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 چيست؟ سرطان 

مشغول ساختن سلول است سرطان بيماري سلولهاي بدن است و سلولها پايه اصلي ساختمان بدن هستند. بدن به طور مداوم 

 تا رشد كند، سلولهاي زنده را جايگزين سلولهاي مرده نمايد يا سلولها و بافتهاي آسيب ديده بدن را ترميم كند. 

سلللولها به طور طعي ي براي رشللد و ت رير روندي م مول و كنترل شللده دارند، اما واهي او اي در اين روند اختخ تي ر  مي 

 ي غير ابل كنترل و بي رويه رشد مي كنند. اين اختخل مم ن است منجربه تش يل تومور شود. دهد و سلولها به صورت

تومور مي تواند خوش خيم )غيرسرطاني( يا بدخيم )سرطاني( باشد. تومورهاي خوش خيم خارج از مرز طعي ي خود رشد نمي 

 كنند و ساير  سمتهاي بدن را مورد تهاجم  رار نمي دهند. 

يم از سلولهاي سرطاني تش يل مي شوند. اين تومور پس از تش يل مم ن است در محدوده مشخص و محدودي تومورهاي بدخ

شود،  صورتي كه در اين مرحله درمان آغاز ن شود. در  سينوم درجا( وفته مي  سرطان درجا )كار سرطان،  شد كند. به اين نوع  ر

اطراف نيز نفوذ مي كنند و به اين ترتيب به سرطان مهاجم تعديل سلولهاي سرطاني از مرز طعي ي خود فراتر رفته و به بافتهاي 

 مي شوند. 

براي اين ه يك تومور سللرطاني رشللد كند،  زم اسللت كه ورو  خوني داخل تومور نيز افزاي  يابد و رشللد كند. به اين حالت 

 آنژيوژنز وفته مي شود. 

ديگر بدن حركت مي كنند. زماني كه اين سلللولها م ان واهي او اي سلللولهاي سللرطاني از محل اوليه خود به سللمت او للاي 

جديدي را بيابند در آن مشللغول به ت رير مي شللوند و تومور به ديگري را در م ان جديد ايجاد مي كنند. اين روند متاسللتاز يا 

 سرطان ثانويه نام دارد. 

 پوست 

ريق پوست درك مي شوند. پوست بدن انسان پوست بزروترين و و حسي بدن است. حواس  مسه، درد، حراري و فشار از ط

وظايف مختلفي را بروهده دارد: از بدن در برابر آسللليعها محافمت مي كند، در ورما با افزاي  ف اليت غدد ور  و با  بردن 

شود. وخوه براين موارد، سرما به كمك خموها و بافت چربي زير جلدي باوث تنميم دماي بدن مي  ستي، و در   جريام خون پو

 در پوست صوري مي ويرد.  Dساختن ويتامين 

  يه اصلي تش يل شده است:  3پوست از 

ميليمتر در  05/0اپيدرم:  يه خارجي يا بيروني پوست است كه از سلولهاي سنگفرشي، تش يل شده است. ضخامت اپيدرم از 

ين بخ  تا سلل خ خارجي پوسللت به اين ميليمتر در كف دسللت و پا متغير اسللت.  يه هاي اپيدرم از داخلي تر 5/1پلك تا 

 ترتيعند: 

 ( كه داخلي ترين  يه اپيدرم است. Stratum Basilare يه سلولهاي پايه اي )         -

 ( Stratum Spinosum يه سلولهاي خاردار )         -

 ( Stratum Granulosum يه سلولهاي دانه دار )         -

 ( Stratum Lucidum) يه سلولهاي شفاف          -

 ( Stratum Corneum يه سلولهاي شاخي )         -

 در اپيدرم سه نوع سلول ديگر نيز وجود دارد: 

 ( Melanocytesمخنوسيت ها )         -

 ( Langerhans cellsسلولهاي  نگرهانس )         -



 ( Merkel cellsسلولهاي مركل )         -

ها رنگدانه هاي تيره اي به نام مخنين مي سازند. مخنين ماده رنگ دهنده پوست است. هنگامي كه پوستدر م رض مخنوسيت 

 نور خورشيد  رار مي ويرد، مخنوسيت ها مخنين بيشتري توليد مي كنند و پوست تيره تر مي شود. 

شمار ست به  ستي ومل رد  سلولهاي  نگرهانس از مهمترين اجزاء در واكن  هاي ايمني پو مي روند. اما هنوز محققين به در

 سلولهاي مركل را شناسايي ن رده اند. 

ست. حواس  صاب ا سازنده ور  و چربي، ورو  خوني و لنفاوي و او شه هاي مو، غدد  شامل ري ست و  درم:  يه زيرين اپيدرم ا

 هاي وصعي موجود در درم دريافت مي شوند.  مسه، فشار، درد، خارش و حراري توسط اندامك ها و پايانه 

 بافت زير جلدي: شامل سلولهاي چربي است. 

