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سرطان انستیتو کانسر 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

سرطان چیست؟

شـیوه ای  بـه  سـلول ها  طبیعـی  طـور  بـه  اسـت.  سـلول ها  بیمـاری  سـرطان، 
مـرگ  و  تقسـیم  رشـد،  گاهی اوقـات،  می میرنـد.  و  می شـوند  تکثیـر  منظـم 
سـلول ها بـه روش معمـول اتفـاق نمی افتـد. ایـن امـر باعث می شـود کـه خون 
یـا مایـع لنـف غیرطبیعـی شـود و یـا تـوده ای در بـدن تشـکیل شـود کـه بـه آن 

تومور می گویند. یک تومور می تواند خوش خیم یا بدخیم باشد )شکل 1(.**

تومـور خوش خیـم؛ سـلول ها محـدود بـه یـک ناحیـه هسـتند و نمی تواننـد در 
قسمت های دیگر بدن پخش شوند. تومور خوش خیم، سرطان نیست.

تومـور بدخیـم؛ از سـلول های سـرطانی تشـکیل شـده اسـت کـه بعضی اوقـات 
ایـن توانایـی را دارنـد کـه از طریـق جریـان خـون یـا سیسـتم لنفـاوی بـه جـای 
دیگـری از بـدن برونـد. یـک تومـور بدخیـم کـه در دیگـر قسـمت های بـدن پخش 
نشـده اسـت، »سـرطان موضعـی« نامیـده می شـود. اگر سـلول های سـرطانی 
رشـد کننـد و تومـور دیگـری را در محلـی جدیـد تشـکیل دهنـد، بـه ایـن حالـت 

»سرطان ثانویه« یا »متاستاز« می گویند.

ـــدرم و  ـــی دارد: اپی ـــه اصل ـــت دو الی ـــت. پوس ـــدن اس ـــو ب ـــن عض ـــت؛ بزرگتری پوس
ــلول  ــوع سـ ــد نـ ــت و از چنـ ــت اسـ ــی پوسـ ــی و خارجـ ــه باالیـ ــدرم، الیـ درم. اپیـ
و  پایـــه ای  ســـلول های  سنگفرشـــی،  ســـلول های  اســـت:  شـــده  تشـــکیل 

مالنوسیت ها )شکل 2(.**

سـه سـرطان شـایع پوسـت، از رفتـار غیرطبیعـی ایـن سـه نـوع سـلول بوجـود 
از سـرطان سـلول  عبارتنـد  پوسـت  اصلـی سـرطان  نـوع  یعنـی سـه  می آینـد 

پایه ای، سرطان سلول سنگفرشی و مالنوم  )شکل 3(.*

سرطان سلول پایه ای )BCC(؛ از دو نوع دیگر سرطان پوست شایع تر است، در طول 
ماه ها یا سال ها به آهستگی رشد می کند و به ندرت در دیگر قسمت های بدن پخش 
آن  درمان  شود،  داده  تشخیص  زودتر  چه  هر  پایه ای،  سلول  سرطان  می شود. 
ساده تر است و اگر بدون درمان رها شود، می تواند در الیه های عمیق تر پوست رشد 
کند و بافت کنار خود را تخریب و درمان را سخت تر کند. داشتن یک سرطان سلول 
پایه ای، خطر گرفتن یک سرطان سلول پایه ای دیگر را باال می برد. این احتمال وجود 
دارد که فردی، هم زمان بیشتر از یک سرطان سلول پایه ای در قسمت های مختلف 

بدنش داشته باشد.

سرطان سلول سنگفرشی )SCC(؛ می تواند در عرض چند هفته یا چند ماه به سرعت 
رشد کند.

دیگر  در  است  ممکن  شود،  رها  درمان نشده  سنگفرشی  سلول  سرطان  اگر 
قسمت های بدن پخش شود. این نوع سرطان اگر روی لب یا گوش به وجود بیاید، 

»بیشتر« احتمال دارد در بدن پخش شود و باید هر چه سریع تر به وسیله پزشک 
بررسی شود. 

