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 پیشگیری زودرس سرطان پوست

 

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

 پيشگيری و تشخيص زودرس سرطان پوست 

Cancer  پوست تشخیص داده می شود یا سرطان پوست شایع ترین سرطان در بین انواع سرطان هاست . هر ساله در ایالت متحده بیش از یک میلیون سرطان

پستان، ریه ،کولون )روده بزرگ (،رحم،تخمدان ها و پانکراس است . موارد سرطان پوست در دهه های اخیر که این تعداد بیشتر از همه سرطان های پروستات ،

 در حال افزایش است .

ان به این سرطان جلوگیری کنید یا آن را به اندازه ای زود تشخیص دهید که به نکته مثبت ،این است که شما می توانید تا حد امکان از ابتالی خود و خانواده ت

ین تماس ها از طور موثری قابل درمان باشد . بیشتر سرطان های پوست،زمانی بوجود می آیند که فرد در معرض مداوم اشعه ماورا بنفش قرار گیرد . بیشتر ا

 از منابع ساخت بشر مانند المپ های برنزه کننده پوست، ایجاد شوند.  خورشید حاصل می شودو اما بعضی از آنها ممکن است

 پیدا کردن سرطان پوست نیاز به عکس برداری و آزمایش خون ندارد و تنها با چشم و استفاده از یک آینه قابل تشخیص است . 

 انیم سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهیم.بهترین راه برای کمک به درمان موثر آن است که بتودر صورت بوجود آمدن سرطان پوست ،

 سرطان پوست چيست ؟

 سرطان های پوست به دو نوع اصلی تقسیم می شوند :

 سرطان های کراتینوسیت )شا مل سرطان سلول های سنگفرشی و قاعده ای ( -1

 مالنوماها-2

پوستی هستند . آنها از گسترش سلول هایی که بنام کراتینوسیت ها  سرطان سلول های سنگفرشی )اسکواموس( و قاعده ای )بازال (شایع ترین سرطان های

 بوجود م یآیند که شایع ترین سلول های موجود در پوست به شمار می روند. 

یت ها همچنین وسمالنوما سرطانی است که از مالنوسیت ها بوجود می آید . این سلول ها سازنده بیگان قهوه ای هستند که رنگ پوست را ایجاد می کنند. مالن

 می توانند بطور خوش خیم رشد پیدا کرده و خال ها را بوجود آورند. 

 انوا ع دیگری از سرطان های پوست هم وجود دارند که شیوع کمتری دارند. 



ت سرطان های سلولهای برای پزشکان دانستن نوع سرطان پوست مهم است ، چون درمان انواع آنها با هم متفاوت است . برای شما هم مهم است که تظاهرا

 از این راه می توانید آنها را در اولین مراحلی که به سادگی قابل درمان باشند، تشخیص دهید . سنگفرشی  و قاعده ای و مالنوما را بدانید ،

 سرطان سلول سنگفرشي و قاعقده ای )سرطان کراتينوسيت ها (

تی هستند، که از گسترش سلول هایی که در پوست با نام کراتینوسیت ها بوجود می آیند . سرطان سرطان سلول های سنگفرشی و بازال ،شایع ترین سرطان پوس

وزشان وابسته به هر دو نوع سلول بازال و سنگفرشی ،معموالً در قسمت هایی از بدن که د رتماس با خورشید هستند یافت می شود، مانند سرو گردن و میزان بر

 میزان تماس فرد با خورشید است.

د . با این این سرطان ها ) بخصوص سرطان سلول بازال ( بندرت در قسمت های دیگر بدن نیز یافت می شوند و نسبت به مالنوما کمتر منجر به مرگ می شون

تغییر شکل یا حتی ائمی،وجود ،تشخیص آنها اهمیت  دارد و اگر درمان نشوند . می توانند رشد پیدا کرده و با تهاجم به بافت های اطراف خود منجر به زخم د

 کاهش عملکرد قسمت های مختلف بدن شوند . 

 سرطان پوست و سلول سنگفرشی و قاعده ای ()سرطان های کراتینوسیت ها با جزئیات بیشتر در عنوان دیگری بحث شده است :

 مالنوماها

شایع شتری دارند . قسمت تنه ) سینه و پشت(در آقایان و پاها در خانم ها ،مالنوماها در هر قسمتی از بدن می توانند ایجاد شوند اما در مناطق خاصی شیوع بی

 ترین مکان های درگیر هستند . صورت و گردن جزء سایر مناطق شایع بشمار می روند . 

ه باشند . مالنوما نیز مانند سرطان شیوع کمتری دارند اما می توانند با خطرات بیشتری همرامالنوماها نسبت به سرطان های سلول های سنگفرشی و قاعده ای ،

ال بیشتری به سایر قسمت های بدن گسترش تقریباً همیشه در مراحل اولیه قابل درمان است اما در صورت عدم درمان، با احتمسلول های سنگفرشی و بازال ،

 می یابد که درمان آن را بسیار مشکل می سازد. 

 سرطان پوست مالنوما(انجمن سرطان آمریکا بطور جداگانه بحث شده است ،)مالنوما با جزئیات بیشتر در مطلبی که از 

 چيست ؟uvاشعه ماوراء بنفش 

عامل خطر ساز اصلی برای بیشتر سرطان های پوست به شمار رود . نور خورشید منبع اصلی اشعه ماورابنفش است که می uvبنظر می رسد اشعه ماوراء بنفش 

افراد یکه در معرض زیاد اشعه پوست آسیب برساند . المپ ها و بوت های برنزه کننده منابع دیگری از اشعه ماوراء بنفش هستند،تواند به ژن های سلول های 

 حاصل از این منابع قرا رمی گیرند، خطر بیشتری برای ابتال به سرطان پوست دارند . 

 رنج طور موج دارد: 3اشعه ماوراء بنفش ،

  اشعه هایUVAاما در بروز ن سلول ها و بعضی صدمات به آنها می شوند که آسیب دراز مدت پوست مانند چروک ها را ایجاد می کنند ،باعث پیر شد

 بعضی از سرطان های پوستی نیز نقش ایفا می کنند. 

