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 پيشگيري از سرطان پوست 

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

 

 هاي به بيماران توصيه

 از قرار گرفتن در برابر نور آفتاب بپرهيزيد.  -1

 4بتت ت تا  10تا آنجا كه مقدور استتك كه از قرار گرفتن در برابر نور آفتاب وصتتوبتتاس بين ستتا ك       ¾

 بعدازظهر بپرهيزيد. 

 يا باالتر استفاده كنيد.  SPF 15از كرم ضدآفتاب با       ¾

ستفاداز كاله يا ل اس      ¾ س ك و  نيك آفتابي ا شلوار  ستين بلند،  ه هاي حفاظك كننده مانند پيراهن آ

 كنيد. 

 از تماس با مواد وطرناك وصوباس در محيط كار بپرهيزيد.  -2

سك از جمله بوجود آمدن وال جديد يا تغيير در وال -3 بورت بروز هرگونه تغيير در پو شد در  هاي قديمي و يا ر

 پوسك به پزشك معالجتان مراجعه كنيد. 

 خطر سرطان پوست 

ها از جمله شتوند. كه شتامگ گروه نامتجان تي از بدويميطان پوستك م تال ميهر ستال بي  از يك ميليون آمرياايي به ستر

باشند. اكثر موارد سرطان پوسك را بازال سگ كارسينوما مالنوماي بدويم، بازال سگ كارسينوما و اساواموس سگ كارسينوما مي

نه معروفند. ميزان مرگ و مير ناشي هاي پوسك بدون رنگدادهند كه به  نوان سرطانو اساواموس سگ كارسينوما تشايگ مي

سرطان سك چون اين  سك اما  واقب آنها ب يار بد ا سرطان پايين ا سك با ث از اين دو نوع  ها ب يار بدويم ه تند و ممان ا

ها هاي شتديدي را ايجاد كنند. از ان آنجايي كه اين سترطانتخريب بافك درگير شتوند و در بتورت  دم درمان به موق ، زوم

سرطان در آمار و مقاي هقابگ  ستاتيك ه تند، به طور كلي مؤس ة ملي  سرطان را در درمان بوده و بندرت متا ها اين دو نوع 

 گيرد. نظر نمي

شنده سال بي  از بر اس مالنوماي بدويم ك سك. هر سك ا سرطان پو مورد جديد از مالنوماي بدويم و  000/54ترين نوع 

 . يابدمي شيوع متحده اياالت در ديگري سرطان  تر از هرشود و مالنوما سري مي گزارش بيماري اين از  مرگ 7600

شماره  ساس  1دو روش مختلف آگاهي دادن از وطر مالنوماي بدويم در جدول  ستون الف احتمال ابتال برا سك.  شده ا ارائه 

ستفاساله براساس دربد فهرسك ميفعلي تا يك دورة سي كند اما احتمال را به تعداد ده ميكند. ستون ب از همان اطال ات ا

 كند. نفري كه به اين بيماري م تال وواهند شد، فهرسك مي 1000افراد از گروه 

 احتمال ابتال به سرطان گردن رحم برح ب سن -1جدول شماره 

سن در طول    بد از زنان در اين  الف( چه در

ستتتاله آينده با  الئم ستتترطان رحم ستتتي

 م تال وواهند شد؟شناسايي 

سن،چند نفر  بد از زنان در اين  الف( چه در

ستتال آينده دچار ستترطان رحم  30در طول 

 وواهند شد؟

 سن فعلي 

 1000در 1كمتراز  01/0% 0

 1000در 1كمتراز  06/0% 10

 1000در  2 23/0% 20

 1000در  7 73/0% 30



 1000در  15 47/1% 40

 1000در  20 02/2% 50

 1000در  20 00/2% 60

، ستترطان رحم و دهانه رحم همهاجم(. ريس الگ، آيزنر SEER ،2000-1975ناته: براستتاس مروري برآمارهاي ستترطان 

پي، فيوير اي جي، ادواردز بي كي، مروري برآمارهاي اماف، ميلر بي اَ، كلگ ال، ماريوتواَ، فيبيال، هناي پي، كوستتاري ستتيام

-http://seer.cancer.gov/csr/1975ه ملي ستتترطان. بت تتتدا، ام دي. . مؤستتت تتتSEER ،2000-1975ستتترطان 

2000,2003 
 توازن هورمون و احتمال ابتال به سرطان رحم 

اي كه به طورگ ترده مورد توافق قرار گرفته اين اسك كه سرطان رحم با توازن بين استروژن و در حال حاضر، نظريه

