الجدول . )2
ً
المرشد العالجي األوروبي للتقرانات السفعية توصل باإلجماع عبر التصويت والترجيح مع مشورة مجموعة تبعا لآلفات المعزولة أو
تداخل المجال أو تورط سرطان جلد للتقرانات السفعية  .بقي هناك تفضيل للجراحة البردية لآلفات المعزولة والتجريف لآلفات األكبر
حجما ً  .خالفا ً على ذلك  ,تمحورت التفضيالت الى حد كبير حول عوامل رئيسية شائعة مختلفة القوة  ,تسمى -5فلوريوراسيل ,
ايميكيمود  ingenol mebutate ,ومتغيرات من  . PDTلم يفضل الديكلوفيناك في حمض الهيالورنيك وااليميكيمود  . %2.5عند
المرضى الذين يعانون من تثبيط مناعي  ,كان هناك تفضيل للصيغ القوية لجميع المنتجات  ,لم يعتبر الليزر خيارا ً جيدا ً تحت أي ظرف
آخر غير لمعالجة مرض تغيرات المجال .
 7.1دون عالج ( قوة التوصية  , Aمستوى الدليل : )++2
ملخصات مستويات الدليل ونقاط التوصية مذكورة في الملحقات  1و . 2
أي وجهة نظر لعدم العالج يجب أن تسند على تقييم كامل للمريض  ,المخاطر ,األمراض المرافقة والتفضيالت  .حقيقة أن العديد من
التقرانات السفعية ال يقلل من نقطة الموازنة أنها مرتبطة مع التعرض ألشعة شمس فوق بنفسجية وتطور ميالنوما  BCC ,و . SCC
يحتاج جميع المرضى الى معلومات واضحة حول هذا الخطر ومخاطرهم الخاصة حول  SCCبالعموم  ,بحيث غض النظر عن تشخيص
التقرانات السفعية  ,يعلمون أهمية القدوم باكرا ً من أجل تقييم اآلفة في حال نزفت  ,أصبحت مؤلمة  ,تنمو بشكل غير طبيعي أو أصبحت
كبيرة  ,يجب أن ينصح جميع المرضى فيما يتعلق بالحماية من الشمس .
 7.2الرعاية األولية :
المرضى الذين لديهم تقرانات سفعية يسألون بالعموم طبيبهم العام عن التشخيص والنصيحة العالجية  .معظم التقرانات السفعية تشخص
وتعالج بالرعاية األولية  .في مراكز الرعاية الصحية مع أخصائيو الرعاية األولية باعتبارهم أول اتصال  ,مراقبة الجلد واألسطح
المعرضة للشمس كالرأس والرقبة وظهر اليدين هو ممكن على أسس نفعية ويمكن أن يقترن مع الوقاية ونصائح العناية الذاتية  .ممرضو
الجلدية المتخصصون يلعبوا دورا ً مماثل ويمكنهم وصف العالج في بعض أنظمة الرعاية الصحية  .مجمع الرعاية الصحية األولية
الجلدي قد طور مرشد عالجي في تدبير التقرانات السفعية بالرعاية األولية ببريطانيا  Teledermatology.قد استخدم لدعم التشخيص
والتدبير للتقرانات السفعية بالرعاية األولية مع إرشاد مختص  .التقرانات السفعية هي جزء من طيف األذية التقرانية  ,التي عندما تتواجد
 ,يتم تدبيرها بدالً من عالجها .

النظر الجالة المرضى للرعاية الطبية التخصصية عندما :
فشل التقران السفعي باالستجابة للمعالجات القياسية .
تقرانات سففعية متعددة أو ناكسة تشكل تحديا ً بالتدبير .
تواجد تقرانات سفعية بمعالجة طويلة األمد بمثبطات مناعية .
هناك آفات من المرجح أنها تقرانات سفعية  ,لكن هناك مخاوف من احتمال كونها  ( SCCاستخدم مقياس انتظار اسبوعين الحتمال وجود
سرطان جلد )
كمثال عندما تكون  1نازفة  2مؤلمة  3ثخانة مع مادة عندما تقرص االفة بين اصبع وابهام .
 7.3الرعاية الثانوية :
اإلحالة للرعاية الطبية الثانوية مطلوبة للتشخيص و/أو التدبير اذا كانت اآلفة تمثل SCCغازية  .خصصت كل مناطق المملكة المتحدة
سبل أسبوعين من االنتظار أو " سرطان مستعجل "  .باإلضافة  ,اذا كانت المعالجة بالرعاية األولية للتقران السفعي غير ناجحة  ,تكون
عندها اإلحالة مبررة للتدبير وحده  .هذا يتضمن المرضى مع مرض شديد او من يخضعون لمعالجة مثبطة للمناعة ( انظر النقاط
المذكورة أعاله)  .إجراء التشخيص بالرعاية الثانوية  ,العالج يمكن البدء به مع خطة تدبير مستقبلية الستمرار الرعاية الذاتية للمريض
( انظر القسم  )7.4بالتعاون مع الطبيب العام  .التشخيص النسجي يمكن توفيره من خالل مجال من اإلجراءات الجراحية ( انظر القسمين
 8.3و  ) 8.4محددة من قبل اآلفة والظروف  .المتابعة بالرعاية الثانوية قد تكون ضرورية من أجل تقييم نتائج العالج  ,شدة المرض ,
مرضى مع سرطانات جلدية أو الذين لديهم اعتبارات أخرى مثل تثبيط مناعي  .الممرضات بالعيادات قد يساهمن في مسار الرعاية .
اآلفة & المجال
عالجات موضعية
العالج الضوئي الحركي
المجال
تقشير كيماوي
الريتنوئيدات الموضعية والجهازية

اآلفة
مضاد التفتل في الكولديون
الجراحة القرية
التجريف
االستئصال

 آفات ضخامية معزولة.
 آفات تحتاج لنسجيات .
 آفات معزولة تفشل بالعالجات األخرى
 تقرانات سفعية معزولة أو مبعثرة دون أية سمات مشتبهة .
 جزء من العالج المحافظ للتقرانات السفعية منخفضة الدرجة في المناطق المتضررة بأشعة الشمس .
 مقاربة عالجية للذين يبغون عالج خلفية التغيرات القرنية.
 أغلب اآلفات يمكن أن تعالج أيضا ً بأساليب مناسبة لعالج المجال اال في حال كانت النسجيات مطلوبة أو كانت ضخامية.
الشكل  : 1الرسم التخطيطي لـ  Vennيوضح الطبيعة المتداخلة لعالجات اآلفة و المعتمدة على المجال للتقران السفعي .
 7.4الرعاية الذاتية :
التقران السفعي هو مرض مزمن  ,عندما يشخص تقران سفعي للمريض  ,عادة هي بداية عملية مستمرة آلفات مستقبلية وناكسة  .ويمكن
أيضا ً أن يطوروا نسجيات لها نفس الصلة مثل الشامات الشمسية  ,الشامات البسيطة  SCC ,بالموضع و . NMSC
تثقيف المريض هو أمر مهم لتطبيق الرعاية الذاتية مع تشخيص ذاتي مبكر  ,وعالج متقطع مستمر و التحذير من خطر سرطان الجلد
وكيفية التقليل من هذا الخطر ( انظر تقران سفعي  PILمتاحة على -http://www.bad.org.uk/forthe
 . )public/patient-information-leafletsمعظم المرضى مع تقران سفعي معتدل سوف يشاهد بالرعاية األولية ويمكن أن يدبر
مرضهم مع معالجة موضعية  .التعاون بالتشخيص مع الطبيب العام ينصح به قبل عالج آفات جديدة  .العالجات قصيرة المدى ( كمثال 4
أسابيع) قد تحتاج الى إعادة تجديد الوصفات الطبية عندما تنتهي صالحيتها لضمان الحفاظ على الفعالية  .جزء مهم من تثقيف المريض

هو التوعية باآلثار الجانبية للعالج قبل البدء به  .العديد منها قد يسبب احمرار قصير األمد  ,ألم  ,وأحيانا تقشر أو نز  .اذا لم يكن هذا
متوقعا ً عندها قد يسبب ضائقة و استغناء عن العالج  ,عندها يكون التوقف مناسب بشكل أكثر .
 7.5الوقاية:
كانت هناك ثالث تجارب معشاة ذات شواهد ( ( )RCTsاثنان باستراليا وواحدة بالواليات المتحدة ) عند مرضى <  50سنة  ,العديد منهم
كان لديهم تاريخ من التقرانات السفعية  ,إلظهار أن واقيات الشمس  ,تستخدم للوقاية من التعرض ألشعة الشمس بشكل غير مقصود ,
تترافق مع انخفاض خفيف في معدل وقوع  SCCsو التقرانات السفعية ( ولكن ليس  ) BCCsخالل فترة قصيرة من المتابعة .
المعالجة األكثر فعالية مع كورس لمدة  4أسابيع من  -5فوريوراسيل  %5 ,مرتين يوميا ً على مجال من الجلد المتورط قد يخفض من
معدالت بدء تقرانات سفعية جديدة في هذه المنطقة على مدى  18شهرا ً عندما تقارن مع الغفل .
ال يوجد أية دراسات تظهر أن تجنب التعرض للشمس يخفض من تطور التقرانات السفعية وسرطان الجلد عند سكان بدون تقرانات
سفعية .ومع ذلك  ,من المعقول أن نأمل أن تأثير حمالت الصحة العامة خالل العقود القليلة الماضية يمكن أن تأثر على هذا الخطر  .هذه
الممارسات قد يكون لها تأثير على مستويات فيتامين د  ,التي تضمن مراجعة عند هؤالء المرضى مستويات عالية من تجنب الشمس أو
الذين لديهم عوامل خطر ألمراض مرتبطة بنقص فيتامين د .
 7.6حاالت عالية الخطورة :
هل هناك مجموعات عالية الخطورة وهل يختلف تدبيرهم ؟
المرضى الذين لديهم تقرانات سفعية متعددة ومجتمعة من المرجح أن يكونوا في خطر أعلى لتطوير  NMSCأكثر من أولئك الذين يعانون
من آفات مفردة  .في المعالجات المثبطة للمناعة المزمنة لديهم خطر متزايد لتطوير سرطان جلد  .تم اإلبالغ عن زيادة 100-50مرة
عند متلقوا زرع األعضاء لخطر اإلصابة بسرطان الجلد بالنسبة للعمر والجنس مقارنة مع عموم السكان .يوصى بمتابعة لصيقة وعالج
أكثر صرامة عند مرضى عالي الخطورة آلفات قبل سرطانية متضمنة  SCCبالموضع وتقرانات سفعية  ,جنبا ً الى جنب مع مشعر اشتباه
منخفض في خزعة الجلد الستبعاد الخباثة  .ومع ذلك  ,ال يوجد دليل أن هذه األدوات تخفض خطر تطور سرطانات جلدية جديدة  ,على
الرغم من إمكانيتها من تقليل المراضة من الجراحة والتقليل من خطر النكس .عالج التقرانات السفعية عند مرضى زرع األعضاء أقل
فعالية مقارنة مع عموم السكان  .النتائج قد تكون مربكة بسبب العدد الكبير لآلفات التكاثرية والمفرطة التقرن عند هذه المجموعة .
الدراسات لم تجد انخفاض في سرطانات الجلد الالحقة على المناطق التقرانات السفعية المعالجة سابقا بالـ  . PDTتم استخدام الريتونئيدات
الفموية لتخفيض خطر الـ SCCعند مرضى زرع األعضاء الذين يعانون من زيادة خطر الحصول على سرطانات جلد  ,لكن التأثير على
التقرانات السفعية لم يتم اإلبالغ عنه  .ذكرت دراسة وحيدة أن  Capecitabineاستخدم عند  15مريض  ,خفض خطر BCC, SCC
والتقرانات السفعية عند متلقوا زرع األعضاء  ,لكن السمية من الممكن أن تحد من استخدامه .
 8.0العالج :
يحتاج العالج لمعالجة مجموعة واسعة من المتغيرات متضمنة طبيعة التقران السفعي  ,الموقع من الجسم  ,تفضيل المريض ,والحالة
المرضية السابقة عند المريض والعالجات السابقة المجربة  .يضاف الى هذا العدد الكبير من العوامل العالجية  ,وسائط التطبيق
والمرونة مع كل عامل يمكن استخدامه  .تقديم هذه الخلفية ,هو من أجل توقع أن هناك اختالف بالممارسة السريرية  .الجدول  2يحاول
إحضار منظور واسع للخيارات  .في بعض الحاالت قد تعرض بشكل مركب مع الجدول  , 3وهو تقدير تقريبي تحليلي مبسط للتكلفة
والفائدة .
 8.1عموما ً :
ً
ً
نمط الحياة  ,الدهون الغذائية ,مكان العمل والوراثة قد تحدث فرقا في خطر الحصول على تقران سفعي  ,تتعلق أساسا بمستويات
التعرض لألشعة فوق البنفسجية .
 8.1.1المطريات ( قوة التوصية , Bمستوى الدليل )+2
عند كبار السن  ,البشرة المتضررة بالشمس غالبا ً جافة  ,والمطريات قد تكون جزء من أسلوب التدبير  .التأثير المباشر للمطريات على
التقرانات السفعية غير واضح  .المضافات كاليوريا أو حمض الصفصاف قد تقدم فائدة  .ليس هناك تجارب مخصصة لدراسة العالجات
الملطفة للتقرانات السفعية  ,لكن المطريات أو الجيل قد تم استخدامها كعنصر غفل في العديد من التجارب .