  اشعه هایUVBز نقش دارند. باعث آسیب مستقیم و آفتاب سوختگی بطور ا ولیه می شوند . آنها در ایجادبعضی سرطان های پوستی نی 

  اشعهUVC  .از اتمسفر عبور نکحرده و بنابراین در نور خورشید وجود ندارند و بطور طبیعی باعث سرطان پوست نمی شوند 

  اشعه هایUVA وUVB ،اما عامل اصلی آسیب حاصله از خورشید ب رروی تنها بخش بسیار کوچکی از طول موج های خورشید را تشکیل می دهند

سلول های پوستی آسیب می رساند . سرطان پوست زمانی بوجود می آید که آسیب ایجاد شده  DNA(  به uvند . اشعه ماوراء بنفش )پوست می باش



پوست ایجاد کنسر می شوند .  با صدمه به UVBو  UVAژن های کنترل کننده رشد سلول های پوستی اثر می گذارد و هر دو اشعه DNAروی 

 هیچ اشعه ماوراء بنفشی بی خطر نمی باشد. تری برای ایجاد بعضی از سرطان های پوستی دارد . اما بر اساس دانش اخیر ،پتانسیل بیشUVBاشعه 

طول مدتی که پوست در معرض اشعه بوده است و اینکه آیا پوست با ضدآفتاب یا لباس پوشیده شده میزان تماس بااشعه ماوراء بنفش بستگی دارد به شدت اشعه ،

 ا خیر.است ی

آفتاب  uvآفتاب گرفتن طوالنی باعث ایجاد سرطان پوست می شود. اما عوارض دیگری هم دارد که از عوارض کوتاه مدت تماس غیر محافظت شده با اشعه 

پیری زودرس سوختخگی و برنزده شدن پوست را را می توان نام برد که جزء آسیب های پوستی بشمار می روند . تماس طوالنی مدت می تواند باعث 

لکه های تیره رنگ ) لینتگو،گاهی لکه های پیری یا لکه های کبدی هم نامیده می شود ( و تغیرات پیش بدخیم پوست،چروکیدگی ،کاهش داستیستیه پوست،

 لکه های زبر به نام کراتوز آفتابی ( شود. پوسته دار شدن ،پوست )مانند خشکی ،

آب مروارید و بعضی مشکالت دیگر چشمی را افزاش داده و قادر است سیستم ایمنی پوست را نیز سرکوب کند. اگر اشعه ماوراء بنفش خورشید همچنین خطر 

ارید و سرکوب چه افراد تیره پوست نسبت به افراد با پوست روشن، به طور کلی به میزان کمتری دچار سرطان پوست می شوند . اما احتمال ابتال به آب مرو

 آنها وجود دارد.  سیستم ایمنی پوست در

 (uvاندکس يا ضريب اشعه ماوراء بنفش )

ارتفاع زمین و پوشش ابر . برای فهم میزان نورا ماوراء بنفش که به هر قسمتی از زمین می رسد به یک سری فاکتورها و ابسته است . مانند زمان روز، موقع سال ،

( و سرویس بین المللی هوا،اندکس ماوراء بنفش را EPAآژانس محافظت محیطی ) آنها چقدر اس ، بهتر مردم از این مسئله که شدت نور ماوراء بنفش در منطقه

ساعت اطراف ظهر به سطح زمین می رسد ،نشان  1است و اندازه اشعه ماوراءبنفش را که در طی  11تا  1تعریف کرده اند . عدد این اندکس روی یک صفحه از  

 کننده میزان تماس بیشتر با اشعه ماوراء بنفش است .  می دهد . باال بودن این عدد،بیان

اندکس ماوراء بنفش  ضریب ماوراء بنفش روزانه برای مناطق مختلف کشور اندازه گیری می شود. بسیاری از روزنامه ها و تلویزیون در طور روز اطالعاتی در مورد

 ارائه می دهند. 

 در دسترس است.EPAت مربوط به این شاخص در منطقه شما در وب سای مانند اطالعا uvاطالعات بیشتری در مورد اندکس 

.gov/sun wise/uvindex.html WWW.epa 

ر بگذارد . اما دادن این اندکس اگر چه با وجود این اطالعات ،تغییرات موضعی در پوشش ابر و سایر عوامل ممکن است روی میزان واقعی اشعه ماوراء بنفش تاثی

 به طور عمومی باعث می شود که در مقابل تماس زیاد با نور خورشید، دقت و مراقبت بیشتری به عمل آوریم.

 آیا بعضی افراد استعداد بیشتری برای آسیب ناشی از خورشید دارند ؟

ء بنفش قرا رگیرد . افراد با پوست روشن به میزان بیشستری از نور خورشید آسیب چشم و پوست هر فرد می تواند تحت تأثیر خورشید و سایر انواع اشعه ماورا

 می بیند . اما افراد دارای پوست تیره شامل آمریکایی های آفریقایی و اسپانیایی تبار نیز می توانند از نور خورشید تأثیر پذیرند . 

فعالیت و تعداد مالنوسیت ها که سازنده ه رنگ قهوه ای )برنزه ( در می آید که طی آن ،پوست بتوسط پوست جذب می شود ،uvهنگامی که اشعه ماوراءبنفش 

مالنین به کاهش آسیب ناشی از اشعه در یک منطقه کمک می کند و به همین دلیل است که افراد دارای پوست تیره افزایش می یابد ،بیگمان مالنین هستند،

 کمتر دچار آفتاب سوختگی می شوند . 

http://www.epa/


با احتمال بیشتر دچار آفتاب سوختگی می شوند . آفتاب سوختگی خطر سرطان پوست از جمله مالنوما را افزایش می دهد . اما اد دارای پوست روشن تر ،افر

 می تواند حتی بدون آفتاب سوختگی هم خطر سرطان را افزایش دهد .  uv تماس با اشعه ماوراء بنفش 

 ل دیگری نیز می توانند خطر صدمات ناشی از نور ماوراء بنفش را افزایش دهند. بجز تو نوسیته و قوام پوست، عوام

 در شرایط زیر ،بخصوص نیاز به مراقبت بیشتری در مقابل نور خورشید دارید:

  درمان قبلی برای سرطان پوست 

 سابقه خانوادگی سرطان پوست ،بخصوص مالنوما 

  بزرگداشتن خال های زیاد،خال های نامنظم یا خال های 

 داشتن کک و مک و آفتاب سوختگی قبل از برنزده کردن پوست 

 .داشتن پوست روشن ،بور ،قرمز یا موی قهوه ای روشن 

  افزایش می یابد.  ٪4تا٪5پا باالی سطح دریا، 100زندگی یا مسافرت در مناطق با ارتفاع باال )اشعه ماوراءبنفش به ازای هر 

 ی یا نیمه گرمسیریزندگی یا مسافرت در آب و هوای گرمسیر 

 . کارکردن در محیط بسته در طول هفته و سپس در معرض زیاد نور خورشید قرار گرفتن در آخر هفته 