 انواع سرطانهاي پوست 

شوند.  سرطان نام وذاري مي  سلولهاي دروير با  ساس نوع  ست بر ا سرطانهاي پو شوند.  سرطاني  ست مي توانند  سلولهاي پو

هم پوست هستند. اين موارد واهي از او اي سرطان هاي پوست كارسينوم سلول سنگفرشي و پايه اي دو نوع از سرطان هاي م

 غيرمخنومي خوانده مي شوند. سومين سرطان شايع پوست مخنوم بدخيم است كه در مخنوسيت ها ايجاد مي شود. 

ي سللرطان هاي پوسللت ديگري نيز وجود دارند كه نادر هسللتندد مانند سللرطانهاي پوسللتي كه از غدد ور  يا پياز مو نشلل ي م

 ويرند. 

 ( BCCكارسينوم سلول پايه اي )

ش  مي ويرد.  ست كه از  يه پايه اي اپيدرم من سان ا ست در ان سرطان پو شايع ترين نوع  سلول پايه اي  سينوم  % از 75كار 

سرطان در افراد جوان نيز وجود دارد اما ومدتاً در افرادي با ستند. ام ان ابتخ به اين  ست از اين نوع ه سنين  سرطان هاي پو

 BCC% موارد 70سال شايع است و احتمال ابتخ به آن در اثر با  رفتن سن افزاي  چشمگيري مي يابد. در بي  از  40با ي 

صوري روي مي دهد و در  ست  شايع ترين 35تا  25در پو شوند. بنابراين بيني  ضاي اي بر روي بيني ايجاد مي  % اين موارد 

دري بر روي پشت دستها و ساير نقاط بدن ايجاد مي شوند. بنابراين بيني شايع ترين است. اين سرطان به ن BCCمحل بروز 

از نمر باليني به سه  BCCاست. اين سرطان به ندري بر روي پشت دستها و ساير نقاط بدن ايجاد مي شود.  BCCمحل بروز 

برجستگي ورد، زبر و خشك صورتي رنگ ش ل ديده مي شود: ندولر، س حي و مورفه آفرم. اما در بيشتر موارد به صوري يك 

ظاهر مي شللود. شللايع ترين شلل ايت بيمار وجود يك زخم دلمه دار يا خونريزي كننده اسللت كه مرتعاً بهعود مي يابد و مجدداً 

 وود مي كند. 

يد است. نق  دارند، اما مهمترين وامل، تماس طو ني مدي با اش ه ماوراء بنف  خورشBCC بروز در ژنتي ي  ووامل محي ي

BCC  سوختگي هاي شده اند يا دچار  ضربه خورده اند، در جراحي ها برش داده  سابقاً  ست كه  سمتهايي از پو مي تواند در  

شده اند روي دهد. ام ان بروز  سوختگي  ش ه هاي  BCCحرارتي يا آفتاب  سط تاب  ا سالها  عل تو شهايي از بدن كه  در بخ

 اند يا تحت اش ه درماني  رار ورفته اند، وجود دارد. يونيزان )مانند اش ه اي س( درمان شده 

 متاستاز 

BCC  شد آن همراه با تخريب بافت طعي ي بدن شد كندي دارد و نقاط ديگر بدن را مورد حمله  رار نمي دهد، اما ر م مو ً ر

ه و به بافتهاي اطراف آسلليب صللوري مي ويرد. بنابراين اور به مو ع مورد درمان  رار نگيرد مي تواند به ومق پوسللت نفوذ كرد

ستخوان ها يا  صوري را تخريب كند يا حتي از طريق بافتهاي زير جلدي به ا سمت ورفتار  ساند. همچنين ام ان دارد تمام   بر

 مغز نفوذ يابد. اين امر فرآيند درمان را دشوارتر مي سازد و احتمال وود بيماري را با  مي برد. 

 ( SCCكارسينوم سلول سنگفرشي )

% سرطان هاي پوست را تش يل مي دهد. اين نوع از سرطان م مو ً در افراد مسن شايع 25تا  20كارسينوم سلول سنگفرشي 

ست كه در م رض آفتاب  رار  سمتهايي از پو سرطان در   شود. بروز اين  شتر مي  سن بي ست و احتمال ابتخ به آن با افزاي   ا

ستها و بازوها،  سر، وردن، د سمت هاي با يي تنه يا پاها ديده مي دارند، مانند  شود. در موارد نادري نيز در   شتر ديده مي  بي

 شود. از جمله شايع ترين محل هاي درويري مي توان به پوست سر، پشت دستها و س وح فو اني  له ووش اشاره كرد. 



