
 :سرطان پوست 

 

شود. سرطان پوست متداول ترین و شایع ترین سرطان پوست شامل تغییرات غیرعادی در الیھ بیرونی پوست می

دھد و ھرچند اکثر مبتالیان بھ درصد کل سرطان در جھان را تشکیل می ٧۵نوع سرطان در تمام جھان بوده و 

آید. شما ھای بزرگ افراد بحساب مییابند، اما بدلیل شیوع زیاد آن یکی از نگرانیسرطان پوست شفا می

سرطان توانید با کاھش قرارگیری در برابر اشعھ فرابنفش و یا عدم قرارگیری دربرابر این اشعھ، از ابتال بھ می

  پوست پیشگیری کرده و یا خطر آن را کاھش دھید.

  ھای آنانواع سرطان پوست و نشانھ

دھد کھ بیشتر از این سرطان رخ می تواند در ھمھ نقاط بدن بوجود بیاید، اما معموال در نقاطیسرطان پوست می

کند. در ادامھ بشرح میھمھ در معرض آفتاب ھستند. سرطان پوست در ھمھ افراد با ھرنگ پوستی را مبتال 

  پردازیم:ھای آن میانواع سرطان پوست و نشانھ

  )Basal cell carcinomaکارسینوم سلول بازال (

دھد. این نوع سرطان کارسینوم سلول بازال معموال در نواحی در معرض آفتاب از جملھ گردن یا صورت رخ می

  پوست ممکن است، بشکل:

I.  صورتیک برآمدگی چرکی یا سفید در  



II. ای رخ دھد.یا یک زخم صاف، کھ رنگ پوست و یا قھوه  

  )Squamous cell carcinomaکارسینوم سلول سنگفرشی (

ھای فرد رخ ھا و دستبیشتر اوقات، کارسینوم سلول سنگفرشی در نواحی در معرض آفتاب مانند صورت، گوش

ای کھ درمعرض ن نوع سرطان در نواحیدھد. افرادیکھ پوستشان تیره بوده، بیشتر در معرض ابتال بھ ایمی

  باشند. این نوع سرطان پوست ممکن است در شکل:آفتاب نیستند، از جملھ پاھا می

I. یک برآمدگی قرمز و سفت  

II. یک ضایعھ مسطح، پوستھ پوستھ و دلمھ بستھ  

 

  )Melanomaمالنوم (

گرفتھ تا یک خال سرطانی بوجود تواند در ھر نقطھ بدن از پوست عادی مالنوم نوعی است سرطان است کھ می

آید. مالنوم معموال در تنھ، سر و یا گردن مردان ظاھر میشود. در زنان این نوع سرطان معموال برروی پاھا 

تواند در نقاطی کھ در معرض آفتاب نیست، ھم رخ دھد. در افرادیکھ گردد. در مالنوم، بیماری میظاھر می

شود. مالنوم یا پا ظاھر می موال در کف پا، کف دست و یا زیر ناخن دسترنگ پوست آنھا تیره است، مالنوم مع

  ھای مالنوم شامل:بایست درمان آن بموقع شروع شود. نشانھمعموال سرطانی شدید و خطرناک بوده ومی

I. ھای تیره تر در درونشانای بزرگ برروی پوست با خالھای قھوهلکھ  

II. کند.شود و یا خونریزی میغییر ایجاد میکھ در اندازه، رنگ، حساسیت آن ت خالی  

III. ای کھ سرخ، سفید، آبی و یا مشکی آبی باشد.زخم یا ضایعھ  

IV. ھای دست و پا و یا نقاط پوشیده در مخاط ھمچون بینی، زخم ھای تیره برروی کف دست، کف پا، ناخن

  شوند.دھان، مقعد و یا واژن ظاھر می

کند بھ پزشک مراجعھ نمایید، البتھ ھمھ کھ شما را آزرده خاطر می زمانیکھ دچار ھر تغییری در پوست خود شدید

  کند.این تغییرات نشانھ سرطان نیستند و پزشک سرطانی بودن و یا نبودن آنھا را مشخص می

  چھ کسانی در خطر ابتال بھ سرطان پوست ھستند؟



  تواند خطر ابتال بھ سرطان پوست را افزایش دھد شامل:عواملی کھ می

 وشن. ھر فردی بدون توجھ بھ رنگ پوستش ممکن است دچار سرطان شود، با اینحال افرادیکھ پوست ر

  رنگدانھ کمتری در پوستشان دارند، در برابر اشعھ فرابنفش آسیب پذیرترند.