مالنوم؛ در سلول های مالنوسیت پوست شروع می شود. اگرچه مالنوم به اندازه دو 
سرطان قبلی شایع نیست اما جدی ترین نوع سرطان پوست است چون بیشتر از دو 
نوع دیگر سرطان پوست احتمال دارد که در دیگر قسمت های بدن پخش شود؛ مثال در 

غده های لنفاوی، ریه ها، کبد، مغز و استخوان ها، بخصوص اگر زود شناسایی نشود.

مالنوم می تواند به صورت یک لکه جدید یا قبلی روی بدن که طی چند هفته یا چند 
ماه اندازه، شکل، یا رنگش عوض می شود، ظاهر شود. اغلب، لبه نامنظم دارد و 
ممکن است بیشتر از یک رنگ داشته باشد )قهوه ای، سیاه، آبی، قرمز، سفید، 

خاکستری روشن، صورتی یا به رنگ پوست(.

چه چیزی باعث سرطان پوست می شود؟ 

برابر اشعه  از حد در  انواع سرطان پوست، قرارگرفتن بیش  علت اصلی همه 
اشعه  برابر  در  محافظت نشده  پوسِت  وقتی  است.   )UV( ماوراءبنفش 
کند.  تغییر  می تواند  سلول ها  رفتار  و  ساختمان  می گیرد،  قرار  ماوراءبنفش 
اشعه ماوراءبنفش به وسیله خورشید تولید می شود اما منابع مصنوعی مانند 
نیز  می شوند،  استفاده  آفتاب(  حمام  )تخت های  سوالریوم  در  که  المپ هایی 
یا  دیدن  قابل  ماوراءبنفش  اشعه  می کنند.  تولید  ماوراءبنفش  اشعه 
احساس کردن نیست و با دما ارتباط ندارد اما می تواند باعث آفتاب سوختگی و 
پیری زودرس پوســـــــت شود و با آسیـــــــب زدن به سلول های پوست، باعث 

ایجاد سرطان پوست شود.

شاخص اشعه ماوراءبنفش و زمان های محافظت از نور خورشید

این شـــــــــاخص، شـــــدت اشعه ماوراءبنفش خورشید را با استفاده از یک مقیاس 
کـه از صفـر شـروع می شـود و حـد باالیـی نـدارد، نشـان می دهـد. شـاخص 3 یـا باالتر 
بیانگر این اسـت که سـطوح اشـعه ماوراءبنفش به اندازه کافی باال  هست که بتواند 

به پوست آسیب بزند. محافظت از نور خورشید در این شرایط توصیه می شود.

چه کسی در خطر است؟

است دچار سرطان  هر کسی ممکن 
پوست شود اما هر چه سن فرد باالتر 
می شود.  بیشتر  آن  احتمال  برود، 
افراد  این  در  پوست  سرطان  خطر 

بیشتر است:

  افراد دارای پوست روشن یا پوست 
کک مکی، به خصوص اگر پوست شان 
آفتاب سوختگی  دچـــار  به آســــــانی 

می شود اما برنزه نمی شود.

یا روشن و  افراد دارای موی قرمز    
چشم های روشن )آبی یا سبز(.

  افراد دارای تجربه دوره های کوتاه و 
شدید مواجهه با اشعه ماوراءبنفش، 
یا  باز  آخر هفته ها در فضای  مثال در 
تعطیالت یا هنگام ورزش، بخصوص 
اگر این مواجهه باعث آفتاب سوختگی 

شده باشد.

با  یا  فعال  صورت  به  که  افرادی    
برنزه  را  خود  از سوالریوم ها  استفاده 

می کنند. 

 کارکــــــــــردن در فضـــــــــای بـــاز 
)غیرسرپوشیده(.

  افراد دارای سیسـتم ایمنی ضعیف 
مصـرف  اثـر  بـر  مثـال  می توانـد  کـه 
)داروهـای  خــــــــاص  داروهــــــــــای 
تضعیف کننـده سیسـتم ایمنی( پس 
از پیونـد عضـو، ایـن وضعیـت ایجـاد 
شـود یا بـر اثر تمـاس با ویـروس ایدز 

)اچ آی وی مثبت بودن(.