SCC  خونريزي مي كنند ديده مي شود به صوري من قهاي  رمز رنگ و ملتهب با پوسته هاي ضخيم و برجسته كه به راحتي

به رشد سريع )در ورض چند ماه ( تمايل دارد و مي تواند مناطق  SCCو از بيرون شعيه به زخمي است كه بهعود نيافته باشد. 

روي لعها، ووشللها، پوسللت سللر، پيشللاني و بيني احتمال  SCCديگري از بدن را نيز مورد تهاجم  رار دهد. در صللوري بروز 

ش شد. وسترش و پي صله توسط پزشك مورد درمان  رار ويرد و تحت مرا عت با ست و بايد بخفا مي تواند  SCCرفت آن زياد ا

ستاز ريه ها، كعد،  شايع ترين محل هاي متا ستاز ايجاد كند.  سپس در غدد لنفاوي ومقي متا س حي و  ابتدا در غدد لنفاوي 

 پوست و استخوان است. 

 بيماري بوون 

در جا نام است. در اين حالت سلولهاي سرطان در محدوده اپيدرم  رار دارند. اين بيماري در وا ع سرطان  SCCبيماري بوون، 

سرطان م مو ً به  شود. اين  ستند، ايجاد مي  شيد ه سمتهايي از بدن كه در م رض نور خور ست و ومدتاً در   ست ا زودرس پو

ن هاي رنگي و حاشيه هاي مشخص ظاهر مي شود. بيماري صوري برجستگي هاي  رمز پوسته دار با ترك هاي س حي و كانو

 درصد موارد مم ن است به كارسينوم سلول سنگفرشي مهاجم تعديل شود.  20تا  10بوون در 

 مالنوما 

مخنوما ي ي از خ رناك ترين تومورهاي بدن است. اين نوع از سرطان نسعت به سرطانهاي ديگر پوست كمتر شايع است و تنها 

صد از 1 ست. اغلب مخنوماها حتي در حا تي كه به  در ش يل ميدهد، اما از بقيه جدي تر و بدخيم تر ا ست را ت سرطانهاي پو

  سمتهاي ديگر بدن نيز سرايت كرده باشند، در صورتي كه به مو ع تشخيص داده شوند مي توانند با موفقيت درمان شوند. 

شدن يك خال جديد يا تغي ست در اولين وخمت مخنوما ظاهر  ست. اين تغييراي مم ن ا ير در لك ها يا خال هاي  علي بدن ا

اندازه، شللل ل ظاهري يا رنگ خال ر  دهند و به طور طعي ي در ورض چندهفته تا چند ماه، و نه در ورض چند روز، ايجاد 

 وردند. 

خنوما اغلب س حي ناهموار و يك لك يا خال برجسته طعي ي م مو ً داراي رنگ ي نواخت و حاشيه اي صاف و هموار است. م

حاشيه اي نامنمم دارد. اين خالها مم ن است به رنگهاي غيرواضخ يا رنگ هاي  هوه اي، سياه، آبي،  رمز، سفيد يا خاكستري 

كمرنگ باشللند. خال مسلل خ يا برجسللته اي كه خارش دارد، خونريزي مي كند، اندازه آن افزاي  مي يابد، رنگي غيري نواخت 

د يا ش ل آن غيرمنمم مي وردد، مم ن است مخنوما باشد و بايد سري اً تحت نمر پزشك  رار ويرد. ام ان متاستاز پيدا مي كن

 از مخنوما به هر و وي از بدن، از جمله مغز و  لب، وجود دارد. 

 مخنوماي ندولر 

شود با  ست و از انواع خ رناك آن محسوب مي  شايع ترين نوع مخنوما صوري ومقي و مخنوماي ندولر  سيار زياد و به  سروت ب

ست زندوي فرد را مورد تهديد  شود و خارج نگردد مم ن ا شخيص داده ن سروت ت شد مي كند، به طوري كه اور به  ومودي ر

ست  شود، اين ل ه مم نا ست ظاهر  ش ل كوچك جديد روي پو صوري يك نق ه ونعدي   رار دهد. مخنوما ندولر مي تواند به 

 رمز يا آبي تيره باشد. مش ي،  هوه اي،  

 ضايعات ديگري كه بايد مراقب آنها بود 

ستند كه  شدار دهنده اي ه شند. اين موارد وخمت هاي ه سرطاني نعا شوند كه  ست ظاهر  ضاي اي ديگري در پو ست  مم ن ا

ست و فرد بيشتر مست د ابتخ به مخنوما شان ميدهند پوست بي  از حد در م رض نور آفتاب  رار ورفته ا ساير سرطانهاي  ن و 

 پوست است. 