  سابقھ آفتاب سوختگی. افرادیکھ سابقھ آفتاب سوختگی و تاول ھای نتیجھ آفتاب سوختگی در کودکی و

خطر ابتال بھ سرطان پوست در آنھا بیشتر است. در ضمن آفتاب سوختگی در نوجوانیشان دارند، 

  تواند خطر ابتال بھ سرطان پوست را افزایش دھد.بزرگسالی ھم می

  قرار گرفتن بیش از حد در برابر نور آفتاب. ھمھ افرادیکھ مدت زیادی زیر نور خورشید بدون محافظ

یرند در خطر ابتال بھ سرطان پوست ھستند. راھھای گھایی ھمچون لباس و کرم ضد آفتاب قرار می

ھای برنزه کننده و یا قرار گرفتن در برابر المپ ھای برنزه برنزه کردن، از جملھ خوابیدن در تخت

دھد. برنزه شدن پوست، واکنش پوست بھ تشعشع بیش کننده، خطر ابتال بھ سرطان پوست را افزایش می

  از حد اشعھ ماوراء بنفش است.

 کنند، بیشتر و ھوای آفتابی و یا آب و ھوای مناطق مرتفع. افرادیکھ در مناطق آفتابی، گرم زندگی می آب

از سایر افراد در معرض نور خورشید ھستند. زندگی در مناطق مرتفع کھ نورخورشید در آنجا در 

  افزاید.شدیدتر و قوی تر است، نیز خطر ابتال بھ سرطان پوست را می

 ھای دیسپالستیک (کھ یکھ بدن آنھا پر از خال بوده و یا خال ھای غیرعادی بنام خالھا. افراد خال

باشند) در بدنشان وجود دارد، بیشتر از دیگران در خطر ابتال معموال بزرگ تر از خال ھای عادی می

ور ھای غیرعادی در بدنتان دارید، آنھا را مرتب بمنظباشند. اگر شما سابقھ خالبھ سرطان پوست می

  نظارت بر تغییراتشان چک کنید.

  ضایعات پیش سرطانی پوست. ضایعات پیش سرطانی پوست بنام کراتوز آکتینیک خطر ابتال بھ سرطان

ھای دھند. این ضایعات پیش سرطانی معموال بشکل تکھ ھای فلس مانند کھ رنگپوست را افزایش می

ھای افراد پوست روشن کھ صورت، سر و دستای تا صورتی داشتھ و معموال برروی متفاوتی از قھوه

  دھند.آفتاب بھ آنھا آسیب زده است، خود را نشان می

  سابقھ خانوادگی ابتال بھ سرطان پوست. اگر یکی از والدین و یا خواھر و برادر شما مبتال بھ سرطان

  یابد.پوست ھستند، خطر ابتال بھ این نوع سرطان در شما افزایش می

 اید، خطر ابتالی  بھ سرطان پوست. درصورتیکھ شما قبال بھ سرطان پوست مبتال شدهسابقھ قبلی ابتال

  دوباره شما بھ سرطان پوست باالست.



  ضعف سیستم ایمنی. افرادیکھ سیستم ایمنی ضعیفی دارند، خطر ابتال بھ سرطان پوست در آنھا بیشتر

یا سرطان خون و یا افرادیکھ بعد از تعویض  اچی ای وی/ ایدزباشد. این افراد شامل بیماران مبتال بھ می

  باشد.کنند، میضوی از بدنشان مھار کننده ھای سیستم ایمنی دریافت میع

  قرار گرفتن در معرض تشعشع. افرادیکھ از رادیوتراپی برای درمان بیماریھایی از جملھ، اگزما و آکنھ

  کنند، ممکن است خطر ابتالی آنھا بھ سرطان پوست افزایش یابد.استفاده می

 