السواغ الحامل في  RCTمن جيل الديكلوفيناك في سواغ الهيالورونان وصفت إلزالة اآلفات المستهدفة عند  %44من المرضى
مستخدمين هذه الوسيلة بعد  60يوما ً  .نتائج درامية أقل شوهدت مع استخدام سواغ كريم في تجارب على االيميكيمود طبق مرتين أو
ثالث مرات اسبوعيا ً لمدة  4أسابيع  ,وأبلغ عن إزالة كاملة للتقرانات السفعية المعالجة  %2.4 , %0و  % 14.1عند استخدام هذا
األخير ثالث مرات أسبوعيا ً لمدة  8أسابيع .
 8.1.2الحماية من الشمس والواقيات الشمسية ( قوة التوصية  , Aمستوى الدليل )++1
ال يوجد معلومات أو أدلة محددة حول الحماية من أشعة الشمس بخالف الدراسات على الواقيات الشمسية .
الواقيات الشمسية تملك خليط من المطريات وتأثير واقي ضوئي .في تجربة عشوائية مضبوطة معشاة للواقيات الشمسية مع عامل حماية
من الشمس  17طبق مرتين يوميا ً على الوجه لمدة  7أشهر أظهرت أن الواقيات الشمسية قد تكون أكثر فعالية من المطريات في عدد
التقرانات السفعية المجمل وتطور آفات جديدة  .تطبيق لمرة واحدة يوميا ً من واقي شمسي مع عامل حماية  16في كوينزالند  ,استراليا ,
أظهرت أيضا ً أنها أكثر فعالية من االستخدام عند التوافر لنفس الواقي الشمسي على مدى سنتين على الحد من التقرانات السفعية .
مقاربة مشابهة في نفس الوضع خفض أيضا ً معدل وقوع  SCCالجلدية  .دراسة لمدة  24شهرا ً الستخدام يومي لواقيات شمسية
(  ,SPF>50امتصاص عالي  )UVAعند  120حالة مضبوطة لمتلقوا زرع أعضاء أظهرت انخفاض ملحوظ بالتقرانات السفعية و
 NMSCالناشئة خالل مدة الدراسة .
 8.2العالجات الفعالة :
جميع العالجات الموضعية للتقران السفعي قد ينتج عنها أثار جانبية مثل التهيج  .بعض التقرانات السفعية قد تنز  ,تتقشر وتؤلم مع بعض
التورم الموضعي  .التفاصيل المذكورة في هذا المرشد العالجي من أجل العالج الفردي والمدرجة في الـ  . PILsمن الهام أن يفهم
المريض مدى المساحة المعالجة وتوقع اآلثار الجانبية  .حجم المنطقة يعتمد على مجموعة من العوامل متضمنة العالج  ,النسجيات
البؤرية أو المتناثرة و النموذج المفاهيمي (العالج المعتمد على اآلفة أو المجال)  .عندما تكون المراضة موضع اهتمام  ,يجب البدء
بالعالج على مساحة صغيرة مثل 10-4سم 2مع تواتر مرن للتوصل لتحمل وثقة  .بعض العالجات تحدد مساحة سطحية اعتمادا ً على
قسمة العنصر الموصوف  ,كمثال عن عبوة واحدة من  ingenol mebutateهو جرعة وحيدة لـ  25سم . 2يُنتج االيميكيمود  %5في
كيس بسعة 250ملغ حيث تتضمن التعليمات " كيس واحد فقط" و " غط المنطقة" نمطيا ً مع هامش 1سم حول أية نسيج مرضي  .البعض
يوصي الحد األقصى بنا ًء على السمية  ,مثل 500سم 2لكل -5فلوريواسيل . %5
يجب تقديم النصح للمرضى حول كيفية تدبير اآلثار الجانبية  ,مع استراتجيات متضمنة استراحة أثناء االعالج  ,تغيير وتيرة التطبيق ,
استخدام المطريات وفي بعض الحاالت تطبيق سيتروئيدات موضعية .
--5 8.2.1فلوريواسيل (قوة التوصية  ,Aمستوى الدليل )++1
معظم البيانات حول العالجات الموضعية تعود للتركيز  %5من كريم -5فلوريوراسيل  .يعمل -5فلوريوراسيل على تثبيط خميرة متيلة
الثميدين  ,الضرورية من أجل تخليق الدنا  .وقد تتداخل أيضا ً مع تشكيل ووظيفة الرنا  .يستخدم بشكل واسع ,عالج مرن ومنخفض
التكلفة  .يمكن استخدامه كعالج لآلفات أو كجزء من عالج مجالي  .اآلثار الجانبية مع هذا األخير قد تكون مهمة  ,ومن المهم أن ينصح
المريض عنها  ,متضمنة ألم  ,احمرار وبعض التقشر  .كل هذا يمكن التقليل منها عبر تخفيض تواتر التطبيق أو استراحات قصيرة خالل
كورس العالج  .من المسموح غسل المنطقة وتطبيق طبقة رقيقة من المطريات  .اذا كان رد الفعل شديدا ً  ,يمكن تطبيق سيتروئيد
ضعيف .من الهام أن يتعلم المريض كيفية استخدام العالج  ,ألنه من الممكن أن تطلب بشكل متقطع في المستقبل والتجربة األولية السيئة
قد تحد من استخدامه .
العديد من األساليب نوهت الى تطبيقها مرتين يوميا ً على مدى  4أسابيع  ,ولكن االستخدام األولي األقل تواترا ً يسمح بمعايرة تواتر
التطبيق مقابل االرتكاس  ,التحمل والفعالية  .يجب دائما ً أن تستخدم في المناطق ضعيفة الشفاء كالساق السفلى  .ويتم أخذها بحذر وقد
تحتاج الى إشراف  .في اآلونة األخيرة تم تقييم -5فلوريوراسيل  %5في حمض الصفصاف  . %10هناك مجال واسع من التجارب
المفتوحة  ,دراسات تتعلق بالجرعة والتالعب بالسواغ تم اإلبالغ عنها على مدى  45سنة ماضية  ,كما في اثنان من ( RCTsتجارب
عشوائية مضبوطة)  ,مؤكدة الفعالية  .دراسة عشوائية مضبوطة شاهد-غفل أظهرت أن -5فلوريوراسيل أكثر فعالية من الدواء الغفل في
التخلص من التقران السفعي وخفضت الحاجة للمتابعة بالجراحة القرية في  6أشهر .
في مراجعة كوكرهن مع تحليل بعدي الحق لنتائج اإلزالة الكاملة صنفت الفعالية لكل العالجات الرئيسية ووضعت -5فلوريوراسيل في
المقدمة .