 خال ديسپخستيك 

خالها شللايع ترين تومورهاي خوش خيم هسللتند، بروز آنها ولت مشللخصللي نداردو در اثر رشللد وروهي سلللولهاي توليد كننده 

شارنگدانه پوست )مخنوسيت شايع هستند و برخي از افراد خالهاي زيادي روي پوست بد ن سيار  ن ها( تش يل ميشوند. خالها ب

دارند. اين پديده مي تواند ارثي باشللد. در م رض نور آفتاب  رار ورفتن به مدي طو ني، به خصللو  در دوران كودكي، مم ن 

 است باوث تش يل خالهاي بيشتري در پوست وردد. 

شوند. افرادي كه داراي ت داد زياد ستيك خوانده مي  سپخ ش ل غيرطعي ي و رنگ غيري نواخت دارند دي ي خال خالهايي كه 

 ديسپخستيك هستند، بيشتر در م رض خ ر ابتخ به مخنوم  رار دارند. 



افرادي كه چنين خالهايي دارند بايد به طور مداوم از نمر هروونه تغيير آنها را مورد بررسللي  رار دهند و به وجود آمدن هر ل ه 

صوري بروز هر وونه تغيي شك مراج ه جديدي را روي بدن خود مورد توجه  رار دهند. در  شديد بايد بدون اتخف و ت به پز ر 

 كرد. 

 ل ه هاي ناشي از آفتاب )كراتوز آفتابي( 

شي از آفتاب م مو ً در افراد با ي  ست كه در م رض نور آفتاب  رار  40كراتوز آفتابي يا ل ه هاي نا سال و در نواحي اي از پو

شود. ل ه هاي ناشي از نور آفتاب داراي حدود نامشخص و به صوري مس خ يا دارند، مانند سر، وردن، بازوها و پاها، ايجاد مي 

برآمده هسللتند و از چند ميلي متر تا چند سللانتي متر   ر دارند. اين ضللاي اي م مو ً پوسللته هايي چسللعنده و خشللن دارند، 

 مم ن است كم رنگ يا  رمز باشند و در صوري خراشيده شدن ايجاد زخم كنند. 

 توزهاي آفتابي مم ن است به سرطان سلولهاي سنگفرشي تعديل شوند. برخي از كرا

 چه عاملي باعث سرطان پوست مي شود؟ 

كشور استراليا بيشترين ميزان سرطان پوست را در دنيا دارد. از هر دو نفري كه در استراليا زندوي مي كنند يك نفر به ي ي از 

شود. تقريعاً تمامي  سرطان پوست معتخ مي  ش ه ماوراء بنف  )انواع  ( از UVسرطانهاي پوست در اثر  رار ورفتن در م رض ا

طريق نور خورشيد يا منابع ديگر، مانند دستگاه هاي سو ريوم، بروز مي نند. با كاه  تماس اش ه ماوراء بنف  با پوست بدن 

 بيشتر سرطانهاي پوست  ابل پيشگيري هستند. 

 نيست اما مي تواند باوث مش خي زير شود: اش ه ماوراء بنف   ابل ديدن و حس كردن 

 آفتاب سوختگي          -

 پيري زود هنگام پوست          -

 آسيب م رر به پوست و ترميم آند كه مي تواند منجر به سرطان پوست وردد.          -

 ارتعاط دارد. سرطان پوستد كه م مو ً با  رار ورفتن طو ني مدي در م رض اش ه ماوراء بنف           -

با اين ه سرطان پوست م مو ً در بزروسا ن بروز مي كند، آسيعهاي پوستي، مخصوصاً آبتاف سوختگي، از سنين پايين در اثر 

 رار ورفتن در م رض اشلل ه ماورا بنف  آغاز مي وردند. تحقيقاي جديد نشللان مي دهند كه سلللولها م مو ً در دوران كودكي 

سيب مي بينند، اما نو سلولهاي آ ست آنها رابه  شود و مم نا سيب ديده مي سلولهاي آ سالي باوث تحريك اين  ر آفتاب در بزرو

 سرطاني تعديل نمايد. 

 شاخص اش ه ماورا بنف 

شان مي دهد. هنگامي كه پي  بيني شيد ن ش ه را در نور خور شدي اين ا ش ه ماورا بنف   شتر  3حدود  UVشاخص ا يا بي

ف  براي وارد آمدن آسليب به پوسلت به اندازه كافي با سلت و پوسلت در برابر نور آفتاب نياز به باشلد، ميزان اشل ه ماوراء بن

 مرا عت دارد.

 چه كساني در معرض خطر قرار دارند؟ 

ساني كه بي  از  ست معتخ وردد. ك سرطان پو سخمت ومومي اش به  ست و ميزان  صرف نمر از رنگ پو سي مي تواند  هرك

 سرطان پوست معتخ شوند داراي خصوصياي زير هستند: ديگران احتمال دارد به 

 خال هاي مت دد روي بدن          -

 سابقه خانوادوي يا فردي ابتخ به مخنوما          -

دوره هاي  رار ورفتن در م رض نور آفتاب به صللوري غيرمداوم اما شللديد )مرخً در هنگام ت  يخي يا هنگام تفريخ و     -

   اور منجر به آفتاب سوختگي شود. سرورمي( به خصو

سر  مي          - شود و در وورض  ست و برنزه نمي  سوزد، داراي كك و مك ا سادوي مي  ست ل يف و نازكي كه به  پو

 شود. 