 سپری کردن زمان زیادی از روز در محیط بیرون 

 ( داشتن بیماری های خود ایمنی خاص مانند لوبوسSLE) 

 داشتن یک عضو پیوندی 

  می دهند . دریافت داروهایی که سیستم ایمنی را کاهش 

  مصرف قرص های جلوگیری از بارداری 

  خوردن تتراسایکلین ،داروهای  حاوی سولفور یا بعضی از آنتی بیوتیکهای خاص 

 ( دریافت ناپروکسن سدیم یا سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی خاصNSAIDS) 

 ) مصرف فنوتیازین ها )داروهای ضد استفراغ و ضد اضطراب اصلی 

 روهای ضد افسردگی سه حلقه ای خوردن دا 

 ) مصرف دیورتیک های حاوی تیازید )داروهای که در موارد فشار خون باال و بعضی بیماری های قلبی تجویز می شوند 

 ) دریافت سولفونیل اوره ها ) یک نوع داروی خوراکی ضد دیابت 

 ممکن است حساسیت شما نسبت به نور خورشید را افزایش دهند ،سوال کنید . از دکتر،پرستار یا داروساز در مورد عوارض داروهایی که مصرف می کنید و 

 چگونه مي توانيم از خودمان در مقابل اشعه ماوراءبنفش محافظت کنيم ؟

ر محیط بیرون قرار عمالً این امکان وجود ندارد که به طور کامل از نور خورشید اجتناب کنیم و منطقی نیست که میزان فعالیت مان را کاهش دهیم تا کمتر د

مات میزان تماس زیرا فعالیت فیزیکی برای سالمتی حائز اهمیت است . اما میزان زیاد نور خورشید می تواند مضر باشد. شما می توانید با انجام بعضی اقداگیریم ،

 تان با اشعه ماوراء بنفش را کاهش دهید . 



ید فقط زمانی الزم است که وقت خود را در کنار دریاچه ،ساحل یا استخر سپری می کنند . اما تماس بعضی افراد فکر می کنند که محافظت در مقابل نور خورش

روش قادرید خود را در  مقابل اشعه ماوراء  4با نور خورشید در تمام طول روز و هر زمان که در معرض خورشید قرار دارید، صورت می گیرد . شما با رعایت 

 بنفش محافظت کنید :

 لباس  پوشیدن 

 استفاده از ضد آفتاب 

  پوشیدن کاله 

  . بکار بردن عینک آفتابی برای محافظت چشم ها و پوست حساس اطراف آنها 

ن روش مکمل یکدیگرند و زمانی که با هم بکار برده شوند، بهتری 4رعایت این موارد ،می تواند به شما برای جلوگیری از اثرات مضر خورشید کمک کند . این 

 محافظت را برای شما فراهم می آورند. 

 پوشيدن لباس

میزان متفاوتی از محافظت در مقابل هنگامی که در معرض اشعه خورشید قرا رمیگیرد ،پوشیدن لباس امکان محافظت از پوست شما را فراهم می کند . لباس ها ،

با پوشاندن مساحت بیتری از پوست، ن های آستین بلند، شلوارهای بلند و کت بلند ،ماوراء بنفش را ایجاد می کنند که به عوامل زیادی بستگی دارد . پیراه

محکم به هم بافته بهترین ایمنی را ایجاد می کنند . لباس های تیره ،عموماً محافظت بیشتری نسبت به لباس های روشن فراهم می آورند . لباسی که الیاف آن 

 شده اند . لباس های خشک نیز معموالً محافظت بیشتری نسبت به لباس های خیس ایجاد می  کنند.  شده بهتر از لباس هایی است که شکل بافته

ام اشعه های اگر شما قادر به دیدن نور از پشت پارچه باشید، اشعه ماوراءبنفش هم می تواند از آن عبور کند . فراموش نکنید که پوشیدن لباس جلوی تم

 ماوراءبنفش را نمی گیرند. 

هستند حتی اگر خیس شوند. این لباس ها ایمنی بیشتری   uvه بعضی کمپانی ها لباس هایی درست کرده اند که سبک،راحت و محافظ در برابر اشعه امروز

ده در برابر هستند. این لباس ها ممکن است لیستی از عوامل محافظت کننuvقادر به جذب اشعه برای شما ایجاد می کنند . و بعضی از انواع مخصوص آن ها ،

+(مشخص می 50تا  15را نشان میدهد . که با )امتیاز  uv( داشته باشند که میزان ایمنی ایجاد شده توسط این پوشش در مقابل اشعه UPFاشعه ماوراءبنفش )

 شود . هر چه عدد این درجه بندی باالتر باشد . میزان ایمنی ایجاد شده بیشتر است . 

شده بچه ها معموالً از پارچه های محافظ در مقابل نور خورشید ساخته شده و طوری طراحی شده اند که کودک را از گردن تا زانونها در استرالیا ،مایوی شناخته 

 می پوشانند . این مایوها هم اکنون در امریکا هم در دسترس هستند. 

( لباس هایی را که هم اکنون می پوشید،افزاش دهند. آنها یک الیه UPFقادرند میزان )محصوالت جدیدتر که قابل شستشو در ماشین لباسشویی هم هستند ،

 محافظ در برابر اشعه ماوراء بنفش را به لباس های شما اضافه می کنند بدون آنکه رنگ یا ظاهر آن را تغییر دهند. 

 استفاده از ضد آفتاب

 خورشید فراهم می شود.  UV)نه کامل( در مقابل اشعه ماوراء بنفش ضد آفتاب محصولی است که با اضافه کردن آن به پوست،یک محافظت نسبی 

 ژل و پاک کننده ها .ضد آفتاب ها به فرم های مختلفی وجود دارند ،مانند لوسیون،کرم،پماد ،



د. اما در غیر این صورت نقش بعضی مواد آرایشی مانند رژ لب ها در صورت دارا بودن مواد ضد آفتاب،به عنوان محصوالت ضد آفتاب در نظر گرفته می شون

 ببریم.محافظتی در مقابل نور خورشید ندارند و تنها با مشاهده توضیحات مربوط به مواد سازنده این محصوالت آرایشی می توانیم به این مطلب پی 

قبل از خرید توجه کنید . بسیاری از سازمان  هنگام انتخاب یک محصول ضد آفتاب ،حتماً به توضیحات روی آنخواندن اطالعات نوشته شده بر روی محصوالت :

،درجه محافظت ماده SPFباشد . شماره  30)فاکتور محافظت کننده در مقابل خورشید( محصوالت،حداقل SPFها مانند دانشکده امریکا پیشنهاد می کنند که 