تم التحكم بتسعة تجارب  ,مقارنة بين اليمين واليسار ( )n = 6كان أكثر تصميم شيوعا ً  ,لكن فقط خمسة كانت عشوائية .
عموما ً األعداد في التجارب كانت صغيرة  ,مع متوسط حوالي  26مريض لكل تجربة وأقل من  15مريض في  %50من التجارب .
الحد األدنى من المتابعة كانت <  12شهر في دراستين فقط .يبدو أن العديد من الدراسات المفتوحة أظهرت فعالية الـ -5فلوريوراسيل في
مجال من اإلمكانيات وفي سواغات مختلفة في عالج التقرانات السفعية عندما استخدمت على الوجه مرتين يوميا ً لمدة  3أسابيع  .تجربتان
فقط درسن استخدام الـ-5فلوريوراسيل بالصيغة المتوافرة حاليا ً كريم  %5جيدة التركيب ,بنمط مسيطر .
 Kurwa et alفحصت مساحة اآلفة للتقرانات السفعية على ظهر اليدين قبل وبعد العالج بـ-5فلوريوراسيل  %5كريم مرتين يوميا ً لمدة
 3أسابيع في مقارنة عشوائية يمين يسار مع عالج وحيد بالـ  . PDTمن الـ 14مريضا ً قيموا بعد  6أشهر  ,كان هناك انخفاض متوسط
بمساحة اآلفة -5( %70فلوريوراسيل) و  ,)PDT(%73مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية مهمة بينهما .اقترحت دراسات مفتوحة
أن هذا األسلوب ليس طويالً بشكل كاف للعالج الفعال للتقرانات السفعية على اليدين  ,لكنها كافية لتلك الموجودة على الوجه .
 Witheiler et alاستخدم -5فلوريوراسيل  %5كريم على الوجه كالشاهد في مقارنة يمين يسار مع تطبيق وحيد لمحلول جسنر
(  %14حمض اللبن %14,حمض صفصاف  resorcinol %14 ,في االيثانول ) متبوعة بمقشر حمض الخل الثالثي (. %35 )TCA
كان هناك انخفاض متوسط بالتقرانات السفعية في كال الجانبين على الوجه من  18الى  ( 4انخفاض  %78بـ-5فلوريوراسيل وانخفاض
 %79بـ ) TCAهذه الفائدة دامت لمدة  12شهرا ً  .أثبتت المتابعة الثالثة عند  32شهرا ً أن عدد التقرانات السفعية ارتفع مجددا ً ل10
( )FU-5و  )TCA( 15عند ثمانية مرضى يتم تقييمهم  ,.هذه االختالفات لم تكن مهمة احصائيا ً .
كانت نتائج استخدام نفس التركيبة من -5فلوريوراسيل أقل تواترا ً  ,لكن لفترات طويلة  ,متضاربة  .تجربة مفتوحة من  10مرضى
أبلغت عن إزالة  %96من التقرانات السفعية بعد متوسط  7-6أسابيع من تطبيق العالج مرتين يوميا ً  ,مرة أو مرتين باألسبوع  .تم
متابعة ستة مرضى لمدة  9أشهر وأظهرت أنه تم المحافظة على  %86من معدل التصفية .
 Epsteinتابع هذه الدراسة مع بروتوكول مشابه وعينة مماثلة الحجم  ,اال أن التقييم تم من قبل أطباء الجلدية اعطيوا سلسلة من الصور
الفوتوغرافية وتمت تعشيتهم بالنسبة للتتابع  8 .من أصل  13مريض فشلوا بإظهار أي تحسن ,مع استنتاج أن -5فلوريوراسيل النبضي
خالل مدة أقل من  10أسابيع غير فعال  .في مقارنة باالستخدام مرتين يوميا ً لمدة  3أسابيع مقابل مرتين يوميا ً ليوم واحد باألسبوع لمدة
 12أسبوع أظهرت أن هذا األسلوب الغير مواظب فعال بنسبة  %80عندما يقيم بالتقييم النهائي بعد  52أسبوع .
الجودة المختلطة وحجم هذه الدراسات يعني أنه من الصعب تقديم تفسير ثابت  ,لكن اإلشارة الى أنه العالج النبضي قد يعمل عند بعض
المرضى ويقدم المزيد من الحماية العالجية مع انخفاض المراضة  .مثل هذه المقاربة قد تكون مفيدة للمناطق الحساسة أو عند الناس الذين
يترددون في استخدام العالجات التي تثير االحمرار أو الجلبات  .ومع ذلك ,قد يفشل بعض الناس في إظهار فائدة  ,وزيادة في تواتر
االستخدام أو الحاجة لعالج بديل قد تكون مطلوبة .
-5فلوريوراسيل  %0.5في  %10حمض الصفصاف تم تقييمه  ,حيث حمض الصفصاف يعمل كحال للكيراتين ليعزز من فعالية -5
فلوريوراسيل  .في التجربة البدئية المفتوحة  ,تم إجراء اإلحصائيات لكل تقران سفعي بدالً عن كل مريض  .في هذا اإلطار  ,من غير
الممكن اإلبالغ عن شفاء كامل ألي مريض بشكل مفرد  .ومع ذلك  ,معدل التصفية السريري للتقرانات السفعية الفردية كان  %77دون
أي ضبط أو تعشية  .التقييم الالحق مقابل سواغ حمض الصفصاف و الديكلوفيناك  %3بجيل الهيالورينك تم تنفيذه  .التطبيق اليومي
باستخدام فرشاة لمدة  12-6أسبوعا ً أو عند الوصول لنقطة اإلزالة تمت مقارنتها مع التطبيق مرتين يوميا ً لجيل الديكلوفيناك خالل نفس
المدة  8 .أسابيع بعد العالج ,تم تحديد ازالة كاملة عندما حققت  %32 ,%55.4و  %15.1عند المرضى الذين يستخدمون منتجات
الدراسة  ,الديكلوفيناك والسواغ ,على التوالي  ,التقرانات السفعية تم تصنيفها لدرجات  1و . 2ومرحلة متابعة لنفس الدراسة قاست ,
معدل النكس لآلفات الفردية بدالً من نكس كامل التصفية واإلزالة  .مع هذا القياس  ,معدل النكس المقاس لكل آفة كان أقل من  12شهر
مع -5فلوريوراسيل  %0.5في  %10حمض الصفصاف ( )%14.2من جيل الديكلوفيناك ( . )P=0.02% ( ( )%19طبيعة التطبيق تجعلها
مناسبة للعالج الموجه لآلفة بدالً عن العالج المجالي  .هذه الشهادة تسلط الضوء على فوائد سواغ حمض الصفصاف كوسيلة في معالجة
التقرن بالتقران السفعي  .حوالي  %50من المرضى يوقفون العالج عند  6أسابيع بسبب اختفاء التقران السفعي .

 8.2.2كريم االيميكيمود (%5قوة التوصية  , Aمستوى الدليل : )++1
االيميكيمود هو معدل استجابة مناعية موضعي  .هو متوافر على شكل كريم  %5و  . %3.75معظم البيانات عن االستجابة العالجية
تتعلق بالكريم  %5ومعتبرة أوالً  .في المملكة المتحدة مرخص لالستخدام في الحاالت السريرية النمطية للتقرانات السفعية غير مفرطة
التقرن والغير ضخامية على الوجه أو الفروة عند البالغين أسوياء المناعة  ,عندما يكون حجم اآلفات أو عددها يحد من فعالية أو قبول

المعالجة القريَة  ,أو أن الخيارات العالجية الموضعية األخرى تم إبطالها أو مناسبة بشكل أقل  .يتم تطبيقها ليالً وتغسل صباحا ً بعد 8
ساعات  .الكورس يتم بتطبيقه  3مرات باالسبوع لمدة  4أسابيع  ,والتي يمكن تكرراها لمدة  4أسابيع آخرى في حال الحاجة .
في دراسة تحليل بُعدي عن استخدام كريم االيميكيمود  %5من خمس دراسات عشوائية مضبوطة استخدم فيها مرتين أو ثالث مرات
باألسبوع لمدة  16-12أسبوعا ً أظهرت معدل تصفية كامل  . %50هذا مشابه ألساليب أكثر إيجازا ً ومرونة حسب الترخيص  .دراسة
عشوائية مضبوطة مقابل عنصر غفل أظهرت معدل تصفية بنسبة  %84عندما استخدمت ما يصل لثالث مرات في األسبوع لمدة 12
أسبوعا ً  .دراستان عشوائيتان مضبوطتان مع نظم من  3مرات في األسبوع لمدة  16أسبوعا ً ومتابعة لمدة  8أسابيع أعطت الحقا ً %47
من المواضيع مع تصفية كاملة ( مقابل  %7.2مع الغفل ) ( %57.1مقابل  %2.2للغفل ) .
تجربة مفتوحة وجها ً لوجه بين االيميكيمود  ( %5مرتين يوميا ً باألسبوع لمدة  16أسبوعاً)  ,وسواغه الكريمي و جيل الديكلوفيناك %3
( مرتين يوميا ً لمدة  90يوماً) أظهرت تصفية كاملة  %0, %19.1و %20في نهاية فترات العالج المقترحة .بعد  24أسبوعا ً إضافيا ً
تغيرت هذه األرقام الى  %0, %45و , %14.3على التوالي  ,مفسرة أن التحسن يستمر بالتقدم حتى بعد إيقاف االيميكيمود  ,على
النقيض من العالجات األخرى .نتائج مشابهة تم اإلبالغ عنها بعد استخدام االيميكيمود  %5ثالث مرات باألسبوع لمدة  4أسابيع عند
 126مريضا ً  ,وكررت لمدة  4أسابيع إضافية بعد شهر الحق عند  79شخص منهم ومقارنة مع سواغ كريمي  .االستجابة العالمية
الكاملة في المجموعات مجتمعة كانت  , %55مقارنة مع  %2.3لسواغ  ,مفسرة أن التباين الشخصي يجعل من الممكن تخصيص فترة
ومدة النظام للفرد  .في دراسة عشوائية مضبوطة مقارنة كريم االيميكيمود  %5على الوجه ( ثالث مرات باألسبوع لمدة  )%40( 4أو
 )%60(8أسبوع معتمدة على االستجابة ) مع رذاذ النتروجين السائل (  10ثواني تجميد لبدء الذوبان ) مع تصفية كاملة في  %88مقابل
 . %66.9ومع ذلك  ,فإن الجراحة القرية تسبب بعدد كبير من التغيرات الصباغية .
اآلثار الجانبية لاليميكيمود مشابهة لتلك المشاهدة في -5فلوريوراسيل  ,حمامى شديدة (, )%30.6التقشر ( )%29.9وتآكالت أو قرحات
( . )%10.2أعراض مشابهة لالنفلونزا يمكن أن تظهر أيضا ً وأكثر احتماالً اذا تم استخدام أكياس متعددة بكل عالج أو إذا تم استخدامها
للـ  BCCالسطحية مع تطبيق متكرر أكثر من المعتاد بحالة التقران السفعي .
تم اإلبالغ عن الطفح بعد العالج كمثال الورم الشائك المتقرن  .مدى التأثيرات الجانبية غير قابل للتنبؤ بشكل كامل  ,مع بعض المرضى
يظهرون رد فعل شديد والبعض اآلخر قليل جدا ً  .االستجابة السريرية تتناسب بشكل كبير مع اآلثار الجانبية  ,والذين تنتهي المعالجة
عندهم بوقت مبكر بسبب األلم الشديد ال يزالون يحصلون على استجابة جيدة  .عموما ً اآلثار الجانبية جيدة التحمل  ,لكن من الهام
استشارة المريض بحذر من أجل توقع أولئك الين لديهم ارتكاس سريري أكثر شدة  .هناك بيانات طويلة األمد محدودة عن النكس بعد
العالج  ,لكن في ثالث دراسات عشوائية مضبوطة بين الجراحة القرية -5 ,فلورويرواسيل  %5وااليميكيمود  ,نسبة الرغبة بالعالج عند
السكان للحفاظ على اإلزالة في  12شهرا ً كانت  %33 , %1و  , %76على التوالي  .العالج بالجراحة البردية كانت لمدة  40-20ثانية
 ,وهي الجرعة التي عندها التندب يكون متوقعا ً  .هذه المالحظة تطرح أسئلة حول هذا الطرف من الدراسة  .في مراقبة  ,لدراسة متابعة
لمدة  16شهرا ً  %75.3 ,ألولئك المتلقون لعالج ثالث مرات باألسبوع خالل  8أسابيع كانت واضحة في  16شهرا ً  .بالمقارنة مع
 %57.4متلقين نفس العالج مرتين باألسبوع .
هناك عدد قليل من الدراسات على كريم االيمكيمود  ( %3.75قوة التوصية  ,Bمستوى األدلة  , )+1التي تم ترخيصها لعالج التقرانات
السفعية على الرأس والفروة مع تطبيق مرة يوميا ً بفترتين من أسبوعين بفاصل أسبوعين  .للدراسات الباكرة كورسات طويلة  ,طبقت
مرة يوميا ً لفترتين من  3أسابيع بفاصل  3أسابيع  ,خالل مدة كورس من  9أسابيع  .بالمقارنة مع عنصر غفل  8أسابيع بعد اختتام
المعالجة أظهرت أن معدالت التصفية الكاملة من ( %5.5غفل) و  . %34حيث أن التقرانات السفعية نكست عند  %60من المرضى
خالل  14شهرا ً  .حيث طبق العالج حسب الترخيص عند األسابيع  1و  2ثم  5و  , 6التصفية الكاملة شوهدت عند  %6.3و %35.6
للمطريات وااليميكيمود على التوالي .
حيث أن المقارنة كانت بين الجراحة البردية وعنصر المطريات  ,االيميكيمود  %3.75متبوعة بالجراحة القرية أدت الى إزالة كاملة عند
 %59.5من المرضى  .أستخدم االيميكيمود  %3.75أيضا ً بعد الجراحة البردية كعالج داعم  ,محسنة من نتائج عالج التقرانات السفعية
الضخامية على الساعدين وظهر اليدين فقط  .من الممكن أن اآلثار الجانبية الضارة المرتبطة بكريم االيميكيمود  %5هي أقل مع التركيبة
 , %3.75وهذا قد يتيح المزيد من عالج المجال حول اآلفة ويحسن من تحمل المريض .
 8.2.3جيل الديكلوفيناك ( قوة التوصية  ,Aمستوى الدليل : )+ 1
الديكلوفيناك  %3في جيل الهيالورينك  %2.5تم ترخيصه ليطبق مريتن يوميا ً لمدة  90-60يوما ً ويمكن أن يطبق لعالج قائم على آفة أو
مجال  .آلية عمله على التقران السفعي غير معروفة  ,لكن يمكن أن تكون ذات صلة بثبيط سبيل السيكلواوكسجيناز مؤدية الى خفض
تخليق البروستاغالندين  . E2عادة ما يسبب جيل الديكلوفيناك ارتكاس جلد موضعي أقل حدة من -5فلورويوراسيل أو االيميكيمود %5