 موهاي نازك يا  رمز رنگ و چشمهاي سعز يا آبي          -

ستم ايمنيد اين مورد مي تواند در اثر مصرف برخي از     - سي ايجاد  HIVداروها يا پيوند او اء يا ابتخ به ويروس ض ف 

 شده باشد. 



 سن با           -

 دوره هاي تماس طو ني مدي با آرسنيك          -

 ( ونوان كرده اند. SCCو  BCCبرخي از م ال اي سيگار كشيدن را نيز از ووامل موثر در ابتخ به سرطان پوست )مخصوصاً 

ست ها ستها مخنين افرادي كه رنگ پو ستند، زيرا اين نوع پو شتر در برابر نور آفتاب مورد محافمت ه ي تيره يا زيتوني دارند بي

سيار  وي  ش ه ماوراء بنف  در برخي مناطق ب ش شع ا سعت به پوست هاي نازك توليد مي كنند. اما از آنجايي كه ت بيشتري ن

 مت در برابر نور آفتاب نياز خواهند داشت. است، افرادي كه پوستهاي تيره و زيتوني دارند نيز به محاف

 چگونه مي توان از بروز سرطان پوست پيشگيري كرد؟ 

 : بايد كار اين براي. است آفتاب نور برابر  بهترين راه براي پيشگيري از ابتخ به سرطان پوست، محافمت از پوست در

 متوسط( يا بيشتر است بايد پوست را مورد محافمت  رار داد. )حد  UV 3در تمام موا  ي كه شاخص          -

ساوتهاي     - شيد در  شيد در با ترين حد  3صعخ تا  10از  رار ورفتن در برابر نور خور شدي نور خور ب د از ظهر، كه 

 % از اش ه ماوراء بنف  خورشيد به س خ زمين مي رسد. 60است، خودداري كرد. در طول اين ساواي بي  از 

در سايه درخت، چتر، ساختمانها و ...  رار ورفت. م ان سايه را بايد با د ت انتخاب كرد، چرا كه اش ه ماوراء بنف  از     -

سلل وحي مانند آب و شللن ان  اس پيدا مي كند و حتي در بسللياري از زمان هايي كه به نمر مي رسللد فرد در برابر 

 وردد.  آفتاب مورد محافمت  رار دارد باوث سوختگي مي

شت وردن فرد را نيز از نور آفتاب حافمت كند.     - شاند و پ ست بدن را بپو ستفاده كرد كه تا حد ام ان پو سهايي ا از لعا

اسلتفاده از پيراهن هاي آسلتين بلند و يقه دار، شللوار بلندي كه تمام پاها يا  سلمت زيادي از آنها را بپوشلاند و تي 

 شري توصيه مي شود. 

سانتي متر لعه  10تا  8ي كه روي صوري، وردن و ووشها سايه ايجاد كند استفاده كرد. كخهها حتماً بايد بين از كخه    -

 داشته باشند. 

( كه وسيع ال يف و ضد آب باشد استفاده كرد. كرم ضد SPF30+ )30از كرم ضدآفتابي با فاكتور حفاظت از آفتاب     -

سلللاوت  2د بخواهد در م رض نور آفتاب  رار ويرد مصلللرف كرد و آن را هر د يقه  عل از آن ه فر 20آفتاب را بايد 

 ي عار، يا ب د از شنا يا هر نوع ف اليتي كه منجر به ت ريق يا پاك شدن آن شود، تجديد كرد. 

شد و از چشمها در     - ستاندارد با ستفاده كرد كه ا سيله وينك آفتابي از چشمها محافمت كرد. بايد از وين ي ا برابر به و

 محافمت كند. آن دسته از وين ها كه اطراف چشمها را به طور كامل مي پوشانند بهترين نوع هستند.  UVاش ه 

از  رار ورفتن نوزادان و كودكان در م رض نور مستقيم خورشيد جلوويري كرد. براي حفاظت از آنها مي توان از سايه     -

ست مال ستفاده كرد. ا ضد آفتاب داراي  بان، چتر، لعاس و كخه ا ست كه به  SPF 30كرم هاي  سمتهايي از پو در  

 طور طعي ي  ابل حفاظت نيستند، مرل صوري و پشت دستها، توصيه مي شود. 

