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 چه  كساني در معرض خطر سرطان پوست هستند؟
 

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

ستان افزون بر   سرطان پوست دچار مي 30000هرساله فقط در انگل شتر آنها كارگراني نفر به  هستند كه در محوطه شوند. بي

اند. آنان با پرداختن به چند اقدام احتياط كرده و اا خطرات قرار گرفتن در معرض خورشررريد بي خبر بودههاي سررررباا كار مي

 توانستند خودشان را اا ابتال به اين بيماري هولناك نجات دهند.آميز مي

 شود.ست ميقرار گرفتن اياد اا حد درمقابل نور آفتاب، سبب بروا سرطان پو

 پرتوهاي ماوراء بنفش )يووي( يكي اا عوامل ابتالي به اين بيماري خانمان برانداا است.

شعه فرابنفش اا نوع  ست، امكان دارد پرتو فرابنفش اا گونه « بي»ا سيار ايان بار ا ست ب هم در پيدايش مرض ياد « آ»براي پو

صورت يقينا پوست دچا شد و در اين اين  شته با شتر اير آفتاب بمانيد، ر چروكيدگي اودرس ميشده نقشي دا شود. هر چه بي

 شويد.بينيد ودر طول سال هاي بعدي گرفتار بيماري مورد بحث ميفزون تر آسيب مي

كنند، مخصرروصررار خطر دو نوع اا شرراي  ترين سرررطان هاي پوسررت يعني سرررطان آن هايي كه در مكان هاي سرررباا كار مي

شوند، اما اگر كند. گر چه اين دو گونه سرطان پوست ندرتا موجب مرگ مياي تهديدشان مي اسكوآموس و سرطان سلول پايه

 اودتر به پزشك مراجعه شود، درمانشان  خيلي ساده ا ست. سومين سرطان خطرناك، مالنوم بدخيم نام دارد.

 آيا خورشيد عامل عوارض جسمي ديگر نيز هست؟ 

 آري خورشيد اين عوارض را در پي دارد:

 آفتاب سوختگي

 ايجاد پوست چروكيده و سخت شكنندگي نابهنگام پوست

 كند؟آيا خطر مرا هم تهديد مي 

كنيد و به هردليلي در معرض  تابش مداوم نور خورشررريد قرار داريد، پر در معرض خطر فزاينده سررررطان اگر بيرون كار مي

، موي سررري يا بور، چشررمان آبي برخورداريد و به پوسررت هسررتيد مگر اينكه پيشررگيري كنيد. اگر اا پوسررت  ري ، كك مك

 شويد، احتمال گرفتاري تان به سرطان بيش اا سايرين است.سهولت آفتاب سوخته و برنزه مي

 با بكارگيري شيوه هاي اير، اا پوست خويش محافظت كنيد:

 هميشه پيراهن به تن كنيد. -

 اا ضد آفتاب هاي موثر در برابر آفتاب استفاده كنيد.« ا» و« بي» براي در امان ماندن اا پرتوهاي فرابنفش نوع  -

 به ويژه در دو روا آخر هفته و هنگام گذراندن تعطيالت. -كمتر اير آفتاب بمانيد -

 چه كساني بيشتر در خطرند؟

 كساني كه پوست بدنشان خيلي سفيد است. -1

 افرادي كه موهاي بور، بسيار روشن و يا سري رنگ دارند. -2

 اني كه چشمانشان آبي است.آن -3

 كنند.كارگران، براگران، دريانوردان و مهندساني كه درمقابل نور خورشيد كار مي -4

 اشخاصي كه بر اثر تابش مستقيم آفتاب، پوستشان خشك شده و به رنگ قرمز متمايل شده است. -5

 افرادي كه پيشينه خانوادگي و خويشاوندي سرطان هاي پوستي دارند. -6

ستي هاي تغذيه اي و ژنتيكي  -7 سيري و كا ستوايي و گرم شرايط اقليمي ويژه همچون اندگي در نواحي ا سبب  آناني كه به 

 نيستند. ]اسيد دئوكسي ريبونوكلئيك  [قادر به ترميم دي ان اي



 ]دارنده اين مواد [كسرراني كه تماس مسررتقيم و پياپي با موادي چون دوده لوله بخاري، قير ، تركيبات نفتي و ارسررنيك  -8

 شوند.هستند. اين مواد باعث مستعد شدن انسان ها براي مبتال شدن، اقسام سرطان ها اا جمله سرطان پوست مي

 كساني كم خال هايي آبي و سياه دارند بايد موا ب باشند. خصوصا هنگامي كه اين خال ها شفاف تر و براق تر شوند. -9

س -10 ساني كه دمادم با اخم هاي پو سرطان هاي ك ستند، احتمال رويارويي با  سوختگي ها در حال كلنجار ه شي اا  تي نا

 پوستي در اين نواحي برايشان وجود دارد.

اشررخاصرري كه دندان مصررنوعي معيوب دارند، اين عيب به تحريك دايم مخاط دهان و سرررانجام سرررطان مخاط دهان  -11

 انجامد.مي

تواند منشا داخلي بروا آشكار دستگاه گوارش، ريه، پستان و پروستات احتماالر مي در مورد بعضي ها، سرطان هاي پنهان و -12

 سرطان پوست باشد.

شود و خردساالن اكثرا با سرطان خون و سرطان پوستي، نظير سرطان ر يه، روده و مثانه بيشتر در بزرگساالن ديده مي -13

 گردند.سرطان هاي داخلي روياروي مي

اند ، چلي پوسررت شررده اند و يا افرادي كه در پرتو درماني براي درمان اا اشررعه ايكر اسررتفاده كردهكسرراني كه دچار ك -14

 احتمال دارد به سرطان پوست مبتال شوند.
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