ستروژن مي سترون ارت اط دارد. ا سلولتواند بپروژ سلولي و تاثير  شود در حالي كه ا ث افزاي  تق يم  هاي رحم 

كند. اين  وامگ كه با ث افزاي  ترشت استروژن وصوباس استروژن تجويز شده پروژسترون اين فعاليك را محدود مي

دهند. شوند مانند چاقي، استروژن درماني يا غدد ترشت كنندةاستروژن نيز وطر سرطان رحم را افزاي  مياضافي مي

هاي ضتتدبارداري ووراكي و شتتوند مانند قر  واملي كه با ث كاه  استتتروژن و يا افزاي  ميزان پروژستتترون مي

 دهند. سيگار كشيدن وطر را كاه  مي

كند. جزئيات در پي  وامگ مرت ط با احتمال ابتال به ستترطان رحم و نيز  وامگ تحك بررستتي را فهرستتك مي 2جدول شتتمارة 

 آيند. مي

 .  وامگ وطر سرطان پوسك2جدول شمارة 

    وامگ قابگ تعديگ
  وامگ غيرقابگ تعديگ

  
 دهندوطر را كاه  مي دهندوطر را افزاي  مي  وامگ تحك بررسي

 پرتوگيري فرابنف  

قرارگيري در معرض مواد 

  شيميايي 

 سن   

 تاريخچه وانوادگي 

پوسك، چشم و رنگ 

 موي روشن 

 هاي رنگي متعدد لاه

 پرتوگيري يونيزه 

درمان سركوب كننده 

 ايمني 

 غربالگري 

 اي  وامگ تغذيه

 سيگار 

 هاي ووراكي ضدبارداري قر 

 درمان گلوكوكورتياوئيد 

 عوامل خطر قابل تعديل 

 پرتوگيري فرابنفش 

سرطان ميپرتوهاي  شيد با ث  بليفرابنف  وور شيد در درجة اول ا ترين  امگ وطر قابگ تعديگ ترين و مهمشوند. پرتو وور

سك غيررنگدانه سرطان پو شيد  موماس در طول دوران كودكي و براي مالنوماي بدويم و  شتر پرتوگيري از نوروور سك. بي اي ا

بورت مي سك كه هرچه زودتبلوغ  ستفاده كنند تا از وطر گيرد. بنابراين مهم ا ضدآفتاب ا بيه كرد كه از كرم  ر به بيماران تو

 بروز اين بيماري جلوگيري شود. 

انجامد. اين اشتتعه همچنين هاي غيرط يعي ميشتتود كه به تشتتايگ ستتلولهاي ژنتياي ميپرتوگيري فرابنف  با ث جه 

سك را از كار مي سلولاندازد، از اين رو توانايي بدن رسي تم ايمني پو برد. هرچه هاي غير ادي از بين ميا براي از بين بردن 

شتر مي سك نيز بي سرطان پو شد وطر  شتر با سرطانميزان تاب  آفتاب بي سگ، شود. براي  سگ و بازال  ساواموس  هاي ا

اد در يك نوبك رود. در مورد احتمال ايجاد مالنوما، تاب  زيترين  امگ ابتال به شتتمار ميقرارگرفتن در معرض نووورشتتيد مهم

سك احتمال را افزاي  دهد اما تاب  سك ميممان ا سووتن پو شديد مارر كه با ث  سك. فرض هاي  شود ب يار وطرناك ا



هاي رنگي پوستتك كه براين استتك كه در بدن ك تتاني كه به طور مرتب در برابر نوروورشتتيد قرار ندارند مويره مالنين يا دانه

كه در اين افراد ممان اسك احتمال ابتال به سرطان پوسك در بورت پرتوگيري شديد  شودوابيك حفاظتي دارد ساوته نمي

بيه نمي شود. به هر حال برنزه كردن تو شد و فرد به مالنوماي بدويم م تال  شتر با شود چرا كه حتي تاب  اتفاقي ب يار بي

 شود.  DNAتدريجي پرتوفرابنف  ممان اسك به پوسك آسيب برساند و با ث جه  

سرطان ميتا شان ميب  فرابنف  از مناب  ديگر نيز با ث افزاي  وطر  شواهد ب ياري وجود دارد كه ن دهد شود. براي مثال، 

شتتود. به اي ميهاي مالنوما و غيررنگدانههاي وورشتتيدي با ث افزاي  احتمال ابتال به ستترطانتجهيزات برنزه كردن و المپ

تواند وطر سرطان رود مي( كه در درمان پ وريازيس به كار ميPUVAه Aي فرابنف  ها به همراه فتوكموتراپ الوه، پ ورالن

 را افزاي  دهد. 