ش ه     - شيدي كه از خود ا سو ريوم و  مپهاي خور ش اي مي توانندب  UVاز  ش  ستفاده ن رد. اين ت ساطع مي كنند ا

 ان پوست وردند. اوث افزاي  احتمال ابتخ به سرط

 نور خورشيد و سخمتي 

ست. ويتامين  شيد به مقدار محدود براي سخمتي  زم ا سالم مورد Dنور خور ستخوانهاي مح م و  ، كه براي ايجاد و نگهداري ا

 زم براي  Dنياز اسللت، زماني توليد مي شللود كه پوسللت در م رض اشلل ه ماوراء بنف   رار ويرد، براي آن ه بدن ويتامين 

ست فرد به مدي س سازد تنها كافي ا شتر روزهاي هفته زير نور آفتاب  رار ويرد. در مواردي كه فرد  10خمتي را ب د يقه در بي

 مورد نياز بدن خود است بايد مورد را با پزشك خود م رح نمايد.  Dنگران ميزان دريافتي ويتامين 

 چگونه فرد مي تواند دريابد كه دچار سرطان پوست است؟ 

ست را به طور منمم  سد. بايد پو شنا ست خود را ب س ي كند نوع پو سال، يا هر  4هركس بايد  ماه ي عار، مورد كنترل  3بار در 

 رار داد. براي جلوويري از فراموش شدن مي توان تاريخ آخرين كنترل پوست را يادداشت كرد، يا اين كار را در هر تغيير فصل 

ست. براي بررسي  سمتهايي از بدن  انجام داد. بررسي كردن تمام بدن، سيار مهم ا شنه پاها، بين انگشتان پا و ناخنها ب حتي پا



كه ديدن آنها مشلل ل اسللت، مانند پشللت تنه يا پشللت پاها، مي توان از آينه اسللتفاده كرد يا از ي ي از او للاء خانواده كمك 

 ن داد. خواست. به وخوه بايد هر سال يك بار پوست خود را به پزشك متخصص نشا

هرچه بيشتر پوست مورد بررسي  رار ويرد شناخت از آن بيشتر مي شد. از اين طريق ر احت تر ميتوان متوجه شد كه نسعت 

 به آخرين نوبت بررسي چه چيزي به حالت طعي ي با ي مانده و چه چيزي در پوست تغيير كرده است. 

 نها توجه داشت وعارتند از: همه سرطانهاي پوست شعيه هم نيستند. وخئمي كه بايد به آ

 ل ه جديدي روي پوست كه با ل ه هاي ديگر پوست متفاوي است.          -

 زخمي كه بهعود نمي يابد.          -

 ل ه، خال يا كك و مك هايي كه اندازه، ش ل يا رنگ آنها تغيير كرده است.         -

 تشخيص 

مش وك روي بدن توجه مي كند و در صورتي كه به سرطان پوست مش وك پزشك ابتدا به لك ها، خال ها يا كك و مك هاي 

 شود براي تشخيص نوع سرطان از نمونه برداري )بيوپسي( استفاده يم كند. 

 نمونه برداري 

ضاي ه را بر مي دارد. م مو ً يك يا چند بخيه  ض ي،  سي مو شك تحت يك بي ح ست. پز ساده ا سريع و  نمونه برداري روش 

زخم  زم اسللت. بافت بريده شللده به آزمايشللگاه فرسللتاده ميشللود تا يك پاتولوژيسللت )آسلليب شللناس( زير  براي بهعودي

 مي روس وپ آن را بررسي كند. 

هفته طول مي كشد تا مشخص شود. اين مدي مم ن است زمان پراض رابي براي بيمار  1جواب نمونه برداري احتما ً حدا ل 

 ان و انتخاب راههاي آن كمك مي كند. باشد. نتيجه نمونه برداري به درم

 در اغلب او اي در صورتي كه كل ضاي ه سرطاني در نمونه برداري برداشته شود، اين كار تنها درمان موردنياز است. 

 كنار آمدن با تشخيص 

سرطا شنيدن اين ه فرد دچار  ستند. اما در هر حال  سخمتي ني ست تهديدهاي جدي اي براي  سرطان هاي پو شتر  شده بي ن 

است مم ن است وي را دچار شوك كرده و باوث بروز احساساي متفاوتي در او شود. در صوري داشتن هر وونه ابهام يا نگراني 

 بايد پزشك را مورد مشوري  رار داد. 

 درمان 

 پزشك براي ت يين بهترين درمان براي سرطان پوست ووامل مختلفي را در نمر مي ويرد كه شامل موارد زيرند: 

 محل سرطان          -

 اندازه آن          -

 اين ه به مناطق ديگر بدن انتشار پيدا كرده است يا نه.          -

 درمان م مو ً شامل جراحي يا تركيعي از روشهايي است كه در اين كتابچه توضيخ داده خواهند شد. 

