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 خطر يا سرطاني؟ها: بيها و زگيلخال

  

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

ست وجود دارند و يا پيدا مي   ها رنگين دانهالخ ستند كه در پو ضي افراد خال   هايي ه شتري در بدن  هاي شوند. بع بي

سن تعداد خال   سر و گردن و تنه به خصوص در   يابد. خالها افزايش ميدارند و بعضي ديگر كمتر، با باال رفتن  ها در 

 ها معموالً طبيعي هستند و منشأ سرطاني ندارند.  شوند. اين خالقسمت پيشين تنه بيشتر ديده مي

( معروف هستتند.   tagه عنوان زگيل و يا زوايد پوستتي   شتود كه ب همچنين در روي پوستت بدن اتايعاتي ديده مي  

 شوند.  ها  دست و پا( و پوست گردن بيشتر ديده ميها در اندامزگيل

 شناسيم.هاي پوست ميها هستند كه ما آنها را به عنوان سرطاناما به هر حال تعدادي از همين زوايد پوستي وخال

شايع  سرطان  سرطان هاي پوست  س ترين  شكال مختلف خودنمايي مي    ها در ن شر هستند كه به ا شايع ترين  ل ب كنند. 

شوند ولي در  ها در همه جاي بدن ديده مي( است. اين سرطان  BCCهاي پايه پوست   پوستي، سرطان سلول   سرطان 

ريزي و يا زخمي شوند كه با پوسته  تر هستند و معموالً به صورت اايعات كوچك پوستي نمايان مي    سرو گردن شايع  

ست و به عمق پوست هم نمي         سلولهاي باالي اليه   شدن همراه هستند. اين سرطان مسطحي ا رسد چون معموالً در 

 شود.فراگير پوست پيدا مي

شوند و در معرض تابش نور خورشيد هاي ديگري كه با لباس پوشيده نميهاي كوچك در سر و صورت و يا محل زخم

هاي پايه پوست دانست بودي پيدا نكنند، بايد آنها را مشكوك به سرطان سلولقرار دارند اگر در طول دو، سه هفته به

 و هر چه زودتر به پزشك محله مراجعه كرد.



سرطان   اين بيماران معموالً با يك جراحي كوچك خوب مي ها هيچ تأثيري شوند و درمان ديگري احتياج ندارند، اين 

 بر طول عمر بيمار ندارند.  

گيرد،  وششي پوست را در بر ميهاي پ( دومين سرطان شايع پوست است كه سلولSCCي  هاي پوششسرطان سلول

مانند. اين زوايد تر باقي ميهاي پايه بوده و طوالنيتر از سترطان زوايد پوستتي سترطاني در اين بيماري معموالً بزر   

ع سترطان هم بيشتتر تابش نور   ريزي همراه هستتند. عامل موثر در ايااد اين نو پوستتي زخمي شتده و ابلب با خون  

دهد. اين سرطان پوست   هاي پوششي را تحت تأثير اشعه ماوراي بنفش آن قرار مي   مستقيم خورشيد است كه سلول    

استتت. درمان  BCCتر از نوع كند، اما به هر حال مهاجمهم نايب استتت و معموالً خطر جدي براي بيمار ايااد نمي

ستي       اايعه پو شتن  سرطان هم بردا شيه    اين  شتن از پاك بودن حا ست، گاهگاهي كه  و اطمينان دا ها و عمق زخم ا

ستفاده مي         شعه( هم ا شد عالوه بر جراحي، از راديوتراپي  درمان با ا كنيم. همان طور اايعه پوستي پيشرفت كرده با

سرطان   شد مهمترين دليل  شاو     كه گفته  ست كه بايد به طور جدي مورد توجه ك شيد ا ست تابش خور رزان و هاي پو

 كارگران قرار گيرد.

ها هستند، مالنوما سرطان خطرناك پوست است و اگر به موقع اقدام به درمان آن     «مالنوم»ترين سرطان پوست   مهم

 تواند خطرناك باشد و با عوارض تلخي همراه شود. نشود مي

ستند كه در همه جاي بدن پي   مالنوما معموالً خال سياه رنگ( ه ضي از    دا ميهاي تيره رنگي  ابلب  شوند، اگر چه بع

 رنگ باشند  به ندرت(ها ممكن است بيمالنوم

هاي سياه رنگ سرطاني معموالً منفرد هستند و تنها در روي بدن و آن هم بيشتر در جاهاي بير عادي پيدا     اين خال

شدن خال  مي سياه رنگ در زير ناخن شوند. پيدا  صورت انفرادي در   هاي  سطح بدن بايد مورد  هاي دست و پا و يا به 

 توجه قرار گيرد. 



شد پيدا كرده   اگر خال قديمي در نقطه شته كه به طور ناگهاني ر ست، مي     اي از بدن وجود دا شده ا تواند  يا زخمي 

هاي تناستتلي زنان و مردان پيدا ها گاهي در نزديكي دستتتگاهاي از ستترطان پوستتت از مالنوما باشتتد. اين خالنشتتانه

   شوند.مي

ش  شدن عقده    انهاز ن ستقيم مالنوماي پوست، بزر   ست. به عنوان مثال اگر  هيا بير م هاي لنفامي در منطقه مربوطه ا

ستگاه    ست با بزرگي عقده     اايعه در اندام تحتاني  پاها( و يا در نزديك د شود ممكن ا سي پيدا  هاي لنفاوي هاي تنا

اايعات در روي بدن ب     شود و اگر اين  شاله ران همراه  شد، عقده ناحيه ك شود و   ا شاله ران همراه  هاي لنفاوي ناحيه ك

هاي لنفاوي در هر كند. به هر حال، عقدههاي لنفاوي زير بغل را بزر  مياگر اين اتايعات در روي بدن باشتد، عقده  

 اي از بدن كه بزر  شوند بايد مورد توجه جدي قرار گيرند.  نقطه

شتن همه اايعه و احتماالً    SCC, BCC هاي ديگر پوست  درمان مالنوما نيز مثل سرطان  ( جراحي است كه با بردا

هاي لنفاوي منطقه مربوطه همراه استتت. در اين نوع ستترطان، گاهي اوقات پ  از جراحي، از شتتيمي   جراحي عقده

 كنيم.  درماني هم استفاده مي
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