سووتگي  شيد يا مناب  ديگر( و يا به طور مارر دچار آفتاب  شعه فرابنف  را دارند هاز وور شديد ا سابقة پرتوگيري  ك اني كه 

اكتينيك، بايد وصتتوبتتاس در اجتناب از پرتوگيري اضتتافي باوشتتند و اند، مانند كراتوزس اند و يا از پرتوگيري آستتيب ديدهشتتده

 هرگونه تغييرات غيرط يعي پوستشان را كنترل كنند. 

ستفاده كنند، ل اس سايه ا سر پناه و  سك از  سك، بيماران بايد تا آنجا كه ممان ا سرطان پو هاي براي كاه  احتمال ابتال به 

ري كنند. به  الوه به والدين بايد هميشه يادآوري شود تا فرزندانشان را در برابر پرتو پوشيده به تن كنند و از برنزه شدن ووددا

 بي  از حد نور وورشيد حفاظك كنند. 

 معاينه پوست 

هايي از بدن مانند سر، بورت و گردن كه بيشتر در معرض تاب  آفتاب اي پوسك اغلب در ق مكسرطان غيررنگدانه

بورت، گردن، بازو و پاها نوما اغلب در تمام بدن ديده ميشود. مالقرار دارند ظاهر مي سر،  شود و معموالس در باالتنه، 

سرطانظاهر مي سك در ق مكشود. در حالياه اغلب  شيد قهاي پو رار دارند ديده هايي از بدن كه در برابر نوروور

باس مالنوماي بدويم، ميمي سرطان وصو شيد هم قرار هايي از بدن تواند ق مكشود. اين نوع  را كه در برابر نور وور

ها را دچار كند. ندارند مانند كف دسك، كف پا و مناطقي كه ابوالس در معرض نور وورشيد قرار ندارند مانند زير ناون

هايي كه بطور ها و ق تتمكها، زومهاي غيرط يعي بدن مانند ستتووتگيتواند در بافكستترطان پوستتك همچنين مي

 وني ه تند رخ دهد. مزمن ملتهب و يا  ف

هاي ميگ را بيماران بايد ترغيب شوند تا همواره هوشيار باشند و هرگونه تغيير مشاوك در پوسك، وصوباس با ويژگي

 گزارش دهند. 

 هاي ديگر متفاوت اسك. : ق متي از وال كه از نظر ظاهري با ق مكالف( آسيمتري 

 ناهموار باشد.  دار يااگر كنارة وال غيرمنظم، دندانه ب( كناره:

 زرد، به مايگ ايقهوه اي،قهوه ستتياه، هايرنگ از هاييستتايه داراي و ن اشتتد رنگ يك كامالس جراحك اگر پ( رنگ : 

 . باشد سفيد يا آبي قرمز،

متر هتقري اس به ميلي 6اگر وال يا غده تغيير كند يا رشتتد بيشتتتري پيدا كند و يا پهناي آن بي  از  ت( ضخخمامت:

 ك مدادپاك كن( شود. اندازة ي

 قرارگيري در معرض مواد شيميايي 

شتتود، احتماالس به دليگ اي پوستتك ميقرارگرفتن در معرض قطران، قير و جوهر قطران با ث وطر افزوده ستترطان غير رنگدانه

اند. تركي ات ه شدهها كه به  نوان  وامگ سرطانزا در حيوانات شناوتاي موجود در اين تركيبهاي معطر چند حلقههيدروكربن

ها هكه براي درمان پ وريازيس استفاده گوناگون ديگر نيز از جمله راديم، رواناارهاي ماشين آالت، آرسينك ووراكي و پ ورالن

 اند. شود( از  وامگ سرطانزا شناوته شدهمي

اند و اكثر قات انجام شتتتده متناق شتتتود. با اين وجود نتايح تحقيهاي شتتتغلي با ث افزاي  احتمال ابتال به مالنوما ميتماس

شده شده برروي موارد ب يار اندكي ازماي   شاهده  اند و تنها تأثير اندكي را بر احتمال ابتال به مطالعات كه در آنها اين تأثير م

 دهند. سرطان نشان مي



ضر اجتناب  ك اني ك در محگ كار در معرض وطر موادوطرناك قرار دارند  الوه برايناه بايد تا حد اماان شيميايي م از مواد

 كنند، بايد تشويق شوند تا به طور مرتب از تجهيزات حفاظتي استفاده كرده و از دستورات ايمني پيروي كنند. 