 جراحي 

ست با نمونه برداري به طور كامل درما سرطان پو صورتي كه اغلب او اي  شود و احتياج به درمان ديگري ندارد. اما در  ن مي 

 سرطان پوست وسيع باشد يا در س خ پوست انتشار پيدا كرده باشد خارج كردن بافت بيشتري مورد نياز است. 

شت شد تا مقدار پوستي كه در اثر جراحي بردا شته با ست پس از جراحي به پيوند پوست نياز دا ه سرطان پوست وسيع مم ن ا

شود و در  شته مي  ست كه مقداري پوست از  سمت ديگري از بدن بيمار بردا شود. پيوند پوست به اين م ني ا شده جايگزين 

محلي كه پوست به ولت سرطان برداشته شده پيوند زده مي شود تا زخمي كه در اثر جراحي ايجاد شده و بزروتر از آن است 

ست پو شود، ترميم وردد. مم ن ا ست كه بخيه زده  ست اطراف محل پيوند اندكي جمع وردد تا زخم از نمر رنگ و بافت با پو

 طعي ي فرد هماهنگي پيدا كند. اين پوست پوست پيوندي ناميده مي شود. 

 ت نيك موس 



ت نيك موس )جراحي زير كنترل مي روس وپ( نوع بسيار تخصصي اي از جراحي است. در اين جراحي بافت سرطاني ذره ذره 

شته م شتن شاي ه تا زماني ادامه مي يابد كه تنها بافت بردا ي شود و همزمان زير مي روس وپ مورد بررسي  رار مي ويرد. بردا

 هاي سالم با ي مانده باشد. 

در اين ت نيك تمام  سللمتهاي سللرطاني برداشللته مي شللوند و در وين حال حداكرر بافت سللالم مم ن با ي مي ماند. ت نيك 

هاي وسللي ي كه به ومق پوسللت نفوذ كرده يا وود كرده اند به كار مي رود. همچنين براي درمان موس براي درمان سللرطان 

 كارايي دارد.  -سرطان در  سمتهايي از بدن كه درمان انها سختتر است. مانند اطراف چشمها

 كرايوتراپي 

ريز( به نام كرايوتراپي درمان شود. در ل ه هاي ناشي از آفتاب و كارسينوم سلول بازال مي توانند توسط يك ت نيك يخ زدن )ف

اين ت نيك نيتروژن مايع به بافت پاشلليده مي شللود تا پوسللت يخ بزند و بميرد. مم ن اسللت زخم براي مدي كوتاهي اندكي 

 ملتهب و  رمز باشد يا حتي پوست تاول بزند. بافت مرده كمي ب د مي افتد. 

 ناحيه مم ن است يك اثر زخم سفيد رنگ تش يل شود. بهعودي مم ن است تا چند هفته طول ب شد. در اين 

 كورتاژ با كوتر 

شتر براي  شود و  BCCاين درمان بي ض ي داده مي ضاي ه يا ناحيه بي حس مو س حي به كار مي رود. در اين مورد در اطراف 

كوتر( 0ن ال تريسيته بافت سرطاني توسط يك وسيله  اشق مانند كوچك و تيز به نام كوري برداشته مي شود. سپس از جريا

شت چند هفته بهعود مي  ستفاده مي كنند. زخم پس از وذ براي   ع خونريزي در ناحيه و تخريب كليه تومورهاي با ي مانده ا

 يابد و يك اثر بي رنگ به جاي آن با ي مي ماند. 

 ايمي كيمود 

ريب كرده و باوث مي شود سيستم ايمني ايمي كيمود كرمي است كه سرطان پوست را به وسله تحريك سيستم ايمني بدن تخ

 س حي استفاده كرد.  BCCبدن با سرطان بجنگد. از ايمي كيمود موض ي مي توان براي درمان 

 درمان فتوديناميك 

پوست سرطاني ماليده مي در درمان فتوديناميك براي تخريب سلولهاي سرطاني از يك منعع نور و يك كرم مخصو  كه روي 

 شود، استفاده مي كنند. 

سپس محل  شود.  ساوت نور به ناحيه تابانده مي  شت چند  شود و ب د از وذ ست ماليده مي  ساس به نور روي پو ابتدا كرم ح

 ت رار شود.  PDTسرطان توسط يك باند براي حفاظت در برابر نور پوشانده مي شود. واهي  زم است 

براي  PDTاحساس درد مي كنند، به خصو  اور درمان روي صوري انجام شود.  عل از  PDTهنگام درمان برخي از افراد در 

 كاه  درد بي حس موض ي داده مي شود. 