كريم  .الحد من اآلثار الجانبية هو موافق النخفاض الفعالية في حين أنه تمت المقارنة بين جيل الديكلوفيناك والـ -5فلوريوراسيل , %5
لكن كالهما حقق مستويات عالية من قبول المرضى ( %73مقابل . ) %77
ً
هناك ثالث دراسات مضبوطة _سواغ في عالج التقرانات السفعية الخفيفة  .في البداية  ,تم عالج المرضى بمتوسط  60يوما  ,مع
تصفية  %70من اآلفات المستهدفة عند المجموعة المعالجة مقارنة مع  %44من أولئك الذين استخدموا سواغ  .في دراسة ثانية  ,العالج
كان لمدة  90يوما ً  %50 ,حققوا تصفية كاملة مقابل  %20من أولئك الذين استخدموا السواغ فقط ( . ) P<0.001في دراسة ثالثة
عشوائية مضبوطة مقارنة الديكلوفيناك  ,%3كريم االيميكيمود  %5وكريم أساسي  ,كانت معدالت التصفية الكاملة في نهاية العالج
 %20 , %19.1و . %0
باختصار  ,هذه الدراسات الثالث المختلفة مع جيل الديكلوفيناك أظهرت فائدة  %30 , %26و  %19.1على سواغ جيل أو كريم أساس
 ,على التوالي  .تمديد العالج من  90الى  180يوما ً قدمت تصفية إضافية  % 5دون تغير هام بالتأثيرات الضارة  .المتابعة التقيمية كانت
محدودة لـ  30يوما ً بعد العالج في أول دراستين  .في الثالثة  ,التصفية انخفضت لـ  %14.3في األسبوع  24من المتابعة  .استخدم جيل
الديكلوفيناك  %3كجزء من دراسة ثالثة مسلحة مع -5فلوريوراسيل  %0.5في  %10حمض الصفصاف مع سواغ نتجت بمعدل %32
(  %17أعلى من السواغ) للتصفية الكاملة  ,ومعدل نكس  %19في  12شهرا ً  .هذه البيانات تشير الى فعالية معتدلة مع مراضة
منخفضة في التقرانات السفعية الخفيفة  .العالج كان محتمالً بشكل جيد واآلثار الجانبية التي تم اإلبالغ عنها كانت بشكل أساسي الحكة
( قدرت بـ  %41بعد  30يوما ً من العالج) و طفح (قدرت بـ %40بعد  60يوما ً ) .
 8.2.4كريم  150 (Ingenol mebutateميكروغرام غ  1-للوجه والفروة  500 ,ميكروغرام غ 1-لألطراف والجذع) ( قوة التوصية
 ,Aمستوى الدليل : )+ 1
 Ingenol mebutateهو استر  diterpeneالمستخلص من نبات  . Euphorbia peplusعلى المستوى الخلوي يبدو أنها تعمل عبر
قطع أغشية المتقدرات مسببة أذية وموت الخاليا المضيفة وتعزيز أضداد خلوية نوعية مع ما يترتب على ذلك أضداد معتمدة على السمية
الخلوية المتواسطة بالخلية  .تم وصفه لعالج التقرانات السفعية غير المتقرنة وغير الضخامية ( الدرجة  1و . ) 2يباع في درجتين من
القوة ( 150و  500ميكروغرام غ , ) 1-ويطبق األضعف  3أيام على التوالي على المنطقة المختارة من الوجه أو الفروة و يطبق األقوى
يومان على التوالي للمناطق األخرى  .كل تطبيق يحتاج لتوزيع أنبوب واحد من الكريم ( ثالث أنابيب للوجه أو الفروة وأنبوبين لباقي
المناطق ) مع إطار لتغطية مجال  5*5سم  .استخدام خلطة الـ  150ميركوغرام غ 1-على الوجه والفروة على مدى  3أيام أدت الى
نسبة شفاء كاملة  %40مقابل  %11.7لسواغ استخدم  60يوما ً بعد البدء بالعالج بواحدة من  , RCTو  %42.2مقابل  %3.7لسواغ
لسواغ في تركبية أخرى مشابهة بالحجم .
ً
البيانات المجمعة من تجربتان لهذا األسلوب بالعالج تابعة لنجاح عالج مرضى لمدة  12شهرا .كان هناك نكس على الرأس والرقبة عند
أكثر من نصف المرضى في السنة التالية  .اذا تمت إعادة معالجة اآلفات المتبقية بعد  8أسابيع  ,التصفية بعد  12شهرا ً ترتفع من %27
الي  . %50التصفية على مناطق الجسم األخرى هي أقل  %34.1 ,مقابل  %4.7لسواغ بعد تطبيق كريم  500ميكروغرام غ 1-على
يومين متتالين  ,مع نكس في أكثر من نصف المرضى في  12شهرا ً  .مواقع محددة مثل ظهر اليدين أقل ميالً للزوال بشكل كامل  ,مع
 %18.5مقابل  %0للغفل .
ذروة اآلثار الجانبية في اليوم الرابع  ,أي بعد االنتهاء من تطبيق العالج  .اآلثار الشائعة هي االحمرار  ,تقشر  ,األلم والبثرات  ,مع
استقرار معظم التأثيرات الجانبية خالل  28يوما ً .
التحديث من منظمة الغذاء والدواء األمريكية لعام  2015سلطت الضوء على مخاطر االرتكاسات الضارة الشديدة  ,مع سمات تحسسية
موضعية وجهازية وعدوى بداء المنطقة  .من ضمن التحديث أكدت على ضرورة تجنب تطبيق الجيل في قرب أو حول الفم  ,الشفاه
ومنطقة العين .زيادة مساحة العالج بـ ingenol mebutateلـ 100سم 2مقارنة مع 25سم 2لم تزد من األحداث الضارة  .الكلوبيتازول
بربيونات  ,استخدم مرتين يوميا ً ألربعة أيام بعد العالج  ,لم يخفف األعراض أو فعالية  . ingenol mebutateقد يكون هذا ذو صلة
بعالجات أخرى مسببة األلم .
 8.2.5الريتونئيدات الموضعية ( قوة التوصية  , Bمستوى الدليل : )+1
أظهرت مجموعة من التجارب القديمة فائدة بسيطة من استخدام الريتنوئيدات الموضعية في التقران السفعي  .قد تقدم بعض اإلضافات
المفيدة فيما يتعلق بتحسين الشامات وتقليل التجاعيد  .استخدامها عادة ما يستمر به بدالً من االعتماد على الكورس العالجي المحدود .

المنتجات تتضمن ادابالين  , %0.3تريتنوئين  %0.1و  %0.05و ايزوتريتنوئين  . %0.1عندما قورن االدابالين  %0.1مع , %0.3
األخير كان أكثر فعالية في تحقيق انخفاض بعدد التقرانات السفعية بعد  9أشهر من العالج .
حاليا ً  ,يوصف التريتنوئين وااليزوتريتنوئين في المملكة المتحدة بتراكيز فقط  %0.025و , %0.05على التوالي  ,كما أنه تم ترخيص
تركيبة من مضادات االلتهاب الموضعية لعالج العد  .دراسة عشوائية مضبوطة لمنظمة  A Veteransتكتشف أن الريتونئيدات
الموضعية للوقاية الكيماوية من سرطان الجلد تم إيقافها باكرا ً بسبب الوفيات الزائدة لجميع األسباب في مجموعة العالج أثناء التحليل
المؤقت .
توصيات رئيسية  :العالجات الموضعية :
 المطريات والواقيات الشمسية مع النصح بالحماية من أشعة الشمس قد تكون عالجا ً مرضيا ً لألشخاص الذين يعانون من
الدرجة األولى من التقران السفعي .
 التثقيف في بداية استخدام العالجات الموضعية الفعالة مهم لضمان فهم كامل لكيفية تطبيق العالج وطبيعة اآلثار الجانبية  ,التي
يمكن تمييزها .
 العالج الموضعي الفعال هو مناسب لالستخدام بالرعاية األولية والثانوية  .حيث من الممكن  ,أن تكون صياغة خطة التدبير
تسمح للمريض من تدبيره بالرعاية األولية .
 العالج الموضعي مناسب ليستخدم لعالج آفة و منطقة المجال  .عند استخدامه لعالج مجال ,فإنه يجب تحديد مساحة المجال مع
المريض لضمان توقع وتحمل اآلثار الجانبية .
 فشل آفة مفردة في االستجابة للعالج الموضعي تدل أنها بحاجة للمزيد من التقييم  .هذا يشمل اإلحالة من الرعاية األولية الى
الرعاية الثانوية أو الجراحة للحصول على نسجيات وتوسيع مجال العالج .
 8.3الجراحة البردية ( قوة التوصية  , Aمستوى الدليل : )++1
ان الجراحة البردية هي عالج قديم معترف به للتقرانات السفعية التي تتطلب رذاذ سائل ( أو على حامل قطني وعصي ) وتطبيق
اآلزوت السائل  .تختلف معدالت التصفية الكاملة تبعا ً لمدة التجميد وعدد مرات العالج  ,عادة بفاصل  12-6أسبوعا ً  .العالقة بين مدة
التجميد والتصفية تم فحصها بدراسة لثالث جرعات مع فترة متابعة  12شهرا ً بعد الجراحة البردية  .مع مدة >  5أظهرت شفاء , %39
 20-5ثانية ,شفاء  , %69واكتر من  20ثانية  ,شفاء  %83على الفروة والوجه  .العديد من الدراسات الحديثة المعتمدة على تجارب
وجه لوجه مع  . PDTفي دراسة عشوائية مقارنة الجراحة القرية مع  PDTعند  193مريض بينت بصورة شاملة معدل استجابة كاملة
عند  %75للجراحة البردية بالمقابل مع  %69عند أولئك الذين عولجوا بالـ PDTفي  3أشهر  .كان نجاح االختالف بين هذين العالجين
ملحوظا ً أكثر على اآلفات الثخينة  ,مع ظهور استجابة كاملة عند  %69بالجراحة البردية مقابل  %52للـ  . PDTتم استخدم دورة تجميد
–ذوبان مزدوجة في هذه الدراسة بالمقابل مع دورة واحدة  ,التي  ,عندما استخدمت بدراسة أخرى  ,حصلت على استجابة . %68
دراسة رأسا ً –لرأس أكثر حداثة مع ميتيل أمينولوليفينت  )MAL)-PDTاستُخدمت الجراحة البردية (  1*10-sتجميد ) حسب الحاجة
كل  3أشهر لمدة تصل الى  4زيارات مع تقييم في  12شهرا ً  .أبلغ عن معدل استجابة كاملة  , %85مع  %77احتاجوا فقط عالج
واحد .ساهمت اآلثار الجانبية للجراحة البردية كاأللم  ,التنفط  ,التغيرات صباغية والتندب بتفضيل المرضى بشكل عام للـ . PDTفي
دراسة أخرى ,قدمت دورة مزدوجة تجميد-ذوبان لمرة واحدة دون تحديد مدة الى معدل تصفية كاملة  %88عندما حكمت في 24
أسبوعا ً  .في يمين –يسار  ,دراسة منقسمة تقارن  MAL-PDTمع الجراحة البردية دورة مزوجة تجميد-ذوبان معادة العالج في 12
أسبوعا ً حسب الحاجة  ,أظهرت  MAL-PDTشفاء  %89.1من اآلفات مقابل  %86.1للجراحة البردية ,دون اختالف واضح بينهما .
تقييم المريض والطبيب للنتائج التجميلية كانت لصالح . MAL-PDT
الجراحة البردية الشديدة على مساحات واسعة تم اإلشارة لها كمقشر بردي  ,ويمكن استخدامها لعالج المجال من التقرانات السفعية
واألذية الخلفية  .تم وصف الجراحة البردية باالتحاد مع -5فلوريوراسيل موضعي  ,حيث كانت مدة العالج وما يترتب عليها من آثار
الجانبية لكال الطريقتين يمكن تخفضيه مع الحفاظ على الفعالية  .المعالجة السابقة للتقران السفعي بـ -5فلوريوراسيل  %0.5لمدة أسبوع ,
قبل معالجة اآلفات المتبقية بالجراحة البردية بمتابعة في الشهر األول  ,يمكن أن تقلل من عدد التقرانات السفعية في  6أشهر عندما تقارن
الجراحة البردية وسواغ المعالجة السابقة ( انخفضت الى  %33مقابل . )P=0.01 , %55
الجراحة البردية هو عالج مرن يتطلب مهارات في إدارته  .في جرعات عالية من المرجح أن يسبب فقد في الصباغ وتندب  .تقديم
المشورة للمريض مهمة فيما يتعلق باآلثار الجانبية قصيرة وبعيدة المدى  .باألخص  ,يجب أن يكون المرضى على دراية بالتنفط ,
الوذمة  ,التقشر واأللم  .الجرعات المناسبة للتقران السفعي عادة أقل من  10ثواني  ,لكنها مع ذلك تحمل بعض خطورة األذى للبنى

