
  

 هوالشافی

 شود؟چه عاملی باعث سرطان پوست می

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

از کنند یک نفر به یکی کشور استرالیا بیشترین میزان سرطان پوست را در دنیا دارد. از هر دو نفری که در استرالیا زندگی می

( از طریق UVهای پوست در اثر قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش )شود. تقریباً تمامی سرطانانواع سرطان پوست مبتال می

کنند. با کاهش تماس اشعه ماوراء بنفش با پوست بدن بیشتر های سوالریوم، بروز مینور خورشید یا منابع دیگر، مانند دستگاه

 شگیری هستند.های پوست قابل پیسرطان

 تواند باعث مشکالت زیر شود:اشعه ماوراء بنفش قابل دیدن و حس کردن نیست اما می

 آفتاب سوختگی-

 پیری زودهنگام پوست-

 تواند منجر به سرطان پوست گردد.آسیب مکرر به پوست و ترمیم آن؛ که می-

 راء بنفش ارتباط دارد.سرطان پوست؛ که معموالً با قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض اشعه ماو-

های پوستی، مخصوصاً آفتاب سوختگی، از سنین پایین در اثر کند، آسیببا اینکه سرطان پوست معموالً در بزرگساالن بروز می

ها معموالً در دوران کودکی آسیب دهند که سلولگردند. تحقیقات جدید نشان میقرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش آغاز می

های سرطانی شود و ممکن است آنها را به سلولدیده میهای آسیبنند، اما نور آفتار در بزرگسالی باعث تحریک این سلولبیمی

 تبدیل نمیاد.

 شاخص اشعه ماوراء بنفش



یا بیشتر باشد،  3حدود  UVبینی دهد. هنگامی که پیششاخص اشعه ماوراء بنفش شدت این اشعه را در نور خورشید نشان می

 زان اشعه ماوراء بنفش برای وارد آمدن آسیب به پوست به اندازه کافی باالست و پوست در برابر نور آفتار نیاز به مراقبت دارد.می

 چه کساني در معرض خطر قرار دارند؟

ن اش به سرطان پوست مبتال گردد. کسانی که بیش از دیگرانظر از رنگ پوست و میزان سالمت عمومیتواند صرفهرکسی می

 احتمال دارد به سرطان پوست مبتال شوند دارای خصوصیات زیر هستند:

 های متعدد روی بدنخال-

 سابقه خانوادگی یا فردی ابتال به مالنوما-

های قرار گرفتن در معرض نور آفتاب به صورت غیر مداوم اما شدید )مثالً هنگام تعطیالت یا هنگام تفریح و سرگرمی( به دوره-

 سوختگی شود.به آفتاب خصوص اگر منجر

 شود.شود و در عوض سرخ میسوزد، دارای کک و مک است و برنزه نمیپوست لطیف و نازکی که به سادگی می-

 های سبز یا آبیموهای نازک یا قرمز زنگ و چشم-

 ایجاد شده باشد. HIVروس تواند در اثر مصرف برخی از داروها یا پیوند اعضاء یا ابتال به ویضعف سیستم ایمنی؛ این مورد می-

 سن باال-

 مدت با آرسنیکهای تماس طوالنیدوره-

 اند.( عنوان کردهSCCو  BCCبرخی از مطالعات سیگار کشیدن را نیز از عوامل مؤثر در ابتال به سرطان پوست )مخصوصاً 

ها مالنین ت هستند، زیرا این نوع پوستهای تیره یا زیتونی دارند بیشتر در برابر نور آفتاب مورد محافظافرادی که رنگ پوست

کنند. اما از آنجایی که تشعشع اشعه ماوراء بنفش در برخی مناطق بسیار قوی است، های نازک تولید میبیشتری نسبت به پوست

 های تیره و زیتونی دارند نیز به محافظت در برابر نور آفتاب نیاز خواهند داشت.افرادی که پوست

  



 از بروز سرطان پوست پيشگيری کرد؟توان چگونه مي

 بهترین راه برای پیشگیری از ابتال به سرطان پوست، محافظت از پوست در برابر نور آفتاب است. برای این کار باید:

 )حد متوسط( یا بیشتر است باید پوست را مورد محافظت قرار داد. 3تا  Vدر تمامی مواقعی که شاخص -

بعدازظهر، که شدت نور خورشید در باالترین حد است،  3صبح تا  10های خورشید در ساعت از قرار گرفتن در برابر نور-

 رسد.درصد از اشعه ماوراء بنفش خورشید به سطح زمین می 60خودداری کرد. در طول این ساعات بیش از 

را که اشعه ماوراء بنفش از سطوحی ها و.. قرار گرفت. مکان سایه را باید با دقت انتخاب کرد، چدر سایه درخت، چتر، ساختمان-

رسد فرد در برابر آفتاب مورد محافظت قرار دارد هایی که به نظر میکند و حتی در بسیاری از زمانمانند آب و شن انعکاس پیدا می

 گردد.باعث سوختگی می

ز از نور آفتاب حفظ کند. استفاده از هایی استفاده کرد که تا حد امکان پوست بدن را بپوشاند و پشت گردن فرد را نیاز لباس-

 شود.شرت توصیه میزیادی از آنها را بپوشاند و تی دار، شلوار بلندی که تمام پاها یا قسمتهای آستین بلند و یقهپیراهن