 پوست م مو ً به سروت بهعود مي يابد و جاي زخم با ي نمي ماند، بنابراين ظاهر پوست وموماً خوب است.  PDTب د از 

 پرتو درماني 

سلولهاي سرطاني را از بين برده و سرطان را درمان مي كند. پرتو درماني اغلب در  سمتهايي  Xا استفاده از اش ه پرتودرماني ب

شاني، يا براي درمان  شمها، بيني يا پي شد، مانند نزديك چ سخت با سيله جراحي  شان به و ست به كار مي رود كه درمان از پو

ست يا به و خي ي ستي كه تا ومق پو ستخوانها نفوذ كرده اند. دوره درمان م مو ً چندين هفته طول مي سرطان هاي پو ا ا

 كشد. 
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 به صوري كرمهايي براي شيمي درماني موض ي در درمان برخي از سرطانهاي پوست به كار مي رود. 

 تصميم گيري براي درمان 

صورتي كه وزينه هاي درماني مختلفي به بيمار واهي  ست. در  شوار ا سرطان د صحيخ  صميم ويري در مورد درمان  او اي ت

پيشنهاد شود وي بايد مزايا و م ايب هر يك از آنها را بداند. اور تنها يك نوع درمان پيشنهاد شود بيمار بايد بپرسد كه چرا اين 

 روش درماني در نمر ورفته شده است. 



سيا ست خود، درمان و ووارض جانعي آن به اندازه كافي بداند. بيمار همواره حق دارد ب سرطان پو ست كه بيمار درباره  ر  زم ا

 روش درماني صحيخ را با كمك پزشك براي خود انتخاب كند. 

ابچه فهرستي از پي  از مخ اي با پزشك متخصص پوست بهتر است كه بيمار سؤا ي خود را يادداشت كند. در انتهاي اين كت

 سؤا تي كه مم ن است فرد بخواهد از پزشك خود بپرسد آورده شده است. 

ست دارند ي ي او اي  سياري از افراد دو شد. ب شك نيز مي تواند كمك كننده با سه با پز شت كردن م الب در طول جل ياددا

شركت كند شان كند تا در بحث  شك همراهي شان در مراج ه به پز ستان شت بردارد يا تنها به م الب وفته خانواده يا دو ، ياددا

 شده ووش فرا دهد. 

 پيگيري هاي پس از درمان 

صورتي كه  شد. در  شته با شتري دا سرطان در همان نقاط مجدداً وود كند يا احتياج به درمان بي ست  در برخي از افراد مم ن ا

مسئله را با پزشك متخصص پوست مورد مشاوره  رار  بايد شود خود  زخم بهعود نعايد يا فرد متوجه تغييراي ديگري در پوست

 دهد. 

 زم است كه فرد به طور مداوم پوست خود را از نمر بروز هر وونه تغييراي مورد كنترل  رار دهد و به طور منمم براي بررسي 

ست كه از پوست خود در برابر نور آفتاب محافمت كند. براي  دوره اي )چك آپ( به پزشك خود مراج ه نمايد. همچنين  زم ا

 پيشگيري از آسيب هاي بيشتر مي توان از فهرست درج شده در اين كتابچه استفاده كرد. 

شد احتمال با يي براي  شي از آفتاب تحت درمان  رار ورفته با ست يا ل ه هاي نا سرطان پو ست فرد دچار انواع ديگر  مم ن ا

به پوست در طول ساليان منجر به وارد شدن آسعيها به پوست ورديده  ابتخ به سرطان هاي پوست جديد دارد. تاب  نور آفتاب

 و زمينه را براي بروز سرطان پوست آماده مي كند. 

به منمور پيشگيري و درمان مؤثرتر اين مسئله، فرد بايد به طور منمم پوست خود را از نمر تغييراي به وجود آمده بررسي كند 

 جديد يا غيرم مول به پزشك يا متخصص پوست مراج ه نمايد. و در صوري پي بردن به ظهور هر چيز 

 مرا عت ازنمر زيعايي 

درمان هاي سلللرطان پوسلللت مانند جراحي، پيوند پوسلللت و كرايوتراپي م مو ً جاي زخم هاي كمرنگي برجا مي وذارند. با 

ظاهر جاي زخم دچار تشللوي   وجودآن كه اين جاي زخم ها به مرور زمان كم رنگ تر مي شللوند، مم ن اسللت فرد به دليل

 باشد، به خصو  اور جاي زخم روي صوري فرد  رار ورفته باشد. 

بايد اطمينان داشلللت كه روشلللهاي زيعايي مت ددي براي از بين بردن جاي زخم وجود دارد. در اين مورد مي توان با پزشللك 

 مشوري نمود. 

 از پزشک خود بپرسيد 

حال در نمر ورفتن سؤا تي است كه مي خواهد از پزشك در مورد بيماري و درمان فهرست زير مم ن است زماني كه فرد در 

 خود بپرسد مفيد باشد. اور پاسخ ها براي بيمار  ابل فهم نعاشند بايد از پزشك بخواهد كه بيشتر براي  توضيخ دهد. 
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