  افراد دارای خال های زیاد روی بدن.

با شکل های  افراد دارای خال هایی    
نامنظم و رنگ متفاوت. 

سرطان  قبلی  سابقه  دارای  افراد   
سرطان  خانوادگی  سابقه  یا  پوست 

پوست.

پوستی  خاص  شرایط  دارای  افراد    
مانند لکه های خورشیدی.

                                   

توجه: افــــرادی که پوست 
سبــزه یا خیــلی تیره دارند، 
برابر  به طـــــور طبیعی در 
اشعــــــه ماوراءبنــــــفش 
دارند،  بیشتری  محافظت 
بااین همــــه، این افراد هم 
                         می تواننــــــد دچار سرطان 

پوست شوند.

درباره
سـرطان

پوســـــت
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شکل 2. ساختمان پوست

مــــــو

سلول های سنگفرشی

 سلول های پایه ای و
مالنوسیت ها

غده عرق

عصب

رگ خونی

اپیدرم

درم

چربی

                  مالنوم سطحی                                  سرطان سلول سنگفرشی                سرطان سلول پایه ای   

شکل 3. نمونه هایی از سرطان پوست

  این متن ترجمه قسمت هایی از کتابچه ای 
درباره  استرالیا  سرطان  انجمن  که  است 
سرطان پوست منتشر کرده و در سایت این 
همه  دسترس  در  رایگان  بصورت  انجمن، 

است.*

شکل 1 

             سلول های تشکیل دهنده تومور                                          سلول های طبیعی     
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من چطور می توانم سرطان پوست را 
در بدنم کشف کنم؟

هم  شبیه  پوست  سرطان های  همه 
نیستــــند اما نشــــــانه هایی دارند که 
می توان به دنبــــــــال آن هــــا بود. این 

نشانه ها عبارتند از:

  لکه ای که با دیگر لکه های پوست فرق 
دارد.

  لکه ای که اندازه، شکل، رنگ یا بافتش 
تغییر کرده است. 

  زخمی که خوب نمی شود.

  زخمی که خونریزی می کند یا می خارد.

مورد  در  مشخصی  دستورالعمل    
اینکه چندوقت به چندوقت باید پوست 
بررسی  سرطان  آمدن  بوجود  برای  را 
کرد، وجود ندارد اما بررسی کردن منظم 
پوست تان به شما کمک می کند که به 
توجه  تغییر  حال  در  یا  جدید  لکه های 

کنید.

  اگر قبال دچار سرطان پوست بوده اید 
یا در خطر بیشتری برای ایجاد سرطان 
پوست قرار دارید، از دکترتان بپرسید که 
چندوقت به چندوقت باید پوست تان را 

چک کنید.

  اگر هر چیز جدیدی روی پوست تان یا 
تغییراتی روی پوست تان دیدید، بالفاصله 
سرطان های  کنید.  مراجعه  پزشک  به 
پوست اگر زود شناسایی و درمان شوند، 
مشکالت  و  عوارض  با  درمان هایی  به 
کم تر احتیاج خواهند داشت و عاقبت 

)پیش آگهی(  بهتری خواهند داشت.

تشخیص

معموال برای تشخیص سرطان پوست 
به  مشکوک  که  جایی  از  است  الزم 
ســـــرطان هستیم، نمـــــونه برداری/ 

تکه برداری )بیوپسی( انجام شود. 

برای ســــرطان پوســــت بایــــد به چه 
متخصصینی مراجعه کنم؟

به متخصص پوست یا جراح. بعضی 
وسیله  به  پوست،  سرطان های  از 
)جراحان سرطان  جراحان متخصص 
و جراحان پالستیک(، درمان می شوند. 
جراحـــــان سرطان می تواننـــد موارد 
را  پوست  سرطان های  »پیچـــــیده« 
مانند  کنند؛  کنتـــــرل  یا  درمــــــان 
لنفاوی  غده های  به  سرطان هایی که 
گستــــرش پیدا کــــرده اند. جراحـــان 
بازسازی  روش های  از  هم  پالستیک 

مانند  می کنند؛  استفاده  است،  دشوار  درمان شان  که  نواحی ای  برای  پیچیده 
بینی، لب، پلک و گوش. 

