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 آفریندپوست برنزه: هوسی که سرطان می

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

آمیز از تعدادی لوازم آرایشی ای که در ابتالی افراد به سرطان مؤثرند، استفاده تفننی و هوسشده و ناشناختهجز عوامل شناخته

ها به سرطان، نقش دارد. به عنوان نمونه دیگر جای تردید نیست کنندهگان آنزات به اصطالح زیباسازی، در ابتالی استفادهو تجهی

ها مجهز به های سوالریوم، برای برنزه کردن پوست، زمینه را برای ابتالی به سرطان بسیار مساعد کند. این تختکه استفاده از تخت

 کند.زمینه را برای برنزه شدن آرایشی پوست، مساعد می "اولتراویوله"های ندن اشعههایی است که با تاباالمپ

 زا در انسان است.ها قطعاً یک عامل سرطانگویند: استفاده از این دستگاهاما اکنون دانشمندان می

ومورشناسی لنست منتشر شده المللی تحقیقات سرطان قرار گرفته، اخیراً در نشریه تنتایج تحقیقات مورد تأیید سازمان بین

 است.

 دهد.هایی را به سازمان بهداشت جهانی ارائه میالمللی تحقیقات سرطان، کمیته تخصصی است که توصیهسازمان بین

ترین نوع سرطان پوست( در بین این سازمان در پی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که خطر ابتال به سرطان مالنوما )مهلک

 دهد.درصد افزایش نشان می 75اند سالگی آغاز کرده 30کننده را پیش از های برنزهتفاده مرتب از تختافرادی که اس

 اند.کننده را با افزایش خطر ابتال به مالنوما چشم مرتبط نشان دادههای برنزههای دیگر نیز استفاده از تختعالوه بر این، بررسی

به  1977هزار نفر در سال 100مورد در هر  4/3هار برابر شده؛ به طوری که از سال، میزان ابتال به سرطان پوست چ 30طی 

 رسیده است. 2006هزار نفر در سال 100مورد در هر  7/14

سال است. ممنوعیت مشابهی نیز  18ها برای افراد زیر دولت انگلیس در حال بررسی پیشنهاد ممنوعیت استفاده از این دستگاه

 است.در اسکاتلند تصویب شده 



های برنزه نیز معروف است، در واقع راه خوبی جهت دست یافتن به پوست سوالریوم که به نام بسترهای آفتاب یا اتاقک

های اولتراویوله را جهت برنزه نمودن آرایش ساطع ای است که اشعهانگیز برای مدت کوتاه است. در واقع سوالریوم وسیلهشگفت

شود که پوست را از سوختن در آفتاب برای تابستان تعریف می "مقدمه برنزه شدن"راهی جهت  کند. سوالریوم اغلب به عنوانمی

 کند.محافظت می

کنند و ظاهر ها را نیز درمان میکنند بلکه برخی بیماریها نه تنها به برقراری برنزگی در تمام طول سال کمک میسوالریوم

تقدند که برنزه شدن با سوالریوم کمتر از برنزه شدن با آفتاب خطرناک است، اگرچه بخشند. طرفداران این شیوه معپوست را بهبود می

 خطر وجود ندارد.حمام آفتاب بی

متعادل است که  UVBو  UVAهای های حساس. بین اشعهسوالریوم برای هر نوع پوستی مناسب است، به جز افراد با پوست

دانند. با این دقیقه مفید می 20تا  5متخصصان استفاده از سوالریوم را برای  دهد. این دسته ازخطر آسیب را به حداقل کاهش می

 دهد، استفاده از سوالریوم هم راه مناسبی برای برنزه کردن پوست نیست.حال تحقیقات سازمان جهانی بهداشت نشان می

ناپزیری را به پوست یوم صدمات جبراناین روش هیچ گونه مصونیتی در مقابل سرطان پوست ندارد. در حقیقت استفاده از سوالر

اند و از قرار داده شده UVAو  UVBهای سازد. اتاقک سوالریوم از یک تشک خورشیدی ساخته شده است که در آن المپوارد می