فظت ایجاد شده نیز بیشتر است . این نکته مهم را فراموش نکنید که هر چه شماره باالتر باشد میزان محا –را نشان می دهد UVBضد آفتاب در مقابل اشعه 

و با ضمانت مناسب استفاده می  کنید که به ازای هر نیم ساعت  30SPFضد آفتاب یک محافظت کامل برای شما فراهم نمی آورد . زمانی که از ضد آفتاب با 

ساعت در مقتابل خورشید با پوشش ضد آفتاب با  1دریافت می کنید که بنابراین گذراندن UVBدقیقه اشعه  1که در مقابل نور خورشید قرار می گیرید معادل 

30SPF  بنابراین میزان دقیقه بدون محافظت است . اما افراد اغلب ضد آفتاب را با محافظت مناسب روی پوست خود نمی مالند ، 2،مانند سپری کردن تنها

 از این مقدار است. محافظت واقعی که دریافت می کنند،کمتر

+ است عدد باالتر به معنای میزان ایمنی بیشتر است .بسیاری از مردم به اشتباه فکر 100برای ضد آفتاب که در حال حاضر موجود است ،SPFباالترین درجه 

را فیلتر UVBاشعه  ٪93حدود  15SPFبا  محافظت ایجاد می کند . این فکر درست نیست . ضد آفتاب های 30DPFبرابر  45SPF ،3می کنند که ضد آفتاببا 

است . هر چه این اعداد باالتر می رود،تفاوت ایجاد شده  ٪99،تقریباً 100SPFو برای  SPF 98٪ 30می کنند . در حالی که این میزان برای ضد آفتاب های با 

آفتاب ها اغلب باید بطو رمکرر روی پوست اضافه شوند تا حداکثر محافظت  ،ضد SPFکمتر می شود. هیچ ضد آفتابی ایمنی کامل ایجاد نمی کند . بدون توجه به 

 فراهم آید. 

بر علیه هر دو اشعه « وسیع الطیف »را نشان می دهد. محصوالت ضد آفتاب که روی آنها ذکر شد. Bتنها میزان محافظت علیه اشعه ماوراء بنفش  SPFعدد

UVB وUVA  ن زمان ،هیچ روش استانداردی برای اندازه گیری درجه محافظت علیه ایمنی ایجاد می کنند . اما در ایuva  وجود ندارد. محصوالت حاوی آوبنزن

Avobenzone اکامسول،ecamsule اکسید روی و اکسید تیتانیم می توانند تا حدودی ایمنی علیه هر د و اشعه،UVB وUVA .ایجاد کنند 

سال کارایی دارند . اگر چه بعد از  2-3تا مطمئن شوید هنوز موثر است . بیشتر ضد آفتاب ها حداکثر برای زمان انقضای محصول ضد آفتاب را چک کنید 

 نگهداری طوالنی ،شاید نیاز باشد که بطری آن را تکان دهید تا محتویات آن مجدداً  با هم مخلوط شود. 

این محصوالت توسط متخصصین پوست و آلرژی آزمایش شده اند ،اما تنها راه  بعضی از محصوالت ضد آفتاب می توانند باعث التهاب پوست شوند . بیشتر

این است که از آن استفاده کنید . یک توصیه رایج این است که اطمینان از این مطلب که آیا یک محصول ضد آفتاب باعث تحریک پوست شما می شود یا خیر،

ت داخلی آرنج تان بمالید اگر پوست شما دچار خراش یا قرمزی نشود، احتماالً این محصول برای شما روز روی پوست نرم قسم3مقداری از آن را هر روز به مدت 

 مناسب است . 

د که ضد از مصرف درست ضد آفتاب اطمینان حاصل کنید: همیشه از دستورات نوشته شده بر روی بروشور داخل ضد آفتاب پیروی کنید . اغلب توصیه می شو

دستها و بازوها و هر قسمتی از بدن که با لباس های بدن استفاده شود. هنگام بکار بردن ان توجه کنید که بر روی صورت ،گوش ها ، آفتاب برای تمام قسمت

وست اب را روی پپوشیده نمی شود ،بطور کامل ضد آفتاب مالیده شود . اگر می خواهید از مواد دور کننده حشرات با مواد آرایشی استفاده کنید، اول ضد آفت

 خود بمالید . 

انس ضد آفتاب )حدود یک کف دست( باید برای پوشاندن بازوها ،گردن و صورت یک فرد بزرگسال  1بصورت کامل استفاده کنید: اعتقاد بر این است که حدود 

یشتر هنگام شنا کردن تکرار شوند . محصوالتی اغلب ضد آفتابها باید حداقل هر دو ساعت و حتی با دفعاتی ببکار برده شود . برای بدست آوردن بهترین نتیجه ،



ممکن « مقاوم به آب »دقیقه محافظت ایجادمی کنند . ضد آفتاب های  80هم هستند، حتی زمانی که در حال شنا کردن هستید،حداقل « ضد آفتاب »که 

 دقیقه موثر باشند .  40است که تنها برای 

 که بدن خود را با حوله خشک می کنید ،پاک می شود. بنابراین باید دوباره آن را بمالید. بخاطر داشته باشید که ضد آفتاب معموالً زمانی 

محافظت اما برخالف ضد آفتاب ها ،محصوالت برنزه کننده بدون نیاز به نور خورشید، ) که در زیر توضیح داده می شوند (باعث طالیی رنگ شدن پوست می شوند ،

 ماوراء بنفش ایجاد می کنند.  بسیار  کمی در مقابل صدمات اشعه

 پوشيدن کاله

اینج لبه اطراف  آن داشته باشد، مناسب است زیرا مناطقی که مانند گوش ها، چشم ها ،پیشانی ،بینی و قسمت هایی از سر را که اغلب 2-3یک کاله که حداقل 

اینچ لبه در کناره ها و عقب آن دارد( نیز خوب است و محافظت  7حدود  در تماس با خورشید هستند ،می پوشاند . یک کاله لبه دار )مانند کاله بیس بال که

 بیشتری برای گردن شما فراهم می آورد. این کاله ها اغلب در فروشگاههای لوازم ورزشی موجود هستند. 

ناطق شایعی برای سرطان پوست هستند،نمی کاله بیس بال می تواند از جلو و باالی سر شما محافظت کند،اما قادر به ایمن سازی پشت گردن  گوش ها که م

 باشند. 