عاقبت )پیش آگهی(

بسیاری از سرطان های پوست که از نوع سرطان سلول پایه ای یا سرطان 
سلول سنگفرشی هستند، با موفقیت درمان می شوند، بخصوص اگر زود 

شناسایی شوند. 

تصمیم گیری های درمانی

  قبل از اینکه دکترتان را ببینید، سؤاالتی را که مایلید از او بپرسید، یادداشت کنید.

  بسیاری از افراد دوست دارند وقتی به دکتر مراجعه می کنند، فامیل یا دوست شان 
را با خودشان ببرند تا در گفتگو شرکت کند، چیزهایی را یادداشت کند، یا او هم به 

حرف های دکتر گوش کند.

  فایده ها و ضررهای درمان هایی را که دکترتان پیشنهاد می کند، سبک و سنگین 
کنید. اگر فقط یک نوع درمان به شما پیشنهاد شده است، از دکترتان بپرسید چرا 

درمان های دیگر را پیشنهاد نکرده است.

  اگر شما شریک زندگی/ همسر دارید، ممکن است بخواهید در مورد انتخاب های 
درمانی با یکدیگر گفتگو کنید. صحبت کردن با دوستان و خانواده یا دیگر افرادی که 

تجربیات مشابه داشته اند، نیز ممکن است کمک کننده باشد.

درمان

سرطان پوست، به شیوه های مختلف درمان می شود. درمان به عوامل زیر بستگی 
دارد:

نوع سرطان پوست، اندازه و محل آن، سالمت عمومی شما، داروهایی که شما مصرف 
می کنید و اینکه آیا سرطان در دیگر قسمت های بدن شما پخش شده است یا نه.

اگر به هنگام نمونه برداری )بیوپسی(، تمام سرطان را برداشته باشند، »ممکن است« 
به درمان بیشتری نیاز نداشته باشید.

روش های درمان سرطان پوست عبارتند از: جراحی )که شایع ترین درمان سرطان 
پوست است(، برداشتن سرطان با وسیله ای تیز و سپس استفاده از حرارت )کورتاژ 
داروهای  از  استفاده  )با  موضعی  درمان های  )کرایوتراپی(،  سرمادرمانی  کوتر(،  و 
درمان فوتوداینامیک  ژل ها(،  یا  بعضی کرم ها  در  یا شیمی درمانی  ایمنی درمانی 
)استفاده از یک کرم و یک منبع نور برای درمان(، پرتودرمانی )رادیوتراپی( و برداشتن 

غده های لنفاوی.

فهرست سؤاالت شما از دکترتان:

شاید فهرست زیر بتواند در مورد سؤاالتی که می خواهید از دکترتان درباره سرطان 
پوست و درمان آن بپرسید، به شما کمک کند. اگر دکترتان جواب هایی به شما 

می دهد که شما متوجه نمی شوید، از او بخواهید به روشنی برایتان توضیح دهد.

  لکه ای که روی پوست من است، چیست؟

   آیا الزم است برایم نمونه برداری انجام شود؟

  نتیجه نمونه برداری من چیست؟ آیا سرطان پوست دارم؟

  چه نوع سرطان پوستی است؟

  آیا موقع نمونه برداری، همه سرطان پوست برداشته شد؟

 آیا نیاز به درمان بیشتری دارم؟ اگر بله، چه نوع درمانی را پیشنهاد می کنید؟

  آیا الزم است یک متخصص را ببینم؟

  اگر درمان را انجام ندهم، چه خواهد شد؟

  هزینه درمان چقدر خواهد بود؟

  آیا پس از برداشتن سرطان پوست، جای زخمی یا اثری باقی خواهد ماند؟

  چه وقت نتایج آزمایش هایم را می گیرم؟ و چه کسی به من خواهد گفت که 
مشکلم چیست؟

  آیا ممکن است این سرطان پوست دوباره برگردد )عود کند(؟

  چندوقت به چندوقت باید پوستم را چک کنم؟

  برای چک کردن پوستم که برای پیگیری بیماری ام باید انجام دهم، به کجا می توانم 
مراجعه کنم؟