التحتية مثل األربطة واألعصاب إذا طبقت على ظهر اليدين  .منطقة تحت الركبة  ,بطء شفاءه يمكن أن يكون مشكلة  ,خاصة بمجموعة
المرضى كبار السن مع تقرانات سفعية .
 8.4الجراحة :
ليس هناك تجارب للجراحة على التقرانات السفعية  .طبيعة التشريح المرضي يجعل من المحتمل أن اإلجراء الجراحي قادر على إزالة
منطقة من الجلد المصابة بمثابة عالج فعال  .المعلومات النسجية قد تكون مفيدة لتدبير التقران السفعي  .من غير المرجح أن يكون هذا
أول خط عالجي اال اذا كان التشخيص غير مؤكد  .الجراحة تعالج آفة بؤرية  ,وبما أن التقران السفعي يتواجد في مجال أذية كيراتينية,
عندها فال يمكن عالجها  .تجعل عينة التجريف من الصعب تحديد اذا كانت اآلفة عنصر من غزو جلدي  .في بعض الحاالت استخدام
الحالقة العميقة أو استئصال كامل مع فحص نسجي قد يكون مفضالً  .اذا استخدم التجريف من أجل تقران سفعي مفرط التقرن حيث
 SCCهي تشخيص تفريقي  ,فقد يكون من الضروري تطبيق دورتين أو ثالث من العالج  .هذا قد يضمن أنه اذا كانت نسجيا ً SCC
غازية ,أو مشكوك بها  ,فإن التجريف ال يزال من المحتمل أن يمثل عالجا ً مناسبا ً  .االستثناءات تشمل حين يكون الحجم  ,النمط النسجي
أو موقع الـ SCCتجعل التجريف غير مقبول عالجيا ً .
 8.5العالج الجهازي ( قوة التوصية  , Cمستوى الدليل : )+2
تم تقييم الريتونئيدات الجهازية لدورها المحتمل في قمع أو عالج التقرانات السفعية المتعددة  .الدراسات المبكرة عن توظيف ايتريتينات
أظهرت فعالية هذا الدواء في تجارب عابرة ,مزدوجة التعشية  .تشير األدلة على مدى العشرين سنة ماضية الى أنه في بعض المراضة
المعتبرة يمكن استخدام هذا العالج  .باإلضافة  ,قد يكون هناك تأثير معاود عندما بمجرد ما يوقف العالج الجهازي .ومع ذلك  ,هذه
التأثيرات لم تالحظ في  4أشهر من المتابعة في التقرير المتوفر عن هذا الموضوع .
استخدام الريتونئيدات الجهازية يمكن تبريره عند المرضى ذوو الخطورة العالية  ,مثل مرضى زرع األعضاء  ,حيث أنه يوجد خطر
متزايد مفترض للتحول من تقران سفعي الى . SCC
مرضى زرع الكلية المعالجون باالسيتريتين  0.4ملغ/كغ أظهروا بعض التطبيع المناعي الكيماوي النسجي ألنماط تعبير الكيراتين  ,لكن
بقايا عسر التصنع النسجية تقترح إمكاني ة النكس عندما يوقف الدواء .حاليا تعطى جرعة منخفضة من االسيريتين كخيار عالجي في "
المرشد العالجي ألفضل ممارسة أوروبي" لمرضى زرع الكلية مع آفات جلدية متعددة فيها خلل تنسج .
مسح دولي لـ  28طبيب جلدية يدبرون آفات جلد عند مرضى زرع األعضاء نظروا في استخدام الريتونئيدات الجهازية  .في معالجة
التقران السفعي وحده  ,فقط عندما كان التقران السفعي ممتد فإن األغلبية ( )%56أيدوا استخدام الريتنوئيد الجهازي  .بمجرد ما يبدأ
المرضى في الحصول على  SCCمتعددة ( أكثر من خمسة) باإلضافة إلى التقران السفعي  ,فإن معدل الوصفات يرتفع بين  %74الى
 %81اعتمادا ً على ما اذا كنت  SCCعالية الخطر  .االسيتريتين هو الدواء األكثر شيوعا ً  ,مع جرعة بدء  10ملغ( )%42أو  25ملغ
( %12 , )%58من المتلقين استخدموا االيزوتريتنوئين .
هناك القليل من األدب الطبي حول استخدام العوامل السامة للخاليا الجهازية في التثبيط المناعي  ,بشكل رئيسي لعالج  SCCلكن في حال
معالجة تقران سفعي واسع .أعطي كابيسيتابين لـ  15متلقي زرع أعضاء مع تكرار لـ  BCC , SCCوتقران سفعي وأظهرت انخفاض في
الوقوع الشهري الى  %33 , %22و %45من مستويات قبل العالج  .على التوالي  .التأثيرات الجانبية ظهرت عند  %33من المرضى
الذين اوقفوه بعد سنة  .مثبطات السيكلواوكسجيناز  , 2سيلوكسيب  ,أخذت لمدة  9أشهر قد تخفض من عدد  BCCsو  SCCsبعد فترة
 11شهرا ً  ,لكن يبدو أنها ال تغير من عدد التقرانات السفعية  .بشكل عام  ,قد يكون لها دور عند مرضى ذو خطورة عالية مع NMSCs
متعددة  ,لكنها ال تملك دليل على دورها بالتقران السفعي .
 8.6المعالجة الحركية الضوئية ( قوة التوصية  ,Aمستوى الدليل :)+1
يجمع العالج الضوئي الحركي بين مصدر ضوء مخصص ألطوال موجية مناسبة مع تطبيق كربم محسس ضيائي إلنتاج موت خلوي
مبرمج وتنخر باألنسجة المستهدفة  .العوامل المحسسة ضيائيا ً تتضمن -5أمينولفولينك أسيد ( )5-ALAوميتل استر الـ.5-MAL , 5-ALA
تم مؤخرا ً استخدام  , BF-200ALAمظهرا ً زيادة بالثبات واالختراق .
يمكن استخدام مجال من مصادر الضوء  .تسمح مصادر الضوء الحمراء الضيقة بإصدار وقت ضوء أقصر وتعطي معدالت استجابة
أعلى .المعلومات الحالية عن المحسسات الضيائية ومصادر الضوء مفصلة في المرشدات العالجية األوروبية لعام  2013عن . PDT
في معظم الحاالت القشرة السطحية أو الكيراتين هو أول من يزال بالتجريف الضوئي وكريم التحسيس الضيائي  ,ثم إن العامل يطبق
تحت غطاء لمدة  3ساعات قبل التشعيع  .يمكن أن تساعد الفلورة السطحية بواسطة لمبة وود في تحديد اآلفات وتحديد المرض المستمر .

