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 است خطرناك عواملي چه خطرند، در كساني چه: پوست  سرطان هاي

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

 

هستند كه در محوطه نفر به سرطان پوست دچار مي شوند. بيشتر آنها كارگراني  30000هر ساله فقط در انگلستان افزون بر 

هاي سررربااكار مي كردو و اا راراق ارار گرفتد در مضرخ رورشرريد بي رور بودو اند. آنان با پردارتد به چند اادات اطتيا  

 آميز مي توانستند رودشان را اا ابتال به ايد بيماري هولناك نجاق دهند.

سرطان سوب بروا  شود. پرتوهاي ماوراء بنفش )يوري( يكي اا عوامل پ  ارار گرفتد اياد اا طد در مقابل نور آفتاب،  ست مي  و

براي پوسررت بسرريار ايان بار اسررت، امكان دارد پرتو « بي»ابتالي به ايد بيماري رانمان برانداا اسررت. اشررضه فرابنفش اا نو  

چروكيدگي اودرس  دچار پوست يقينا صورق ايد در و باشد داشته نقشي  شدو ياد مرخ  هم در پيدايش« ا»فرابنفش اا گونه 

سال هاي بضدي گرفتار بيماري مورد بحث مي  سيب مي بينيد و در طول  شتر اير آفتاب بمانيد، فزون تر آ شود. هر چه بي مي 

 شويد.

 سرررطان يضني پوسررت  آن هايي كه در مكان هاي سرررباا كار مي كنند، موصرروصررا رار دو نو  اا شرراير تريد سرررطان هاي

اي تهديدشان مي كند. گرچه ايد دو گونه سرطان پوست ندرتا موجب مرگ مي شوند،اما اگر  پايه سلول سرطان و اسكوآموس

 اودتر به پزشك مراجضه شود، درمانشان ريلي سادو است. سوميد سرطان رارناك، مالنوت بدريم نات دارد. 

 آيا رورشيد عامل عوارخ جسمي ديگر نيز هست؟ 

 آري رورشيد ايد عوارخ را در پي دارد:

 اب سوختگيآفت

 ايجاد پوست چروكيدو و سوت شكنندگي نابهنگات پوست 

 آيا رار مرا هم تهديد مي كند؟ 

 سرررطان فزايندو رار مضرخ در پس داريد، ارار  اگر بيرون كار مي كنيد و به هر دليلي در مضرخ تابش مداوت نور رورشرريد

موي سررري يا بور، چشررمان آبي بررورداريد و به  مك، كك ظريف، پوسررت اا اگر. كنيد پيشررگيري اينكه مگر هسررتيد پوسررت

 سهولت آفتاب سورته و برنزو مي شويد، اطتمال گرفتاري تان به سرطان بيش اا سايريد است.

 با بكارگيري شيوو هاي اير، اا پوست رويش محافظت كنيد:

 هميشه پيراهد به تد كنيد.         -

 اا ضد آفتاب هاي موثر در برابر آفتاب استفادو كنيد.« ا»و « بي»نفش نو  براي در امان ماندن اا پرتوهاي فراب         -

 به ويژو در دو روا آرر هفته و هنگات گذراندن تضايالق. -كمتر اير آفتاب بمانيد         -

 چه كساني بيشتر در خطرند؟

 كساني كه پوست بدنشان ريلي سفيد است. -1

 ا سري رنگ دارند.افرادي كمه موهاي بور، بسيار روشد و ي-2

 آناني كه رنگ چشمانشان آبي است.  -3

 كارگران، براگران، دريانوردان و مهندساني كه در مقابل نور رورشيد كار مي كنند. -4

 اشواصي كه بر اثر تابش مستقيم آفتاب، پوستشان رشك شدهخ وبه رنگ ارمز متمايل شدو است. -5

 سرطان هاي پوستي دارند. افرادي كه پيشينه رانوادگي و رويشاوندي -6

ستي هاي تغذيه -7 سيري و كا ستوايي و گرم شرايط االيمي ويژو همچون اندگي در نواطي ا سوب  اي و ژنتيكي آناني كه به 

 اادر به ترميم دي ان اي ]اسيد دئوكسي ريوونوكلئيك[ نيستند.



مسرررتقيم و پياپي با موادي چون دودو لوله بواري، اير، تركيواق نفتي و ارسرررنيك ]دارندو ايد مواد[ كسررراني كه تماس  -8

 هستند. ايد مواد باعث مستضد شدن انسان ها براي موتال شدن، ااسات سرطان ها اا جمله سرطان پوست مي شوند.

 هايي آبي و سياو دارند بايد مواظب باشند. رصوصا هنگامي كه ايد رال ها شفاف تر و براق تر شوند.كساني كم رال  -9

سرطان هاي  -10 ستند، اطتمال رويارويي با  سورتگي ها در طال كلنجار ه شي اا  ستي نا ساني كه دمادت با ارم هاي پو ك

 پوستي در ايد نواطي برايشان وجود دارد.

صن -11 صي كه دندان م شوا سرطان موا  دهان مي ا سرانجات  وعي مضيوب دارند، ايد عيب به تحريك دايمي موا  دهان و 

 انجامد.

شا دارلي  -12 ستاق اطتما ال مي تواند من ستان و پرو ستگاو گوارش، ريه، پ شكار د سرطان هاي پنهان و آ ضي ها،  در مورد بض

 بروا سرطان پوست باشد.

سرطان ريه، رودو  -13 و مثانه بيشتر در بزرگساالن ديدو مي شود و رردساالن اكثرا با سرطان رون و سرطان پوستي، نظير 

 سرطان هاي دارلي روياروي مي گردند.

كسرراني كه دچار كچلي پوسررت شرردو اند و يا افرادي كه در پرتو درماني براي درمان اا اشررضه ايكس اسررتفادو كردو اند،  -14

 اطتمال دارد به سرطان پوست موتال شوند.
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