
 هوالشافی

 ترین عامل بروز سرطان پوست استنورآفتاب، مهم

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

روش ترین علت انواع سرطان پوست برخورد مقطعی و مزمن پوست با نور آفتاب است. بنابراین همه افراد باید از کودکی شایع

 محافظت پوست در برابر نور آفتاب را بیاموزند.

-ترین و خارجیدکتر علیرضا فیروز، عضو مرکز تحقیقات پوست و جذام ایران در توضیح این مطلب با بیان این که پوست وسیع

ها در دنیا و ترین سرطانگیرد، بیان کرد: سرطان پوست شایعترین عضو بدن است و به راحتی در معرض عوامل خارجی قرار می

توانند به تنهایی سرطانی شوند لذا ها میهای مختلفی در پوست وجود دارد و هرکدام از این سلولایران است و به دلیل این که سلول

 انواع مختلفی از سرطان پوست در دنیا و ایران وجود دارد.

گیرد سرطانی به نام مالنوم است که با نشأت میساز پوست های رنگدانهترین نوع سرطان پوست که از سلولوی افزود: شایع

های ترین سرطان انسانی است و خطر آن از همه انواع سرطان بیشتر است، خوشبختانه شیوع آن از همه سرطانوجود این که کشنده

 پوست کمتر است.

شکل آن تغییراتی به وجود کنند و در رنگ و های معمولی است که به تدریج تغییر میترین عامل سرطان مالنوم خالمهم

 شود. لذا با وجود مشاهده این تغییرات حتماً باید به پزشک مراجعه شود.کند یا زخمی میآید. اندازه آن رشد میمی

های پوستی یعنی الیه قاعدگی و الیه های پوست که از دیگر سلولاین متخصص پوست و مو تصریح کرد: انواع دیگر سرطان

شود. بنابراین هر زخمی که در شود و کم کم رشد کرده و زخمی میهای کوچک شروع میگیرد از جوششاخی پوست نشأت می

 تواند عالمت خطر باشد.طوالنی مدت ترمیم نشود می

های شدید و مقطعی نور آفتاب ترین علت سرطان پوست در همه انواع آن نور آفتاب است. در مورد سرطان مالنوم تابششایع

های های قاعدگی و شاخی پوست، تابشتواند سرطان مالنوم را به وجود آورد. در مورد سرطان سلولسوختگی شده و میبمنجر به آفتا



کند و خطر آن برای افرادی مانند ماهیگیران و کارگران ساختمانی که مدت نور آفتاب، این نوع سرطان را ایجاد میمزمن و طوالنی

 کنند، وجود دارد.می نور آفتاب را به صورت مزمن دریافت

ترین راه پیشگیری از این سرطان اجتناب کامل از نور آفتاب به هر شکل ممکن است که استفاده دکتر فیروز خاطرنشان کرد: مهم

 هاست. وی افزود: محافظت ازدار از جمله این راههای بلند با رنگ روشن و استفاده از کاله نقابهای ضدآفتاب، پوشیدن لباساز کرم

زنند باید برای محافظت ها مسواک میها آموزش داده شود و به آنها آموزش داد همان طور که شبنور آفتاب باید از سن پایین به بچه

 های پوستی نشوند.های ذکرشده استفاده کنند تا در سنین باال دچار بیماریاز پوست خود از نور آفتاب از راه

ای باشد که امکان جراحی وجود داشته ت اظهار داشت: اگر محل، اندازه و عمق آن به گونهدکتر فیروز درباره درمان سرطان پوس

ترین درمان، جراحی است که بر حسب نوع و عمق سرطان پس از جراحی مقداری از پوست سالم اطراف جهت باشد بهترین و اصلی

 شود.تشخیص گسترش سرطان برداشته و در آزمایشگاه بررسی می

کند یا وسعت سرطان به ه سن بیمار باالست یا محل سرطان در جایی است که از نظر زیبایی مشکل ایجاد میدر مواردی ک

ها و درمانی موضعی مانند کرمهای دیگر مانند استفاده از داروهای شیمیقدری زیاد است که امکان جراحی وجود ندارد از روش

کند و استفاده از جریان برق و رادیوتراپی های سرطانی تحریک مین بردن سلولپمادها، داروهایی که سیستم ایمنی را به سمت از بی

 شود.و نور استفاده می

های یادشده بستگی به نظر پزشک دارد که براساس سن، محل، نوع، عمق و میزان پیشرفت تشخیص استفاده از هرکدام از روش

 شود.داده می

یابد ولی این طور نیست که در سنین هرچه سن باالتر رود میزان آن افزایش می تر از زنان است وسرطان پوست در مردان شایع

 پایین دیده نشود.
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