العالج قد يكون مؤلما ً لكن يمكن تدبيره بالتسكين بهواء بارد أو حصار األعصاب  .غالبا ما تحدث الحمامى والتقشر لكن يمكن التقليل
منها عبر استخدام الضماد أو الواقيات الشمسية الفيزيائية .
ذكرت أربعة دراسات أن  PDTأكثر فعالية من العالج الغفل  .كان هناك ثالث دراسات عشوائية وواحدة مزدوجة التعشية  ,مع 211-80
موضوع  .معدالت الفعالية ظهرت بشك ل أفضل للوجه والفروة من الساعد واليدين  ,لكنه ال يوجد دراسات تقارن بين موقعين  .معدالت
االستجابة في الوجه والفروة تتراوح بين  %69الى  . %93أوردت المتابعة نكس يصل الى  %24في  12شهرا ً في دراسة مفتوحة .
قد يكون هناك زيادة في االستجابة للـ  PDTمقارنة مع ضوء الفراكشنل (المجزأ) والمعالجة السابقة بالليزر  .كالهما أظهر استجابة
أفضل ,لكن عدد المرضى كان قليالً والتأثيرات الجانبية كانت أكبر بالعالج المسبق بالليزر  .بدراسة مقارنة جنبا ً لجنب للـ  PDTمقابل
العالج بليزر  co2كانا متساويان بالفعالية لكن المرضى فضلوا العالج بـ . PDT
ثالث دراسات عشوائية مضبوطة مفتوحة قارنت  MAL-PDTمع الجراحة البردية .دورتان تجميد-ذوبان متماثلتان في دراسة واحدة
ونكس بشكل أدنى في أخرى .في دراسة ثالثة كانت الدورة الواحدة أدنى  .فعالية الـ PDTتم تأكيدها في دراسة تحليل بعدي عام .2014
تم ايضا ً مقارنة  PDTفي تجارب جنبا ً لجنب مع -5فلوريوراسيل  .في مقارنة يمين-يسار لعالج التقران السفعي على ظهر اليدين أظهرت
استجابة مشابهة للـ  PDTو الـ -5فلوريرواسيل  ,إزالة اآلفات في  %73و %70من الحاالت  ,على التوالي  .ثالث دراسات أظهرت
عدم وجود اختالف بين  PDTوااليميكيمود (ثالث مرات باالسبوع لمدة  4أسابيع)  ,استجابات مشابهة تمت مشاهدتها بعد  6أشهر من
انتهاء المعالجة ( %65مقابل  . )%55الـ  PDTكان أكثر فعالية لآلفات من الدرجة الثانية .تم تطوير رقعة رقيقة ,ذاتية االلتصاق من
أجل التطبيق الذاتي  .في دراسة عشوائية مضبوطة متعددة المراكز متضمنة  449مريض  ,الفعالية مع العالج الفعال كانت  %82بعد
 12أسبوعا ً مقارنة مع  %19للغفل و  %77للجراحة البردية .
تم الدعوة للسماح بالتطبيق الذاتي واالبتعاد عن الحاجة لتجريف قبل العالج  .ضوء النهار للـ  PDTيتضمن تطبيق الـ MALعلى البشرة
بدون التغطية والتعرض الالحق لضوء النهار المحيط .يتم تطبيق واقيات شمسية مع عامل حماية عالي بدون فالتر معدنية  15دقيقة قبل
وضع الكريم المحسس الضيائي  .بعد  30دقيقة يقضي المريض ساعتين في خارج المنزل .
خمسة دراسات عشوائي مضبوطة في أوروبا و استراليا أكدوا على فعالية ضوء النهار للـ PDTمقارنة مع  PDTالتقليدي  .هذا يطبق
في اآلفات الخفيفة(درجة )1الى المتوسطة (درجة )2على الوجه والفروة  .تم اإلبالغ عن معدل التصفية  .%89-70في دراسات
أوروبية على  PDTضوء النهار يمكن أن يطبق في جميع حاالت المناخ  ,لكن درجة الحرارة < 10درجة مئوية ينصح بها لراحة
المرضى  .تم إصدار مرشد عالجي متفق عليه باإلجماع .
دراسة مقارنة واحدة كانت مقارنة يمين-يسار للـ PDTمع  ingenol mebutateفي آفات من الدرجة  1و  27( 2مريضاً)  .في كال
العالجين كان هناك معدل استجابة كاملة  , %40لكن معدل تحمل الـ PDTكان أفضل .
 8.7العالج بالليزر ( قوة التوصية  ,Aمستوى الدليل : )+1
في االصل ,العالج بالكشط الجلدي ,التقشير الكيماوي والليزر يجب أن يعالج التقران السفعي  ,حيث يتم تدمير الجلد الى عمق مدروس .
أغلبية الدراسات تعالج التغيرات المجالية كما تعالج اآلفات المفردة  .هذه العالجات الفيزيائية تأتي مع خطر مهم من التأثيرات الجانبية
طويلة األمد متضمنة نقص التصبغ وحمامى مسستمرة وتندب  .خطورة هذه المشاكل هي أكبر تقنيات الليزر الفعالة أكثر مما هي بدون
هذه التقنيات الفعالة  ,والتي تتطلب أيضا ً وقاية ضد العدوى  .ال توجد دراسات تقارن بين العالج بالليزر مع دون العالج به أو الغفل .
دراسة جيدة النوعية ,متوقعة  ,عشوائية ,للـ-5فلوريوراسيل (مرتين يوميا ً لمدة  4أسابيع) مقابل ليزر المنيوم االيتريوم المشبع باالربيوم
العاكس ( )ER:YAGعند  55مريض أظهرت نكس هام أقل في مجموعة الليزر في  6و  12شهرأ ً  ,لكن حمامى أكثر ونقص تصبغ في
المعالجة طويلة األمد  .لم يتم اإلبالغ عن بيانات عن تصفية بتمام العالج .
في تجربة ثانية عشوائية مسبقة لليزر  co2مقابل  %30 TCAمقابل -5فلوريوراسيل (مرتين يوميا ً لمدة  3أسابيع ) مع عدد قليل من
المرضى أظهرت إزالة كاملة هامة لآلفات مع كل التداخالت خالل  3أشهر .
أكد المؤلفون أيضا ً تأخر وقت نكس  NMSCمقارنة مع الشواهد  ,لكن الشواهد كانت قد أسقطت من الدراسة .
في ثالث دراسات حاالت استعادية مع ليزر  CO2مع ليزر  Er:YAGأو بدونه أظهرت إزالة أو تقليل التقرانات السفعية في المتابعة .
اثنتان من هذه الدراسات أظهرت أن التصفية  %80و %87في  12شهرا ً  .دراسة مجزأة للجر ,المجزأ ( كمثال معالجات متعددة دقيقة)
للعالج بليزر  CO2أظهرت فقط تخفيض قصير المدى في عدد التقرانات السفعية ولكن لم تستمر على مدى  3أشهر  .دراسة واحدة لليزر
المجزأ غير الفعال عند  10مرضى أبلغوا عن  %46من التصفية في  6أشهر وأكدوا على أن التأثيرات الجانبية الحادة وبعيدة المدى
قليلة.

الكشط الجلدي في دراسات مفتوحة تزيل التقرانات السفعية من الوجه والفروة  .عالج  23 Coleman et alمريضا ً  %96 ,منهم زالت
عندهم في  6أشهر و  %54منهم في  5سنوات  .عالج  Winton and Salascheخمسة مرضى بنجاح  ,مع تصفية كاملة .
وصفت سلسلة حاالت مسبقة بسيطة عالج التقرانات السفعية المفردة مع الفينول  %100حيث طبق مرة واحدة بالشهر لمدة أقصاها 8
أشهر عند  32مريض لم يبلغ عنها أي نكس في  12شهرا ً .
 8.8المعالجة المشتركة :
هناك العديد من التجارب على العالج المشترك لعالج التقران السفي  ,هناك نوعان  .األول هو مقاربة متسلسلة حيث أن عالج واحد
يوصف لمتابعة اآلخر تبعا ً للنتيجة  ,أو كأسلوب معين للعالج المسبق مع احتمال أن تأثيرات أحد العالجات قد يزيد أو يعزز االستجابة .
المقاربة الثانية هي استخدام المنتج مع عنصرين فعالين حيث  ,على سبيل المثال ,حمض الصفصاف  %10قد يحطم السطح الكيراتيني
ويحسن من اختراق وبالتالي من فعالية -5فلوريوراسيل (انظر القسم . )8.2.1
يستخدم أحيانا ً مرهم حمض الصفصاف كتمهيد للـ5فلورويوراسيل الموضعي وذلك إلزالة الكيراتين المغطي.تم وصف حمض الصفصاف
 %50في زيت الكروتون كعالج للتقرانات السفعية عندما يستخدم بالمشاركة مع  %20 TCAوكعالج مسبق للتريتنوئين الموضعي
كأسلوب متسلسل للتقشير الوجهي.األساس الزيتي قد يعمل كمرطب  ,مع بعض مستويات النجاح للدرجة  1من التقران السفعي.
في سلسلة حاالت  ,عولج المرضى بجيل الديكلوفيناك  %3لمدة  12أسبوعا ً متبوعة بالجراحة البردية لـ  %29مع آفات متبقية  .هذا
يظهر فعالية استجابة كاملة لهذه المقاربة التدبيرية المشتركة  ,مع تصفية كاملة استمرت لمدة  20-6شهرا ً (وسطيا ً  . )10في تجربة
مفتوحة متعددة المراكز للجراحة البردية ( زمن التجميد  10-4ثواني) متبوعة بجيل الديكلوفيناك  %3بعد  15يوما ً للثالث األشهر التالية
مقابل الجراحة البردية لوحدها  ,وجدت أن التصفية الكاملة ارتفعت من  %21الى  %46مع إضافة الديكلوفيناك  .كانت معدالت التصفية
لآلفة المستهدفة أكبر في  %32مقابل  . %64في دراسة صغيرة يمين –يسار مع معالجة مسبقة ألربعة أسابيع مستخدمة جيل
الديكلوفيناك  %3و  PDTمقارنة مع جيل وهمي و  PDTأظهرت زيادة أكبر في عدد وثخانة التقرانات السفعية على جانب المعالجة
المسبقة بالديكلوفيناك  ,في  12شهرا ً .
جيل الديكلوفيناك  %3كعالج مسبق للـ-5فلوريوراسيل  %0.5في  %10حمض الصفصاف تم اإلبالغ أيضا ً عن فعاليته كأسلوب
متسلسل  .هناك تقارير عن  7-5أيام من -5فلوريوراسيل  %5كعالج مسبق كمشاركة آمنة وفعالة مع الجراحة القرية أو  PDTأو بدالً
عن ذلك  ,بالمشاركة مع التقشير بأحماض الفواكه  PDT .متبوعة بااليميكيمود مرتين باالسبوع لـ  16أسبوعا ً كانت مفيدة أكثر من
 PDTمع سواغ كريمي الحق لوحده عندما أجريت دراسة مجزأة الوجه  .لم يتم اإلبالغ عن معدل تصفية كامل  ,لكن االنخفاض في نسبة
العدد كانت مهمة في  %89.9في العالج المشترك مقابل  %74.5عند العالج بالـ  PDTلوحده .مع الـ  PDTكعامل متغير بدالً عن
االيميكيمود  ,لم يظهر الـ  PDTليزيد من فعالية االيميكيمود لوحده  ,على الرغم من أن الدراسة كانت صغيرة  .بشكل مشابه  ,إضافة
االيميكيمود  %5مرتين باألسبوع لمدة  8أسابيع للجراحة البردية لم يبدو أنها تحسن من الجراحة البردية لوحدها .
تم دراسة أسلوب مختلف للتقرانات السفعية الضخامية على الساعدين وظهر اليدين  .استخدم االيميكيمود  %3.75متبوعة بدورتين
مزدوجتين من  5ثواني تجميد –ذوبان  ,عشوائية للساعد األيمن أو األيسر وتطبيق حوالي كيسين كل ليلة لمدة أسبوعين  ,متبوعة
بأسبوعين من الراحة وأسبوعين آخرين  .المقارنة كانت بين الجراحة القرية لوحدها على الذراع األخرى  .الشفاء الكامل لم يصل لنقطة
النهاية  ,لكن كان هناك مستوى أعلى في إزالة في الذراع التي استخدم عليها العالج المشترك ( )%76من ذراع الشاهد ( . )%38لم
يظهر هذا الختالف حتى  10أسابيع بعد الجراحة القرية (  4أسابيع بعد االنتهاء من االيميكيمود) وبلغت الحد األعظمي في نهاية التقييم
في  14أسبوعا ً  .بشكل عشوائي تطبيق لـ -5فلوريوراسيل  ,%0.5لمدة أسبوع بعد الجراحة البردية لم تنتج أية تحسن ملحوظ أكثر من
التجميد لوحده .
توصيات رئيسية  :العالجات الفيزيائية والجهازية
 التثقيف في بداية استخدام العالجات الفيزيائية هام من أجل ضمان فهم كامل للتأثيرات الجانبية ,التي يمكن أن تترك أثر
وتتضمن التندب وتغيرات صباغية .
 الجراحة القرية هو شكل مرن وفعال من العالج الفيزيائي القائم على اآلفات التي تزيل تداخل المريض في رعايته الخاصة
وتتطلب إدارة خدمة الجراحة البردية .