 بکار بردن عينک های آفتابي برای بلوکه کردن اشعه ماوراء بنفش 

امکان بیماری های چشمی در شما تحقیقات نشان داده است که در صورتی که مدتی طوالنی بدون محافظت از چشم ها در مقابل نور خورشید قرار بگیرند ،

 می توانند از چشم های شما در مقابل صدمات ناشی از خورشید محافظت کنند .  uvینک های آفتابی بلوکه کننده اشعه افزایش می یابد. ع

را بگیرند . نوشته روی آن ها را چک  UVAو  UVBاشعه  ٪99-٪100حالت ایده آل این است که عینک های آفتابی نباید گران قیمت باشند .اما باید جلوی 

به این معناست که این عینک «نانومتر  400جذب اشعه ماوراء بنفش تا »ن موضوع اطمینان حاصل کنید. اگر بر روی آن نوشته شده باشد که کنید تا از ای

 را بلوکه می کند . اگر روی آن مطلبی ذکر نشده باشد،مطمئن نباشید که این عینک از چشم شما محافظت کند . uvاشعه  ٪99حداقل 

 لزومًا بهتر نیستند . زیرا محافظت در مقابل اشعه ماوراء بنفش به رنگ یا تیرگی عدسی بستگی ندارد.  عینک های تیره تر

ها به ی آفتابی با قاب های بزرگ و پهن با احتمال بیشتری چشم های شما را د رمقابل نوری که از زوایای مختلف می آید، محافظت می کنند . بچه عینک ها

 نیاز دارند که مانند عینک های بزرگساالن واقعاً محافظ چشم ها باشند نه عینک های آفتابی اسباب بازی .  عینک های آفتابی کوچکتر

بتوانند تمام طیف اشعه ماوراء بنفش را جذب کنند. بعضی بهترین حالت این است که همه انواع پوشاننده های چشم مانند عینک های طبی و لنزهای تماسی ،

اما از آنجایی که تمام چشم و اطراف آن را نمی پوشانند ، می باشند ،uvهم اکنون ساخته می شوند قادر به بلوکه کردن بیشتر اشعه های از لنزهای تماسی که 

 به تنهایی برای محافظت از چشم ها مناسب نمی باشند. 

 تماس مستقیم خود با نور خورشید را در ساعات میانه روز محدود کنید . 

زمانی که خورشید در  uvساختن تماس با اشعه ماوراء بنفش ،این است که به مدت طوالنی در معرض نور خورشید قرار نگیریم . اشعه های راه دیگر محدود 

یه بعدازظهر بیشترین  قدرت را دارند . اگر در این مورد مطمئن نیستید که می توانید از قسمت سا 4صبح تا  10وسط آسمان است، معموالً بین ساعت های 

 همیت است . استفاده کنید و اگر سایه شما از خودتان کوتاه تر است ،یعنی اشعه های خورشید قوی تر هستند و محافظت در مقابل نور خورشید بسیار با ا



از آنکه هوا گرم شود،شدت می یابد . مردم بعضی در بهار پیش uvدر تمام طول سال حتی در روز های ابری هم به زمین می رسد . اشعه uvاشعه ماوراء بنفش 

بوده و نیاز به از مناطق ممکن است زمانی که هوا هنوز سرد است دچار آفتاب سوختگی شوند، زیرا فکر نمی کردند که در چنین هوایی اشعه ماوراء بنفش قوی 

ید،مراقب باشید ،چون شن و برف نور خورشید را منعکس کرده و میزان اشعه استفاده از ضد آفتاب داشته باشند . بخصوص زمانی که کنار ساحل یا در برف هست

 ماوراء بنفش را که به شما می رسد افزایش می دهند. 

 بعضی از اشعه های ماوراء بنفش می توانند از پنجره هم عبور کنند. 

عبور میکنند . بنابراین حتی اگر شما UVAبخش کوچکی از اشعه های را بلوکه می کنند . اما UVBقسمت اعظم پنجره های معمولی خانه، ماشین و محل کار،

کمک می کنند . اگر چه UVAاحساس نکین که دچار سوختگی شده اید،ممکن است پوست تان مختصری آسیب ببیند . پنجره های رنگی به توقف بیشتر اشعه 

جره عبور می کند،احتماالً خطر زیادی برای بیشتر افراد ندارد مگر آنکه فرد زمان زیادی این موضوع به نوع رنگ آن هم بستگی دارد. اشعه ماوراء بنفش که از پن

 سپری نماید. از روز را در مقابل پنجره ای که نور مستقیم خورشید را دریافت می کند،

ماوراء بنفش در منطقه خودتان اطالع پیدا کنید .این  اگر شما تصمیم دارید مدتی را بیرون از منزل سپری کنید ممکن است ابتدا بخواهید از میزان اندکس اشعه

 اندکس معموالً در روزنامه محلی یا در اخبار رادیو و تلویزیون موجود است .همچنین می توانید آن را در سایت زیر هم بیابید :

. Gov/sun wise/uvindex.htmlWWW.epa 

 پ های خورشیدی برنزه کننده اجتناب از تخت ها و الم

 اجتناب از تخت ها و المپ های خورشیدی برنزه کننده 

مضر نمی باشند. این تفکر درست نیست . المپ های برنزه کننده هم بسیاری از افراد تصور می کند که اشعه های ماوراء بنفش ناشی از تخت های  برنزه کننده ،

 نند . را آزاد می کUVBو هم اشعه  UVAا شعه 

صیه می هردو اشعه می توانند باعث آسیب دراز مدت پوست شده و سرطان پوست را بوجود می آورند . بیشتر متخصصین پوست و سازمان های حفظ سالمت تو

 کنندکه از این روش های برنزه کننده استفاده نشود. 

 کودکان را در مقابل نور خورشيد محافظت کنيد. 

ز روز را در محیط بیرون سپری کرده و آسان تر می توانند دچار سوختگی شوند،نیاز به توجه مخصوص دارند . والدین و سایر مراقبین  بچه ها چون زمان بیشتری ا

اس با همچنان که وابستگی شان کمتر می شود، باید در مورد نحوه تمکودکان ،باید از تماس طوالنی مدت انها با نور خورشید جلوگیری کنند . بچه های بزگتر،

. شماباید نور خورشید، بخوبی توجیه شوند . بخصوص در مناطقی که از زمین که درخشش خورشید بیشتر است  ،پوشاندن کامل بچه ها بسیار با اهمیت است 

ب برای پوست خود و عادت کنید هنگامی که بیرون از منزل می روید و ممکن است زمان زیادی را از روز در مقابل نور خورشید سپری کنید، از ضد آفتا

ماس خود با خورشید فرزاندانتان استفاده کنید . اگر شما یا کودکتان به آسانی دچار آفتاب سوختگی می شوید، باید توجه بیشتری به پوشش خود داشته باشید ،ت

 را محدود کرده و از ضد آفتاب استفاده کنید. 

