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 توجه: این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  
 

 دكترمحمد اسماعي اكبري رئيس مركز تحقيقات سرطان 

 

هاي رنگي و زخمي هستند كه  شود يكي از آنها مالنوماست كه خال  زخم سرطاني در پوست ديده مي  معموالً سه نوع  

هاي پوست هستند، ان شاءاهلل اين بيماري را در مقاله ديگري معرفي خواهيم    اند و بدترين نوع سرطان سرطاني شده  

 كرد.  

شترين تعدا           ستند و بي شايع ه سبتًا هم  ست كه ن سرطاني ديگر پو سرطان دو زخم  شور ما   د  ها را در جهان و در ك

 دهند اما ميزان كشندگي آنها پايين است، عبارتند از :تشكيل مي

 سرطان سلولهاي پوششي پوست.      (1

 سرطان سلولهاي پايه پوست.      (2

نفش موجود شوووند كه در معرت تابش آفتاق ارار دارند. اشووعه ماوراي بتر در نقاطي از بدن پيدا ميها بيشاين زخم

 زايي است. در نور خورشيد، عامل اصلي اين بيماري

هاي  هاي مختلف داشوووته و از يو جوو كوتو تا تند سوووانتي متر مربع متفاوت هسوووتند. سووورطانها اندازهزخم

دهند. هر زخمي تر به درمان جواق ميهاي پوششي بوده و آسانتر از سرطان سلولهاي پايه پوست خوو خيمسلول

سوور و صووورت و گردن پيدا شووده و مدتي از آن گمشووته اما بهبودي نيافته اسووت، بايد تحت مراابت جدي    كه در 

هاي پوست روز به روز در حال افزايش هستند، در سراسر دنيا      تشخيصي ارار گرفته و نوع آن مشخص شود. سرطان      

شته رام آنها به بيش از    10در  ست كه اين افزايش در   10سال گم سيده ا سوس   برابر ر شتر و مح تر از مردان زنان بي

 است.

 ها پيش زمينه

 شوند:هاي پوست شناخته و معرفي ميمعموالً سه عامل پيش زمينه براي سرطان

ستقيم آفتاب:     (1 مهمترين عامل يه وجود آورنده اسووت و بايد كشوواورزان،  قرار گرفتن در معرض تابش م

كنند با اسوووتفاده از    هاي آفتابي كار مي   اسوووتفاده از كاله  كنند با  كارگران و كسووواني كه در آفتاق كار مي    

شتري از بدن خود را      كاله سطح بي سبو زندگي به ويژه در زناني كه  هاي آفتابي از آن احتراز كنند. تغيير 

دهند، از داليل مؤثر افزايش اين بيماري است. خوشبختانه در كشور ما كه زنان از    در معرت آفتاق ارار مي

سال   سرطان        پوشش ا شي در ميزان  سالمي، تنين افزاي مي برخوردار هستند، برخالف همه كشورهاي غير ا

ست در خانم  شعه ماوراي     ها ديده نميپو ضخامت اليه اوزن و كاهش اثرات محافظتي آن در ا شود. كاهش 

 بنفش از داليل موثر است. 

ست :     (2 شكی پو سته ريزي آن نيز از پيش زمينه     خ سرطان به حساق مي  خشو بودن پوست و پو آيد هاي 

 هاي مناسب درمان شود. كه بايد با مراابت



به هر دليلي كه سطح ايمني بدن پايين آيد، مثالً در كساني كه پيوند عضو شده   كاهش سطح ایمنی بدن:   (3

هاي سرطاني در كساني   يابد. اين زخمكنند، احتمال پيدا شدن سرطان پوست افزايش مي   و دارو مصرف مي 

ها،  ها عبارت است از گونه هاي شايع زخم شود. محل تر از تيره پوستان ديد مي ه پوست روشن دارند، بيش  ك

 ها، بيني، گردن، پوست سر وهر جايي كه بيشتر در معرت تابش آفتاق ارار گيرد.  پلو

 درمان

كند اما  ا فرق مي( بر حسووب اندازه و محل ارار گرفتن آنهSCC, BCCهاي سوورطاني پوسووت  اگر ته درمان زخم

شيه  شود. معموالً اين زخم     بهترين روو بايد زخم به طور كامل با حا شته  سالم بردا ستند و به اين  هاي  ها نجيب ه

 شوند.درمان جواق داده و كامالً خوق مي

آن را توان با حاشيه كامالً سالم   كند ويا به دليل محل ارار گرفتن آن نميدر مواردي كه زخم سرطان پوست عود مي  

ستفاده مي      شعه درماني  راديوتراپي( كمكي هم ا شت، از ا تر كه در آنها بيمار تمايل به هاي كوتوشود. در زخم بردا

شوود كه  تواند كانديد خوبي براي عمل باشود، به طور اوليه از اشوعه درماني اسوتفاده مي   جراحي ندارد و يا اصوالً نمي 

 ت. تقريباً معادل جراحي نتيجه خوق خواهد داش
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