التجريف مضمون لعالج التقرانات السفعية الثخينة (درجة , )3حيث أنها تكون معندة على العالج الموضعي وحيث أنه هناك
شك بأنها قد تمثل  SCCمبكرة  .يجب دوما ً الحصول على النسجيات  .الخزعة التشخيصية قد تكون مضمونة على نفس
األساس  ,لكنها تخضع لخطأ أخذ العينة .
 PDTهو عالج فعال للتقرانات السفعية المجتمعة  ,كما على الفروة  ,حيث من الصعب تدبيرها أو مقاومة للعالج في غياب
مرض غازي .
 PDTلديها احتمالية قليلة للتندب وخطر أقل لبطء الشفاء بالمقارنة مع عالجات فيزيائية أخرى قي مواقع معرضة للخطر مثل
أسفل الساق .
العالج المسبق بالعالج الموضعي قد يزيد من فعالية العالجات الفيزيائية .
فشل آفة مفردة باالستجابة للعالج الفيزيائي تشير للحاجة للمزيد من التقييم  .هذا يتضمن استئصال كامل .
العالج الجهازي عادة يعطى في سياق تقرانات سفعية متعددة من الدرجة  , 3تاريخ من  SCCsمتتالية  ,وتثبيط مناعي  .قد
تكون المعالجة وقائية بالريتنوئيدات ويجب أن تتم كجزء من قرار متعدد االختصاصات  ,والتي قد تشمل بدائل مثل تخفيض
تثبيط المناعة .

 9.0اعتبارات خاصة :
 9.1مواقع الجسم (قوة التوصية  ,Cمستوى الدليل : )+2
تشير البيانات المستقاة من العالجات المتوافرة أنه بعض العالجات أكثر قبوالً من غيرها وأن المراضة تختلف حسب الموقع  .توازن
المواضيع تحدد حسب موقع  ,خصائص التقرانات السفعية وطبيعة المريض تم تلخيصها بالجدول  . 3النقاط تعتمد على تقييم المؤلفين
للفعالية  ,سهولة االستخدام  ,المراضة و موازنة فائدة-تكلفة .
 9.1.1محيط العين :
االعتبار الرئيسي لعالج التقران السفعي في محيط العين هو خطر األحداث الضارة على العين  .جميع المنتجات التي تم ترخيصها لعالج
التقران السفعي لديها تحذير في  PILو/أو ملخص خصائص المنتج المتعلقة دخول العالج للعين  .الكريمات التي تستخدم قرب العين قد
تسيل نحو العين  ,وااللتهاب الذي يحدث بسبب التدمير الموضعي أو العالجات االلتهابية مثل الجراحة البردية قد تؤثر على العين بشكل
مباشر أو غير مباشر  .عادة ,يستخدم النتروجين السائل مع مسبار اتصال  ,لضمان أن البخار البارد لن يؤذي العين .
الدراسات التي أجريت في طب العيون اقترحت أن العالج ممكن مع إشراف لصيق  .العالج قد يجمع مع العناية بالعين  .في سلسلة
حاالت لـ  14مريض عولجوا لجلد منطقة حول العين مع -5فلوريوراسيل  %5مرتين يوميا ً لمدة أسبوعين  ,تم وصف مراهم المضادات
الحيوية كمشاركة واستمر استخدامها حتى شفاء المنطقة  .ستة من  14تقرانات سفعية كانت على الجفن العلوي وتسعة على الحافة
الوحشية للجفن  .خمسة مرضى احتاجوا لكورس ثاني من العالج  ,لكن التصفية الكاملة كانت كاملة بكل الحاالت وبقيت هكذا لفترة
متوسطة  38شهرا ً من المتابعة  .كان لدى مريضين تأثيرات جانبية عابرة أثرت على العين  .إن الدقة المحتملة لتطبيق -5فلوريوراسيل
 %0.5في  %10حمص صفصاف بأساس سواغ كولوديون قد يجعلها بديل مفيد لصياغة الكريم  .لكن ال يوجد بيانات حول ذلك .
في دراسة استباقية عن استخدام كريم االيميكيمود  %5لمجال من اآلفات السفعية حول العين محددة عند  47مريض بشكل رئيسي مع
تقرانات سفعية  ,خاصة على الجفن السفلي  .تواجدت التهاب الملتحمة عند  15و 6كان لديهم وخز بالعين  ,والتهاب ملتحمة عند  3لمدة
أكثر من أسبوعين  .كان هناك حاجة للمضادات الحيوية عند ثالث  ,بسبب التهاب نسيج خلوي قبل حاجزي عند اثنين منهما  .تسعة
مرضى أوقفوا االيميكيمود بسبب التهيج العيني والتهاب الملتحمة  ,ومنهم أربعة مرضى عاودوا العالج وانهوه بعد فترة راحة  .بعد فترة
متابعة متوسطة ل 16أسبوع  )%72( ,مريض كان لديهم تصفية سريرة لآلفات حول العين ولم يحدث عند أي مريض تأثيرات جانبية
عينة متبقية من االيميكيمود .
ليس هناك أدب طبي حول جيل الديكلوفيناك أو  , ingenol mebutateلكن كال الـ  PILو رخصة المنتج يؤكدان أهمية تجنب تماس
المنتج مع العينين .

 9.1.2األذنان :
األذن هي موقع شائع لتواجد التقران السفعي و  . SCCخطورة النقائل تكون أكبر عندما ينشأ  SCCعلى األذن  .هذا يعني أن سياق العالج
قد يختلف قليالً في هذا الموقع عن الباقي  .الرغبة بعالج التقران السفعي بهدف منع التطور نحو  SCCقد يكون أفضلية كبرى  .ينصح
بالتشخيص النسجي ألي تقران سفعي متسمك لتفريقه عن الـ  SCCالغازية بخزعة الحالقة أو االستئصال  .هذه التداخالت قد تقدم عالج
لهذه التقرانات السفعية أو عالج تمهيدي للـ . SCC
 9.1.3الساعد واليدين :
التقرانات السفعية على ظهر اليد غالبا ً متعددة وضخامية  .التدبير المبكر مع العالجات الموضعية أو  PDTقد تخفض الحاجة للتداخالت
الجراحية الحقا ً  .الجلد أكثر تحمالً للتأثيرات الجانبية للعالجات االلتهابية وبالتالي تسمح بإطالة دورة العالج في بعض الحاالت  .قد يكون
هذا مطلوبا ً نظرا ً لسماكة الجلد أو عرقلة اختراق العالج بالكيراتين بالتقرانات السفعية السميكة  .المشاركة بين حمض الصفصاف و -5
فلورويوراسيل أو التجريف قد يكون عنصرا ً مفيدا ً لعالج الدرجة  3من التقرانات السفعية المتواجدة على الساعد أو ظهر اليدين ( انظر
القسم ) 8.8

 9.1.4تحت الركبة :
التقران السفعي تحت الركبة هو غالبا ً مختلط مع  SCCفي الموضع ,يميل للـ  , NMSCمتضمنة  BCCsال نمطية و تغيرات تقرانية
أخرى  .هي سمة من سمات الساقين المتعرضة للشمس عند كبار السن وغالبا ً ما تتزامن مع انخفاض القدرة على الشفاء  .تحتاج
العالجات إليجاد التوازن الصحيح بين تدبير المرض والتسبب بمضاعفات  ,.التي تشمل عدم الشفاء وعدوى بالنسيج الرخو  .العالج من
المرجح أن يكون متقطعا ً  ,قليل الشدة ومزمن  ,أغلب التقارير هي سلسلة حاالت مع أعداد قليلة  .االستخدام الغير مواظب أو النبضي للـ
-5فلوريوراسيل تم توظيفه  ,ألن لديه عالج أكثر شدة من استخدام -5فلوريوراسيل  . chemowrapsهذا يستلزم تطبيق الـ -5
فلوريوراسيل  %5مرة باالسبوع تحت غطاء كتيم لمدة  7أيام على مدى  8-4أسابيع  .قد يكون هناك حاجة للفجوات في العالج حيث
يتطور تشقق بالجلد .
قد يستخدم جيل الديكلوفيناك  %3مع توقع لتأثيرات جانبية أقل  ,لكن مع احتمال فائدة أقل  .استخدم الـ  PDTعلى الساق السفلية  ,خاصة
على المناطق التي تحمل مشاكل في الشفاء .
توصيات رئيسية  :مواقع خاصة ( الجدول : )2
 المناطق ضعيفة الشفاء مثل تحت الركبة عن كبار السن تتطلب أساليب مرنة  ,إشراف مرتفع واعتبار للعالجات األقل تخريبا ً
مثل .PDT
 األذنان تتأثران بشكل شائع بالتقران السفعي وتتطلب انتباه مبكر فيما يتعلق بكل أساليب العالج  ,متضمنة األعمال الوقائية مع
قبعة بحواف واسعة وواقيات شمسية .
 التقرانات السفعية من الدرجة  3على األذن قد تسمح بالتجريف المبكر للحصول على النسجيات وتجنب إغفال  SCCباكرة .
 جلد ظهر اليدين قد يكون أكثر مقاومة للعالج من الرأس والعنق  ,وتتطلب فترات طويلة من العالج الموضعي .
 كل العالجات المرخصة تتضمن تحذيرات حول استخدامها بالقرب من العين  .التقرانات السفعية حول العين تحتاج الى تقييم
دقيق بالرعاية الثانوية  .العالجات الموضعية ممكنة  ,لكن اإلرشاد الواضح والمراقبة مطلوبان .
 9.2المرضى المثبطون مناعيا ً :
البيانات الوبائية والتطور الطبيعي للتقران السفعي عند المثبطون مناعيا ً أقل تفصيالً مما هو عليه بالسكان الطبيعيين  .خطر التطور نحو
 SCCيمل ألن يكون أعلى  ,لذلك هناك حاجة أكبر لمعالجة التقران السفعي  Wallingford et al .سلط الضوء على الحاجة لمراقبة
مرضى الزرع مع مرض تقران سفعي تغيرات -المجال  .في دراسة حشدية كبيرة لمرضى زرع الكلية  ,تقريبا ً وجد أن الثلث يملكون
تقرانات سفعية  .من هؤالء  ,نصفها كانت تقرانات سفعية مفردة ونصف كانت تقرانات سفعية ضمن المجال للتقران السفعي والتغيرات
السفعية  .في السنوات الالحقة  ,معدل التطور نحو  SCCكان مرتبط مع التقرانات السفعية المفردة  %7بالمقارنة مع  %21من الذين
لديهم تغير بالمجال  ,معظم هؤالء ( 11من  )15نشأوا ضمن المجال  .االختالفات األخرى بين المجموعتين هي أن المرضى مع تقرانات
سفعية معزولة لديهم ميل للزرع في وقت الحق من الحياة مع فترة قصيرة من التثبيط المناعي .