 ورشید دور نگه داشته شوند و با کاله و لباس از آنها محافظت به عمل آید. ماه باید از تماس مستقیم با نور خ 6بچه های کوچکتر از 

 قرص ها و سایر محصوالت برنزه کننده چگونه اند؟

http://www.epa/


 بعضی از محصوالت بدون استفاده از اشعه ماوراء بنفش باعث برنزه شدن پوست می شوند . 

 قرص هاو تسريع کننده های برنزگي 

افزودنی رنگی مشابه بتاکاروتن هستند که رنگ نارنجی ایجاد می کنند. این افزودنی ها در بدن بخصوص در پوست پخش شده  قرص های برنزه کننده شامل مواد

ه ( بعضی از این افزودنی ها را به عنوان رنگی کنده مواد غذایی پذیرفته است، اما استفاد FDAو رنگ آن را به نارنجی تغییر میدهند. اگر چه سازمان دارو و غذا )

مضر باشند.  ند ،از آن به عنوان یک عامل برنزه کننده، تصویب نشده است . این مواد ممکن است که در دوزهای باال که در قرص های برنزه کننده بکار می رو

د که باعث آسیب و تخریب بینایی (  می تواند در چشم کریستال های زرد رنگ ایجاد نمایcanthaxanthin)کانتازانتین ماده اصلی بکار رفته در این قرص ها ،

 می شوند . این مواد همچنین می توانند به کبد منتقل شده و مشکالت پوستی نیز ایجاد کنند . 

طرناک هم باشند مواد تسریع کننده برنزه شدن مانند لوسین ها و قرص ها که شامل )تیروزین آمینواسید ( یا مشتقات آنها هستند، مؤثر نبوده و ممکن است خ

ده آن است که . فروشندگان آنها ،ادعا میکنند که این محصوالت بدن را تحریک می کند و که مراحل برنزه شدن صورت گیرد، اگر چه بیشتر شواهد، نشان دهن

ه است که ایمنی و مطرح کرد« داروهای جدید تصویب نشده »(  این محصوالت را تحت عنوان FDAاین محصوالت ،چنین کارایی ندارند . سازمان غذا و دارو)

 مؤثر بودن آنها،ثابت نشده است . 

 «نباید از قرص های برنزه کننده که توسط سازمان غذا و دارو به تاییدنرسیده است استفاده کرد»

 برنزه کننده ها و گسترش دهنده ها 

شی هستند که برای استفاده خارجی بکار می روند و بنظر می از محصوالت دیگر برنزه کننده بی نیاز از نور خورشید ،مواد برنزه کننده و گسترش دهنده آرای

 رسد که در صورت مصرف صحیح، مضر نباشند. 

( ساخته شده و به عنوان مواد آرایشی بکار می روند و رنگ پوست را برای مدت کوتاهی که استفاده FDAبرنزه کننده ها از مواد افزودنی رنگی تأیید شده توسط )

 ه و با آب و صابون قابل شستشو و پاک شدن هستند. می شوند، برنزه کرد

آنها دارای ه می شوند ،گسترش دهنده ها )برنزه کننده های بی نیاز از خورشید یا خود برنزه گرها هم نامیده می شوند (. به عنوان کرم یا لوسیون به پوست مالید

( FDAن رنگ بعد از چن روز پاک می شود . تنها رنگی که توسط سازمان غذا و دارو )ترکیبات پروتئینی هم هستند و باعث تیره شدن ،پوست می گردند . ای

 ( می باشد. DHAدر دی هیدروکسی استون)برای اضافه شدن در گسترش دهنده ها به تأیید رسیده است ،

بعضی از سالون های برنزه کننده شروع به استفاده از اسپری شود ،از آنجایی که تقاضا برای این محصوالت گاهی منجر به ایجاد رنگ های نامنظم و ناهمگون می 

(  تنها برای استفاده خارجی تایید شده است و نباید از DHAهای تمام بدن نموده اند . نگرانی که در این مورد وجود دارد این است که دی هیدروکسی استون)

بینی بکار رود. افرادی که اسپری دی هیدروکسی استون را انتخاب می کنند باید از این مناطق طریق استنشاقی یا بطریق اسپری در اطراف دهان ،چشم ها و 

 بخوبی محافظت کنند. 

اما قادر نیستند شمارا از آسیب ناشی از تشعشع ماوراء بنفش محافظت نمایند . مگر آنکه با وجود اینکه این محصوالت می توانند باعث تیره تر شدن پوست شوند،

 ضد آفتاب باشند . توضیحات داخل بروشور این محصوالت را بخوانید و از نقش محافظتی آنها اطمینان حاصل کنید. واقعاً

 معاينات پوستي 

 به پزشک مراجعه کنید. جهت معاینه پوست خود ،



گونه ناراحتی پوستی را در این معاینات بایست با قسمتی از معاینات رایج در ارتباط با سرطان این است که پزشک پوست تان را به دقت بررسی می کند . هر 

 پزشک در میان بگذارید . 

 چگونه خودمان می توانیم پوست مان را مورد معاینه قرار دهیم؟

شما می توانید برای  روشن و در مقابل یک آینه تمام قد صورت گیرد .بار در ماه اهمیت زیادی دارد.این معاینه بهتر است در اتاقی کامالً 1بررسی پوست ترجیحاً 

دوست یا یک فامیل نزدیک تان می تواند در این معاینات به شما کمک دیدن نقاطی که به سختی دیده می شوند از یک آینه دستی هم استفاده کنید . همسر ،

 کند ،بخصوص برای قسمت هایی که به سختی دیده می شوند . مانند کمر یا پشت گردن تان . 

معاینه را انجام میدهید، زمان بیشتری را صرف کنید و با دقت تمام سطوح پوست تان را بررسی کنید . ظاهر خال ها ،جای زخم ها ،کک و مک اولین بار که این 

هر تغییری،پزشک شاهده و هر نشانه ای روی پوست تان را بخاطر بسپارید تا در دفعات بعد ،هر گونه تغییر ایجاد شده در آنها را بتوانید بخوبی تشخیص دهید با م

 را درجریان بگذارید. 