  
 عوامل خطر غيرقابل تعديل 

 سن 

هاي پوسك، چه طانكند و احتمال ابتال به سرتري دچار ميها، افراد را در سنين پايينسرطان پوسك در مقاي ه با ساير سرطان

 سال اسك.  57شود. سن متوسط ابتال به مالنوما اي، با افزاي  سن بيشتر ميمالنوما و چه غيررنگ دانه

 تاريمچة خانوادگي 

شابه الوه بروجود ژن شابه، افراد يك وانواده معموالس به طور م شرايط فيزياي م شيد قرار اي هاي مشترك و  در معرض نور وور

گذارد يا ان اسك. به غير از هاي آنها براي حفاظك در برابر نوروورشيد كه بر احتمال ابتال به سرطان اثر ميگيرند و  ادتمي

 امگ رنگ مو، چشتتم و پوستتك، وجود موارد ابتال به ستترطان پوستتك در وانواده احتمال ابتال به مالنوماي بدوين را دو برابر 

 اي ندارد.رسد به تاريخچة وانوادگي مث ك اثري برسرطان پوسك غيررنگدانهد. هرچند اينطور به نظر ميكنمي

 رنگ روشن مو، چشم و پوست 

شي( يا رنگ  س ز و مي شن هآبي،  شمهاي رو شن هقرمز يا بلوند ط يعي(، چ سك در افراد با موهاي رو سرطان پو وطر ابتال به 

سك. به طور كل ي اينگونه افراد در معرض بيشترين وطر واقعند، زيرا كمترين ميزان رنگدانة مالنين را دارا چهرة روشن بيشتر ا

 ه تند و در دنتيجه در برابر پرتوهاي فرابنف  وورشيد از حفاظك كمتري برووردارند. 

ه تغيير غيرط يعي به همة نژادها بايد توبتتيه شتتود تا از قرارگرفتن در مقابگ نور وورشتتيد اجتناب كرده و در بتتورت هر گون

 پوسك بالدرنگ به پزشك معالح وود مراجعه كنند. 

  
 احتمال ابتال به سرطان پوست در نژادهاي ممتلف 

 3/1ها در مقاي ه با ديگر گروههاي نژادي بيشتر در معرض وطر ابتال به سرطان پوسك ه تند. تقري اس سفيدپوسك

هاي بازال سگ كارسينوما و اساواموس سگ كارسينوما يا هر نها در طول حيات وود به ياي از سرطااز سفيد پوسك

برابر بيشتتتر در معرض ابتال به  10ها( هاي افريقايي ت ار هستتياهپوستتكشتتوند و در مقاي تته با آمريااييدو دچار مي

 مالنوماي بدويم قرار دارند. 

سكهرچند امرياايي سياهپو سپانياييهاي افريقايي ت ار ه سياييها(، ا ها و بوميان امرياا در معرض وطر كمتري ها، آ

ها را قرار دارند اما در برابر سرطان پوسك ايمن ني تند و در بورت گ ترش بيماري ممان اسك بدترين پي  آگهي

ها( كه م تال به مالنوماي هاي افريقايي ت ار هسياهپوسكداشته باشند. در واق  مطالعات نشان داده اسك كه امرياايي

اند اما هنوز مشخص نشده اسك كه  لك آن تشخيص ها كمتر به ود پيدا كردهاند، ن  ك به سفيد پوسكبدويم شده

 ديررس يا تهاجمي بودن بيماري در آنان اسك. 

 هاي رنگي متعدد پوست لكه

ستي ه كه اغلب وال ناميده ميافرادي كه داراي لاه شتر در معرض وطر ابتالهاي رنگي متعدد پو  به مالنوما شود( ه تند بي

هاي رنگي بيشتر از ايناه نشانگر وطر فزايندة تغيير شاگ بدويم والهاي رسد كه حضور تعداد بيشتر لاهقرار دارند. به نظر مي

هاي رنگي متعدد پوسك ممان اسك ناشي از آسيب ق لي دهد. لاهمشخص باشد وطر فزايندة مالنوما را در كگ بدن نشان مي

 شود. شيد باشند كه به  نوان  امگ ابتال به سرطان پوسك شناوته ميبوجود آمده از نوروور