 داشته باشند.متر لبه سانتی 10تا  8ها حتماً باید ها سایه ایجاد کند استفاده کرد. کالهاز کالهی که روی صورت، گردن و گوش-

ضدآفتاب را  الطیف و ضدآفتاب باشد استفاده کرد. کرم( که وسیعSPF30+ )30از کرم ضدآفتابی با فاکتور حفاظت از آفتاب -

ساعت یکبار، یا بعد از شنا یا هر نوع  2دقیقه قبل از آنکه فرد بخواهد در معرض نور آفتاب قرار گیرد مصرف کرد و آن را هر  20باید 

 که منجر به تعریق یا پاک شدن آن شود، تجدید کرد.فعالیتی 

 UVها در برابر اشعه ها محافظت کرد. باید از عینکی استفاده کرد که استاندارد باشد و از چشمبه وسیله عینک آفتابی از چشم-

 پوشانند بهترین نوع هستد.ها را به طور کامل میها که اطراف چشممحافظت کند. آن دسته از عینک

بان، چتر، توان از سایهز قرار گرفتن نوزاد و کودکان در معرض نور مستقیم خورشید جلوگیری کرد. برای حفاظت از آنها میا-

هایی از پوست که به طور طبیعی قابل حفاظت در قسمت SPF30های ضدآفتاب دارای لباس و کاله استفاده کرد. استعمال کرم

 شود.می ها توصیهنیستند، مثل صورت و پشت دست



توانند باعث افزایش کنند، استفاده نکرد. این تشعشعات میساطع می UVهای خورشیدی که از خود اشعه از سوالریوم و المپ-

 احتمال ابتال به سرطان پوست گردند.

 نور خورشيد و سالمتي

های محکم و سالم مورد ی استخوان، که برای ایجاد و نگهدارDنور خورشید به مقدار محدود برای سالمتی الزم است. ویتامین 

الزم برای سالمتی را  Dشود که پوست در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار گیرد. برای آنکه بدن ویتامین نیاز است، زمانی تولید می

میزان دریافتی دقیقه در بیشتر روزهای هفته زیر نور آفتاب قرار گیرد. درمواردی که فرد نگران  10بسازد تنها کافی است فرد به مدت 

 موردنیاز بدن خود است باید مورد را با پزشک خود مطرح نماید. Dویتامین 

 تواند دريابد که دچار سرطان پوست استچگونه فرد مي

ماه یکبار، مورد کنترل  3بار در سال، یا هر  4هرکس باید سعی کند نوع پوست خود را بشناسد. باید پوست را به طور منظم 

توان تاریخ آخرین کنترل پوست را یادداشت کرد. یا این کار را در هر تغییر فصل انجام جلوگیری از فراموش شدن می قرار دهد. برای

هایی از بدن که دیدن ها بسیار مهم است. برای بررسی قسمتداد. بررسی کردن تمام بدن، حتی پاشنه پاها، بین انگشتان پا و ناخن

توان از آینه استفاده کرد یا از یکی از اعضاء خانواده کمک خواست. به عالوه باید ت پاها، میآنها مشکل است، مثل پشت تنه یا پش

 هر سال یکبار پوست خود را به پزشک متخصص نشان داد.

توان متوجه شد که نسبت به تر میشود. از این طریق راحتهرچه بیشتر پوست مورد بررسی قرار گیرد شناخت از آن بیشتر می

 بت بررسی چه چیزی به حالت طبیعی باقی مانده و چه چیزی در پوست تغییر کرده است.آخرین نو

 های پوست شبیه هم نیستند. عالئمی که باید به آنها توجه داشت عبارتند از:همه سرطان

 های دیگر پوست متفاوت است.لکه جدیدی روی پوست که با لکه-

 یابد.زخمی که بهبود نمی-

 هایی که اندازه، شکل یا رنگ آنها تغییر کرده است.ا کک و مک، خال یلکه-

 تشخيص



کند و در صورتی که به سرطان پوست مشکوک های مشکوک روی بدن توجه میها یا کک و مکها، خالپزشک ابتدا به لک

 کند.برداری )بیوپسی( استفاده میشود برای تشخیص نوع سرطان از نمونه

 بردارینمونه

دارد. معموالً یک یا چند بخیه برای حسی موضعی، ضایعه را برمیری روشی سریع و ساده است. پزشک تحت یک بیبردانمونه

شناس( زیر میکروسکوپ آن را شود تا یک پاتوبیولوژیست )آسیبشده به آزمایشگاه فرستاده میبهبودی زخم الزم است. بافت بریده

 بررسی کند.

کشد تا مشخص شود. این مدت ممکن است زمان پراضطرابی برای بیمار قل یک هفته طول میبرداری احتماالً حداجواب نمونه

برداری کند. در اغلب اوقت در صورتی که کل ضایعه سرطانی در نمونههای آن کمک میبرداری به درمان و انتخاب راهنمونه باشد. نتیجه

 برداشته شود، این کار تنها درمان مورد نیاز است.

 دن با تشخيصکنار آم

ای برای سالمتی نیستند. اما در هر حال شنیدن اینکه فرد دچار سرطان شده است های پوست تهدیدهای جدیبیشتر سرطان

ممکن است وی را دچار شوک کرده و باعث بروز احساسات متفاوتی در او شود. در صورت داشتن هرگونه ابهام یا نگرانی باید پزشک 

 را مورد مشورت قرار داد.
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