 برای معاینه پوست تان دستورات زیر را مرحله به مرحله اجرا کنید :

 در مقابل آينه بايستيد:

 گردن ،سینه و شکم خود را به دقت بنگرید. خانم ها باید پستان های خود را بلند کرده و پوست زیر آنها را نیز بررسی کنند. صورت،گوش ها ،

 بین انگشتان و بستر ناخن هایتان را نیز به دقت بررسی کنید. زیر بغل ، هر دو دو طرف بازوها،پشت و جلو دستها ، نواحی

 بنشينيد :

 بین انگشتان و ناخن های پایتان را بررسی کنید . ساق ها ،نوک پاها ،قسمت جلوی ران ها ،

 آینه دستی نیازدارید :برای مشاهده پشت ران ها ،ساق ها ، کمر و سرتان را به یک 

 پاشنه ها و پشت رانهایتان را مشاهده کنید ،ابتدا یک پا و سپس پای دیگر را بررسی کنید. حال از این طریق کف پاها ،

 دستی بررسی کنید.  پشت کمر ،باالی کمر و پشت گردنتان را بدقت بنگرید . یا راه ساده تر این است که پشت کمرتاان را در یک آینه دیواری با کمک یک آینه

 برای بررسی سرتان از یک شانه یا خشک کننده موجهت پخش بندی کردن موها استفاده کنید. 

 بدنبال چه چیزی باید بگردیم؟

 سرطان سلول های سنگفرشی و قاعده ای 

اما در سایر نقاط هم د ، مانند سرو گردن و بازوها ،سرطان سلول های سنگفرشی و قاعده ای اغلب در مناطقی که در معرض نور خورشید قرار دارند ایجاد میشون

 ماه بهبود نیابد، باید مورد توجه قرا رگیرد .  2-3یافت می شوند . بوجود آمدن هر ضایعه جدید، لکه ،برجستگی یا زخمی که طی 



برجسته ،قرمز یا صورتی و کوچک مومی شکل ،، ناصاف و مسطح یا بشکل نواحی درخشانتومورهای سلول های قاعده ای اغلب بصورت مناطق رنگ پریده ،

یک مرکز فرو رفته در مرکز و نواحی سیاه یا چند رگ خونی ؛ 1نمایان می شوند که ممکن است بدنبال یک آسیب کوچک دچار خونریزی شوند و آنها گاهی 

 شند . ؛قهوه ای یا آبی دارند . تومورهای بزرگ ممکن است دارای ترشح یا نواحی کبره بسته با

ی بصورت لکه تومورهای سلول های سنگفرشی ممکن است که بصورت توده های در حال رشد و اغلب با سطح ناصاف ،پوسته دارد یا کبره بسته باشند . آنها گاه

ایجاد شده و تنها  های قرمز مسطح روی پوست ظاهر شده و به آرامی رشد می کنند . هر دو نوع این سرطان ها ،ممکن است که بصورت یک ناحیه مسطح

 تغییرات مختصری نسبت به پوست طبیعی را نشان دهند. 

ماس طوالنی کراتوز اکتینیک )تومور بافت شاخی( که کراتوز آفتابی هم نامیده می شود، یک تغییر پوستی است که گاهی پیش سرطان محسوب شده و در اثر ت

 با نور خورشید ایجاد می شود. 

قرمز باشند . آنها اغلب  –اینچ ( هستند که ممکن است به رنگ گوشت یا صورتی  4/1 بصورت لکه های ناصاف و کوچک )کمتر از کراتوز های آفتابی معموالً

اما در افراد جوانتر و روی سایر قسمت های پوست که در معرض پشت دست ها و بازوهای افراد میانسال با پوست روشن بوجو د می آیند ،روی صورت، گوش ها ،

می تواند افزایش یابد . بعضی از آنها می توانند تا سرحد سرطان شید قرار دارند نیز می توانند ایجاد شوند . وجود یک کراتوز آفتابی معموالً بعد از مدتی ،خور

که آنها توانایی تبدیل به سرطان را  اما بقیه ممکن است بهمان صورت باقی مانده یا حتی خود بخود از میان بروند . از آنجاییسلول سنگفرشی پیشرفت نمایند ،

 باید توسط پزشک معاینه شوند و سپس پزشک تصمیم می گیرد که آیا این نواحی نیاز به درمان دارند یا خیر.دارند ،

 مالنوماها

ازه ،شکل یا رنگ لکه ای که از قبل ایجاد یک لکه جدید روی پوست یا بوجود آمدن تغیراتی در اندمهمترین عالمتی که فرد را مشکوک به مالنوما می کند ،

وجود لکه ای است که با سایر لکه های موجود روی پوست شما متفاوت باشد . اگر شما هر کدام از این عالئم هشدار وجود داشته است . یک عالمت مهم دیگر،

 دهنده را دیدید، برای بررسی پوست تان به پزشک مراجعه کنید. 

نما برای عالئم معمول مالنوما بکار می رود به این قانون توجه کنید که و اگر هر تغییری را روی پوست تان با آن مطابقت دارد به عنوان یک راهABCDقانون 

 ،پزشک را در جریان بگذارید. 

 A برایAsymetry:) یک نیمه خال یا ضایعه ایجاد شده روی پوست، با نیمه دیگر آن متقارن نباشد . )عدم تقارن 

 B برایBorder: ) ناصاف و فرورفته یا نامشخص باشد . حاشیه ها ی آن ،نامنظم ،)حاشیه 

 C برایColor:) رنگ آن با سایر قسمت های مشابه نباشد و ممکن است تیره قهوه ای یا سیاه و یاگاهی به رنگ صورتی ،قرمز ،سفید یا آبی باشد. )رنگ 

 D برایDiameter: )اینچ ( . اگر چه گاهی مالنوماها می توانند کوچکتر از این اندازه هم  4/1 میلی متر باشد )حدوداً 6ز لکه ای که بزرگ تر ا)قطر

 باشند. 