 شود.باال و پایین به بدن اشعه تابانده می

رتیب که فرآیند پیرشدگی را تسریع بخشیده و تواند به پوست آسیب برساند، به این تمی UVAو  UVBحتی مقدار ناچیزی از 

 شود. سازمان استاندارد جهانی نیز یک رهنمود کاربردی در مورد سوالریوم منتشر کرده است.همچنین سبب بروز سرطان نیز می

در تبلیغات دهند به هیچ وجه اجازه ندارند با توجه به استانداردهای این سازمان کلیه مراکزی که خدمات سوالریوم ارائه می

سال ممنوع اعالم شده است و همچنین  15برای کودکان زیر  استفاده کنند. استفاده از سوالریوم "خطرسالم و بی"های خود از واژه

نامه کتبی از سوی والدین الزامی است. از سوی دیگر به مراجعان توصیه شده از مصرف سال نیز وجود رضایت 18برای نوجوانان زیر 

 یی که زیر نظر مستقیم یک متصدی نیستند، خودداری کنند.هادستگاه

کنید باید به دقت کند؛ اگر شما استفاده از سوالریوم را انتخاب میاین سازمان به هیچ وجه استفاده از سوالریوم را توصیه نمی

 ها و تأثیرات جانبی منفی آن آگاه باشید.تمام به ریسک



ی در مورد خطرات ناشی از استفاده از این دستگاه در اختیار شما قرار دهند. اگر احساس متصدیان سوالریوم باید اطالعات صحیح

توانید اعتماد کنید، بهتر است از های متصدی نمیکنید که به اندازه کافی از خطرات ناشی از آن اطالع ندارید و یا به حرفمی

 سوالریوم استفاده نکنید.

-های برنزهک تجارت بزرگ است. براساس گزارشات منتشر شده در مورد تجارت دستگاهبرنزه شدن بدون آفتاب یا سوالریوم ی

 میلیون دالر در سال تنها در آمریکا سوددهی دارد. 2کننده سوالریوم، این صنعت چیزی در حدود 

سالن زیبایی دارنده هزار  25میلیون آمریکایی از  28به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، طبق آمار گرفته شده ساالنه 

هزار نفر از این افراد نوجوان  10کنند. در حقیقت، مطالعات اخیر نشان داده است که تنها ها در سراسر کشور استفاده میاین دستگاه

وبی هستند و آمار استفاده از این دستگاه در میان دختران جوان آمریکایی رو به افزایش است. این آمارها برای سالمت عمومی خبر خ

 نیست.

های ها یا تختبار در سال از اتاق 10سالی که بیش از  30تا  18میالدی، محققان سوئدی دریافتند که زنان  1994در سال 

اند در معرض خطر ابتال به سرطان پوست قرار ها استفاده نکردهبار بیشتر از زنانی که از این دستگاه 7اند، سوالریوم استفاده کرده

 دارند.

-اند صدمات جبرانها استفاده کردهجلسه به طور کامل از این دستگاه 10در تحقیقات دیگری دریافتند افرادی که  همچنین

اند. این صدمات اغلب هنگامی که در مقابل تابش مستقیم نور آفتاب هستیم، سازی پوست خود وارد کردهناپذیری به روند پروتئین

 آید.به وجود می

 آور است.های سوالریوم به اندازه اشعه ماوراء بنفش آفتاب خطرناک و زیاناوراء بنفش دستگاهبراساس تحقیقات اشعه م

برابر خطر ابتال به  5/2تا  75های سوالریوم محققان دانشگاه پزشکی دارتموث به این نتیجه رسیدند که دستگاه 2002در سال 

های زیبایی و ها، سانبا شواهد مبنی بر مضر بودن این دستگاهدهند و اما هنوز حتی نوع سرطان پوستی مهلک را افزایش می 2

 ها پشیمان نیستند.ها از داشتن این دستگاهورزشگاه
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