شان موارد مالنوما ديده شده اسك در معرض وطر افزودة ابتال افراد با سندرم وال آتي پياال به وصو  افرادي كه در وانواده

لاة رنگي پوسك دارند كه  50اغلب بي  از هاي وا  مراق تي باشند. اين بيماران به مالنوما قرار دارند و بايد تحك نظر برنامه

 اند. از لحاظ شاگ و اندازه متفاوت

 پرتوگيري يوني 



صادفي قرار دارند در معرض  شاي يا بطور ت افرادي كه در معرض تاب  پرتوهاي يونيزه چه در محگ كار و چه به  لك درمان پز

 وطر جه  سلولي و سرطان پوسك نيز قرار دارند. 

 نندة سيستم ايمني داروهاي سركوب ك

ستفاده مي ضو ا سي تم ايمني كه بعد از پيوند   سركوب كنندة  سك غيررنگدانهداروهاي  سرطان پو اي را شوند، وطر ابتال به 

كند، از آنجا كه مصتترف اين نوع داروها بعد از  مگ دهند و با گذشتتك زمان از پيوند  ضتتو وطر نيز افزاي  پيدا ميافزاي  مي

ضرور ضو،  شيد توجه كنند و ن  ك به هر گونه پيوند   شتر به وودداري از قرار گرفتن در برابر نوروور سك، بيماران بايد بي ي ا

هاي مراق تي ويژة اين سرطان تغييري در پوسك وود هشيار باشند. اين بيماران بايد در گروه پروطر قرار داده شوند و از برنامه

 بهتر استفاده كنند. 

 خطر گيري و غربالگري پرپي

ضايعات گزارش شده توسط بيماران و يا شناسايي شده در حين معاينه بايد مورد بررسي قرار گرفته و در بورت نياز 

نمونه برداري شوند. به  الوه، بيماراني كه شديداس در معرض وطر قرار دارند، مانند آنهايي كه داروهاي سركوب كنندة 

صرف مي سندرم وال آتي پياال ه تند و در وانوادهكنند و آنهايي كه دچاسي تم ايمني م شان موارد ابتال به ر 

 هاي مراق تي وابي پيروي كنند. شود بايد از برنامهسرطان پوسك يافك مي

 عوام تحت بررسي 

 غربالگري 

ي دربارة ضرورت برند اما هنوز م احثات دامنه داردر حالي كه افرادي كه شديداس در معرض وطر قرار دارند از غربالگري سود مي

و مقرون به برفه بودن غربالگري در بين مردم براي تشخيص سرطان پوسك وجود دارد. با اين وجود براساس سرويس ودمات 

 پيشگيري اياالت متحده هنوز شواهد كافي براي توبيه به همة بيماران براي انجام غربالگري منظم وجود ندارد. 

 عوامل رژيم غذايي 

ها، مشتتاوك به تأثيرگذاري بروطر ستترطان پوستتك ه تتتند. با اين وجود  امگ رژيم غذايي مانند چربي و انواع ويتامينچند 

 اند. تاكنون اين شواهد متناق  بوده

 دخانيات 

ر دهد و ممان اسك احتمال ابتال به اين نوع سرطان دهاي اساواموس لب را افزاي  ميكشيدن سيگار احتمال ابتال به سرطان

 مناطق ديگر بدن را نيز افزاي  دهد. ال ته هنوز به مطالعات بيشتري براي تأييد اين ارت اط و تعيين ماانيزم آن نياز اسك. 

 هاي خوراكي ضدبارداري قرص

سيك شد مالنو ستروژن ر سك كه ا شده ا شخص  سلولي را باال ميها را تحريك ميم ضي از كند و ميزان مالنين درون  برد. بع

صرف مي مطالعات ضدبارداري ووراكي م كند افزاي  براين ناته داللك دارند كه احتمال ابتال به مالنوما براي ك اني كه قر  

 دهند. يافته اسك، در حالياه ساير مطالعات چنين تأثيري را نشان نمي

 درمان با گلوكوكورتيكوئيد 

سرطان  سك غيررنگدانهشواهدي وجود دارد كه گلوكوكورتياوئيدها احتمال ابتال به  ستفاده از پو اي را احتماالس به همان دليگ ا

اند اما اثر دهند. استتتروئيدهاي استتتنشتتاقي هم مورد بررستتي قرار گرفتهداروهاي ستتركوب كنندة ستتي تتتم ايمني افزاي  مي

 سرطانزايي وابي مشاهده نشده اسك. 
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