  پس از اینکه درمان تمام شد، آیا الزم است آزمایش ها و بررسی های بیشتری انجام دهم؟

پیشگیری از سرطان پوست؛ محافظت از پوست شما در برابر نور خورشید

وقتی شاخص اشعه ماوراءبنفش، 3 یا باالتر است، از ترکیبی از اقدامات زیر برای 
محافظت پوست تان استفاده کنید:

1. لباسی بپوشید که شانه ها، گردن، بازوها، پاها و تنه تان را بپوشاند.

2. از کاله لبه پهنی استفاده کنید که سایه آن روی صورت، گردن و گوش های شما 
بیفتد. لبه کاله بزرگساالن باید حداقل، هفت و نیم سانتیمتر باشد. لبه کاله کودکان 
زیر 8 سال، باید حداقل 5 سانتیمتر باشد و لبه کاله کودکان 12-8 ساله، باید حداقل 

6 سانتیمتر باشد.

3. از ضدآفتاب با SPF +30 یا باالتر استفاده کنید. هنگام ورزش یا شنا، از ضدآفتابی 
استفاده کنید که ضدآب باشد. 20 دقیقه قبل از اینکه بیرون بروید، سخاوتمندانه )و 
نه بمقدار کم(، از ضدآفتاب استفاده کنید و هر دو ساعت )یا پس از شنا یا هر 

فعالیتی که باعث شود عرق کنید یا ضدآفتاب را پاک کنید(، این کار را تکرار کنید.

4. از المپ های خورشیدی، سوالریوم ها یا تخت های برنزه کردن استفاده نکنید چون 
اشعه ماوراءبنفش منتشر می کنند.

5. در سایه باشید: از سایه درختان، چتر، ساختمان ها یا هر نوع سایبانی استفاده کنید. اشعه 
ماوراءبنفش از سطوحی مانند بتن، آب، شن و برف منعکس می شود. اگر جایی هستید که 
می توانید آسمان را ببینید، حتی اگر تحت تابش مستقیم خورشید نیستید، سایه »بطور 

کامل« شما را از اشعه ماوراءبنفش محافظت نخواهد کرد.

نور  از  باعث محافظت  اقداماتی که  از  ترکیبی  از  از کودکان محافظت کنید:   .6

شکل 4.

شکل 4.     

محافظت  برای  می شود،  خورشید 
نور  از  نوجوانان  و  کودکان  خردساالن، 
کنید.  استفاده  خورشید  مستقیم 
استفاده از ضدآفتاب در کودکان زیر 6 

ماه توصیه نمی شود.

آفتابی  عینک  با  چشم های تان  از   .7
استاندارد محافظت کنید. عینک هایی 
می پوشانند،  را  چشم  کناره های  که 
بهترین هستند. از عینک آفتابی باید در 

تمام طول سال استفاده شود.

8. مواقعی را که باید خودتان را از نور 
کنید.  چک  کنید،  محافظت  خورشید 
برنامه هایی که در موبایل ها وضعیت 
شما  به  را  زندگی تان  محل  آب و هوای 
نشان می دهند، معموال شاخص اشعه 
ماوراءبنفش )UV  Index( را هم به شما 

اعالم می کنند )شکل 4(.   

* Understanding Skin Cancer: A guide 
for people with cancer, their families 
and friends. Cancer Council Australia, 
January 2018.
https ://www.cancerwa.asn.au/
resources/2016-05-12-understanding-
skin-cancer.pdf
** A practical guide to understanding 
cancer: Understanding skin cancer. 
Macmillan Cancer Support, September 
2017. 10th edition. Website: macmillan.
org.uk
کـه  را   متـن  ایـن  مفصل تـــر    نسخـــه 
اسـت،  بیشـتری  ضـــروری  نـکات  حـاوی 
بـه  شـمس  خیریـه  سـایت  در  می توانیـد 

آدرس http://shamsngo.ir بخوانید.
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