مورد بوجود آمدن هر بعضی از مالنوماها از قوانین باال تبعیت نمی کنند ،بنابراین باید در مورد تغییراتی که در ضایعات روی پوست تان ایجاد می شود یا در 

 ید پوستی یا افزایش رشد غیر طبیعی خالها با پزشک تان مشورت کنید . ضایعه جد

 ساير عالئم هشدار دهنده عبارتند از :

  .زخمی که بهبود نمی یابد 

 .گسترش رنگدانه از حاشیه یک لکه به پوست اطراف آن 



 . قرمزی یا برجستگی جدید در حاشیه ضایعه 

  ا درد. یخارش ،حساسیت نسبت به لمس ، –تغییرات حسی 

 یا ظاهر شدن یک توده یا ندول )گره(.پوسته دار  شدن ، ترشح، خونریزی ، -تغییر د رسطح یک خال 

 چه کاری باید انجام دهیم؟با یافتن یک نکته مشکوک ،

روی پوست بصورت یک نقطه قهوه دانستن تفاوت بین یک خال بی مرز با یک خال که ممکن است مالنوما باشد ، بسیار مهم است  . یک خال نرمال معموالً بر 

اینچ یا حدوداً به پهنای یک مدادپاک کن هستند . خال ها می  4/1ای یا سیاه است که می تواند مسطح  یا برجسته ، گرد یا بیضی باشد . خال ها اغلب کمتر از 

 رهمزمان ظاهر می شوند . توانند د ربدو تولد وجود داشته باشند یا بعد از مدتی پدیدار شوند . بعضی از خال ها بطو 

 دید شوند . هنگامی که یک خال بوجود می آید ،معموالً سال های زیادی به همان اندازه ،شکل و رنگ باقی می ماند، خال ها ممکن است در سنین پیری ناپ

 نشان دهنده پیشرفت به سمت مالنوما باشد .  چرا که ممکن استبسیاری از مردم روی پوستشان خال دارند اعم از اندازه، شکل و رنگ آن با اهمیت است ،

ته باشید تغییردر هر قسمتی از پوست تان که موجب نگرانی شما شده است به پزشک نشان دهید . یک پزشک ماهر باید هر ضایعه مشکوکی که ممکن است داش

 اثبات این موضوع بکار می برد . ،شناسایی کند . اگر پزشک به وجود سرطان پوست د رشما مشکوک شود،روش های زیر را برای 

 تاريخچه پزشکي و معاينات فيزيکي 

. پزشک ممکن معموالً اولین مرحله برای پزشکان ،گرفتن تاریخچه پزشکی بیمار است )پرسیدن سوال هایی که در مورد نشانه ها و عوامل خطر ساز بیماری (

ت یا زمان تغییر در اندازه یا ظاهر آن بداند . همچنین ممکن است برای یافتن علت ایجاد سرطان، است بخواهد سن بیمار را در زمان بروز این عارضه در روی پوس

 ل سوال شود. از بیمار در مورد میزان تماسی که در گذشته با نور خورشید داشته اید، احتمال آفتاب سوختگی و سابقه سرطان پوست در خود یا افراد فامی

شکل و رنگ ناحیه مورد نظر و نیز وجود خونریزی یا پوسته را یادداشت می کند . سایر نقاط بدن نیز ممکن است از نظر ازه ،در طی معاینه فیزیکی ،پزشک اند

کوک را وجود خال هایی که احتمال تبدیل به سرطان پوست را دارند، چک شود . دکتر همچنین ممکن است گره های لنفاوی زیر پوست نزدیک به ناحیه مش

جموعه های لوبیایی شکل که مربوط به سیستم ایمنی هستند ( . بعضی از سرطان ها ی پوست ممکن است به غدد لنفاوی گسترش یابند که باعث لمس کند ) م

 می شوند ،غدد لنفاوی بزرگتر و بیشتر از حالت معمول شوند . 

ممکن است به یک متخصص بیماری های پوستی ارجاع ح شده باشد،اگر شما از ابتدا به یک پزشک عمومی مراجعه کرده و احتمال سرطان پوست در شما مطر

 داده شوید که تامنطقه مشکوک به سرطان را با دقت بیشتری بررسی کند. 

وما فتراق مالندر طور یک معاینه فیزیکی روتین ،بسیاری از متخصصین پوست،از بررسی میکروسکوپی پوست یا در ماتوسکوپی استفاده می کنند . این روش به ا

مغناطیسی  از سایر انواع سرطان های پوستی، کمک می کند . برای اینکار پزشک در ماتوسکوپ را نزدیک پوست قرار می دهد که دارای منبع نور و لنزهای

وگرافی گرفته می مخصوص است . گاهی پزشک به همراه استفاده از این وسیله از یک الیه نازک روغن هم استفاده می کنند . یک تصویر دیجیتال یا فوت

ی تواند شود.استفاده از این آزمایشات توسط متخصصین پوست با تجربه ،احتمال تشخیص زودرس سرطان پوست را فراهم می آورد. این روش همچنین اغلب م

 به ما کمک کند که تا از خوش خیم بودن یک ضایعه اطمینان حاصل کنیم . بدون نیاز به بیوپسی ،

 بيوپسي از پوست 



از پوست آن ناحیه که یک نمونه تهیه می کند . تا زیر میکروسکوپ بررسی شود. پزشک احساس کند که یک ضایعه مشکوک ممکن است سرطانی باشد ، اگر

تمالی اح این کار ،بیوپسی پوست نامیده می شود. روش های مختلفی برای تهیه یک بیوپسی پوستی می تواند بکار برده شود. انتخاب یک روش خاص به نوع

می توانید از سایر مطالب جمع بندی شده استفاده و ناحیه مبتال بستگی دارد )برای بدست آوردن اطالعات بیشتر از بیوپسی ها ،سرطان پوست، محل ،اندازه ،

 کنید (.

ال ها از انتشارات انجمن امداد بیماران مالنوما و سرطان پوست انواع سنگفرشی و قاعده ای و یا به کتاب های سرطان پوست و مالنوما و سرطان پوست و خ

 سرطانی ایران مراجعه نمایند. 

WWW. Sarataun .org 

سرطانی یا پیش سرطانی است ممکن است آزمایشات دیگر یا درمان را پیشنهاد کند . اگر منطقه مورد نظر کوچک و اگر پزشک مطمئن شود که ضایعه پوستی،

ممکن است از ع تر یا یک روش جراحی استفاده می شود. د رمورد سرطان های با وسعت بیشتر ) بخصوص مالنوما( ،محدود باشد، گاهی از یک بیوپسی وسی

برای  روش های تصویر برداری هم کمک گرفته شود تا میزان گسترش سرطان و نیاز به درمان های بعدی شامل شیمی درمانی یا پرتودرمانی مشخص گردد.

 در این زمینه نیز می توانید به مطالب مربوط به سرطان های پوستی مراجعه کنید . بدست آوردن اطالعات بیشتر 

 منبع مورد استفاده :پيشگيری زودرس سرطان پوست

 نشر آويشن–:دکتر مانا بازی برون مترجم

 0111( 2294100-229004انجمن امداد ايران :تلف)

 

 

 

 

 