تشير البيانات التجريبية المحدودة أن عالجات التقرانات السفعية عند مرضى الزرع هي أقل فعالية من عند عامة السكان  ,ربما بسبب أن
التقرانات السفعية تكاثرية ومفرطة التقرن بشكل أكبر في هذه المجموعة أو ألن اآلفات الجديدة تظهر بسرعة في الموقع المعالج  .دراسة
واحدة عند متلقوا زرع فشلوا في إظهار انخفاض في تطور الحق لسرطانات جلدية في هذه المناطق من الجلد المعالجة سابقا ً لتقرانات
سفعية بالـ  . PDTحيث أن دراسات السالمة أخذت عند مرضى زرع األعضاء الذين يظهرون ارتكاسات مشابهة لتلك عند المرضى
غير المتلقين زرع .
 9.3المتابعة :
ال يوجد بيانات تتعلق بفائدة المتابعة عند مرضى التقرانات سفعية  .يجب تثقيف المرضى والقائمين على رعايتهم فيما يتعلق بالتغيرات
التي تشير الى الخباثة  .الذين لديهم خطر عالي للـ  , NMSCمثل مرضى زرع األعضاء  ,قد يحتاجون متابعة  ,إن وجود ما يقل عن
 10تقرانات سفعية هو مؤشر على الخطر  .حيث أن العالجات من المرجح أن تحتاج الى تقييم وتعديل  ,فإن المتابعة بالرعاية األولية ,
المتوسطة أو الثانوية مطلوبة  .هذا قد يكون من قبل أي عضو من فريق الرعاية الصحية مع كفاءات مثبتة لسالمة وفعالية التدبير للتقران
السفعي .يقترح المرشد العالجي الحالي أن مرضى التقران السفعي يجب عالجهم بالرعاية األولية  .حيث أنها نسجيا ً وحيدة وال تختلط مع
 NMSCأو عوامل أخرى  ,يجب أن يزود المريض بالمعلومات الالزمة لتمكين التشخيص والرعاية .
 9.4فشل العالج :
كل العالجات تحمل بعض خطر الفشل في الوصول إلزالة اآلفات المفردة  .حيث في هذه الحالة  ,فإن سبب الفشل يحتاج للتقييم  ,حيث
أن أحد التفسيرات المحتملة قد يكون هو أن التشخيص غير صحيح  .التشخيص التفريقي آلفات التقران السفعي تتضمن  SCCفي الموقع,
 SCCغازية  ,التقران المثي  ,التقران المنخرب السفعي  ,الثآليل الفيروسية وغيرها  .اعتمادا ً على نتائج هذا التقييم السريري  ,العالج يتم
زيادته بالشدة ,المدة أو النمط  ,أو يمكن أخذ خزعة من اآلفة أو معالجتها جراحيا ً .
التفسير البديل للفشل هو أن المري ض ال يزال يحصل على تقرانات سفعية جديدة  .هذا ليس فشل حقيقي  ,بل يعبر بشكل أكبر عن طبيعة
المرض  .عندما يشخص مريض بالتقران السفعي  ,فمن المرجح أن يحتاج لعالج متقطع على مدى الحياة .
 10.0اعتبارات اقتصادية :
الجدول  3يلخص تكلفة فعالية العالج  .من المحتمل أن عدد جلسات العالج للتقران السفعي سترتفع  .تظهر بيانات الرعاية الطبية
االسترالية ارتفاع  %160بين عامي  1994و 2012في استخدام الجراحة القرية لعالج  10أو أكثر من التقرانات السفعية  .العديد من
الدراسات حاولت أن تقيم تكلفة فعالية العالج للتقران السفعي  .ومع ذلك  ,نظريات حسابية وأنظمة الرعاية الصحية المختلفة وطرق
تمويلها تمنع المقارنة  .حاولت دراستان غير صناعيتان نشرتا من الـ  U.K. Wilsonمقارنة تكلفة العالج بالـ PDTوااليميكيمود  ,مع
أخذ بعين االعتبار نوعية الحياة  ,يعلق المؤلف على أنه دراسة رأسا ً لرأس لاليميكيمود مقابل الـ PDTمطلوبة إلجراء حسابات أكثر دقة .
 Muston et alاستخدم بيانات الفعالية من األدب لتقييم معدل كلفة-فائدة وذكر أن تكاليف وفعالية الـ PDTجيدة مقارنة مع عالجات
أخرى للتقران السفعي  .على المستوى المحلي العملي  ,الوصفات التي تسمح للمريض إلعادة العالج  ,تمديد العالج أو معالجة مناطق
جديدة لديها قيمة اقتصادية متأصلة ويسمح للمريض بممارسة حكمهم  .االيميكيمود والـ  ingenol mebutateتوزع في أكياس التي
تكون على شكل جرعات لعالج وحيد وتتوفر في عدد معين إلكمال دورة عالجية  .هذا يحدد بدقة التكلفة لكل دورة عالجية والمناطق
التي يمكن عالجها  .على العكس  Gibbs and Davis ,الحظا ان المرضى استخدموا فقط  %31من محتوى عبوة -5فلوريوراسيل
 %5في دورة عالجية وحيدة  ,مما يؤمن مرونة ضرورية في دورة ومنطقة العالج .
 11.0توجهات مستقبلية :
التوجهات المستقبلية يجب أن توجه نحو حاجة العنصر البشري لتحمل التشخيص طويل األمد للتقران السفعي والتحديات التقنية لعالج
التقران السفعي بفعالية مع مراضة منخفضة وكلفة مقبولة .يشمل التحدي السريري شخص مسن وبالكاد أعراض جفاف في مناطق من
الجلد  .التثقيف الوقائي والتقوية عند هذه المرحلة قد تساعد في تجنب هذا الوضع في  20-10سنة حيث أن التقرانات السفعية المتعددة
غير المعالجة تتراكم و يحضر المريض مع تقرانات سفعية متطورة ممزوجة مع  SCCsمحتملة  .المرحلة األولى من استراتيجية الوقاية
تشارك أسس مع استراتيجيات تجن ب سرطان الجلد  ,وتشارك بشكل متساو مخاوفها حول تسوية مستويات فيتامين د وخسارة الفوائد غير
المباشرة للتعرض لألشعة فوق البنفسجية .يجب أن يهدف العمل التعاوني بين مجموعات المرضى والرعاية األولية والثانوية لإليجاد
مقاربة مناسبة متوازنة للرعاية العالمية لمرضى مع هذا التشخيص .

يجب أن يستمر التقييم التقني لفعالية العالج  ,لكن باستخدام نموذج موحد لإلبالغ  .توضح مراجعة بيانات عالج التقران السفعي تغيرات
في النقاط األخيرة في الدراسات  ,مما يجعل المقارنة بينها صعبة .هذه تشمل نسبة عدد اآلفات المزالة عند شخص  ,نسبة األشخاص
الذين حصل عندهم تصفية كاملة ضمن الدراسة  ,نسبة اآلفات المستهدفة المزالة و نماذج رياضية مع سلوك التقران السفعي المتوقع على
أساس بيانات ضمن الدراسة .
ً
كما أن النقاط الزمنية حيث يتم تحديد هذه القياسات هي أيضا مختلفة ولديها فرصة لتغير النتائج بشكل كبير  .العالج تملك أوقات مثالية
عندما تكون نتائجها في أفضل حاالتها  ,التي يمكن أن تصل الى  10أسابيع بعد إتمام العالج في حالة االيميكيمود  .بشكل مساو ,في
سياق وجود مرض مزمن ناكس و متحول ,تكون نقاط التقييم في  12و 24شهرا ً ذات صلة  .حيث أن التقران السفعي هو تظاهرة متعددة
البؤر لألذية الشمسية  ,فإن التقرانات السفعية ضمن منطقة في  12شهرا ً قد تمثل مزيج من النكس وآفات جديدة  ,حيث أنها قد تزيد من
تعقيد التقييم الكمي .أمثلة على ذلك وجدت في الدراسة المشار لها في هذا المرشد  .المناطق غير المحددة في عالج التقران السفعي التي
تحتاج المزيد من الدراسات تتضمن  -1:قياس ومالئمة فيتامين د  -2الدراسات المستقبلية التي تبحث في تأثير عالج التقرانات السفعية
في التقليل من  SCCالحقة .
 12.0نقاط التدقيق الموصى بها :
في آخر  20مريضا ً على التوالي مع تقران سفعي هل هناك وثائق واضحة عن :
 موقع التقرانات السفعية المشار لها على رسم أو خريطة الراس والعنق أو الجسم .
 درجة أو حجم التقران السفعي ( كمثال الدرجة  3,2,1أو الموصوف  ,انظر الجدول . )1
 طريقة العالج والجرعة .
 المعلومات ( كمثال  a PILأو مصدر معلومات آخر مناسب ) مقدمة للمرض عن التأثيرات الجانبية للعالج  ,عند االقتضاء.
 تزويد المريض بمعلومات حول اسم وطبيعة تشخيصهم .
 معلومات مقدمة من الطبيب العام حول التشخيص والتدبير المستقبلي  ,في الرعاية األولية عند الحاجة .
أن توصيات التدقيق في  20حالة لكل قسم هي لخفض التباين في النتائج بسبب مريض واحد  ,وللسماح بالمرجعية بين الوحدات المختلفة.
ومع ذلك ,قد تختار األقسام التي ال تستطيع أن تحقق هذه التوصيات التدقيق في كل الحاالت التي شوهدت في األشهر الـ 12السابقة .
 13.0الملخص :
الموجودات تم تلخيصها في الجدول  . 2انظر النص للحصول على تفاصيل األدلة .
التقران السفعي هو تظاهرة متعددة البؤر ألذية الشمس  ,تضم مجموعة من الشكاوى السريرية والتشريح المرضي  .وهي ناكسة ومتحولة
وتشكل مرض مزمن  .معظم المرضى يمكن تشخيصهم وتدبيرهم بالرعاية األولية  .في العديد من الحاالت  ,التدبير قد يستلزم معالجة
خفيفة أو ال يحتاج أكثر من النصح حول تجنب الشمس والمراقبة الذاتية  .عندما يكون هناك محاذر سريرية أو عند المريض يريد العالج
بشكل خاص  ,يمكن تطبيق العالج مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات الحالة  .اذا كان هناك قلق تشخيصي أو فشل باالستجابة للعالج
بالخط األول  ,عينة نسجية  ,كالتي يتم الحصول عليها بالتجريف  ,الحالقة أو االستئصال الكامل  ,قد تكون تشخيصية وعالجية  .عندما
تكون التقرانات السفعية متعددة أو مجتمعة  ,على مواقع ضعيفة الشفاء أو مع استجابة ضعيفة للعالجات المعيارية  ,قد يكون  PDTمفيدا ً
 .مثل هؤالء المرضى يحتاجون متابعة طويلة المدى بسبب ترافقها لزيادة خطر .NMSC

