
ـــتفاده  ـــاب اس ـــد از ضدآفت ـــم بای ـــتان ها ه ـــران، زمس ـــا در ای 1. آی
کـــرد؟ بعبـــارت دیگـــر، آیـــا شـــــاخص اشعـــــه مـــــاوراء بنفش 
)UV Index( در زمســـتان های ایـــران، ممکـــن اســـت 3 یـــا 

بیشتر باشد؟

- بلـــه، در زمســـتان های ایـــران هـــم ممکـــن اســـت شـــاخص 
اشـــعه ماوراء بنفـــش از 3 باالتـــر باشـــد و در نتیجـــه در 
زمســـتان هـــم بهتـــر اســـت از ضدآفتـــاب اســـتفاده شـــود و 

اگر SPF ضدآفتاب از 25 باالتر باشد، مناسب تر است. 

2. آیا در هوای ابری هم باید از ضدآفتاب استفاده کرد؟

- در هـــوای ابـــری هـــم بهتـــر اســـت از ضدآفتـــاب اســـتفاده 
ـــی  ـــری براحت ـــای اب ـــش در روزه ـــعه ماوراءبنف ـــون اش ـــود، چ ش

و حتی بهتر به پوست می رسد.

ـــر  ـــد؟ اگ ـــتفاده کنن ـــاب اس ـــد از ضدآفت ـــم بای ـــودکان ه ـــا ک 3. آی
بله، از چه سنی؟

ـــرم  ـــی از ک ـــن 6 ماهگ ـــودکان از س ـــرای ک ـــود ب ـــه می ش - توصی
ضدآفتـــاب مناســـب )از نـــوع کرم هـــای ضدآفتـــاب فیزیکـــی( 

استفاده شود.

4. آیـــا هنـــگام نگاه کـــردن بـــه صفحـــه کامپیوتـــر و تلویزیـــون 
هم الزم است پوست با ضدآفتاب محافظت شود؟

تـــا مدت هـــای طوالنـــی توصیـــه می شـــد کـــه هنـــگام   -
تمـــاس بـــا صفحـــه کامپیوتـــر و تلویزیـــون از ضدآفتـــاب 
اســـتفاده شـــود ولـــی مطالعـــات اخیـــر نشـــان داده اســـت کـــه 
ـــر  ـــت، مگ ـــم اس ـــایل ک ـــن وس ـــش ای ـــعه ماوراءبنف ـــزان اش می

این که افراد تماس طوالنی مدت داشته باشند.

5. آیـــا المپ هـــای کم مصـــرف کـــه در ایـــران بســـیار اســـتفاده 
می شـــوند، بـــرای پوســـت مضرنـــد؟ بعنـــوان مثـــال آیـــا خطـــر 

ابتال به برخی سرطان های پوست را افزایش می دهند؟

ـــدن  ـــال ش ـــر مبت ـــتند و خط ـــر نیس ـــا مض ـــن المپ ه ـــر، ای - خی
به سرطان های پوست را افزایش نمی دهند.

ادعـــا  کـــه  را  محافظتـــی  ایرانـــی،  ضدآفتاب هـــای  آیـــا   .6
می کنند، دارا هستند؟

ـــازار  ـــی وارد ب ـــای ایران ـــش، ضدآفتاب ه ـــال پی ـــدود 15 س - از ح
نـــوع   200 از  بیـــش  شـــاید  حاضـــر  حـــال  در  و  شـــده اند 
ـــا  ـــه ب ـــه در مقایس ـــد ک ـــته باش ـــود داش ـــی وج ـــاب ایران ضدآفت
انـــواع خارجـــی، در تســـت های مختلـــف توانســـته اند بخوبـــی 

از پوست محافظت کنند.

7. آیـــا اســـتفاده از ضدآفتـــاب، از تولیـــد ویتامیـــن D بـــر اثـــر 
نـــور خورشـــید، در ســـطحی از پوســـت کـــه بـــا ضدآفتـــاب 

محافظت شده است، جلوگیری می کند؟

ضدآفتـــاب،  از  اســـتفاده  می شـــد  تصـــور  مدت هـــا  تـــا   -
ســـاخت ویتامیـــن D را مختـــل می کنـــد ولـــی مطالعـــات 
بالینـــی گســـترده ایـــن موضـــوع را رد کـــرده و نشـــان داده 
اســـت کـــه اســـتفاده از ضدآفتـــاب، تداخلـــی بـــا ســـاخت 

ویتامین D ندارد.

 D 8. اگـــر در فضـــای بـــاز امـــا در »ســـایه« باشـــیم، ویتامیـــن
بدن تأمین می شود؟

ـــول روز  ـــور در ط ـــی« ن ـــدار »کم ـــه مق ـــن D، ب ـــاخت ویتامی - س
نیـــاز دارد و حتـــی اســـتفاده از ضدآفتـــاب و در ســـایه بـــودن 

هم، ساخت ویتامین D را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

ــاط  ــیاری نقـ ــران و بسـ ــوا در تهـ ــی هـ ــه آلودگـ ــه بـ ــا توجـ 9. بـ
ـــه  ـــت روزان ـــدن، الزم اس ـــن D ب ـــن ویتامی ـــرای تأمی ـــا ب ـــران، آی ای

بیش از 20-15 دقیقه در برابر خورشید باشیم؟

ـــن تصـــور درســـت نیســـت چـــون مقـــدار ســـاخت ویتامیـــن  - ای
D در طـــول روز از طریـــق ســـطح پوســـت، بـــا مقـــدار »کـــم« 
ـــا  ـــه اصـــالً ب ـــل انجـــام اســـت. فقـــط در کســـانی ک ـــور هـــم قاب ن
نکتـــه  ایـــن  ســـالمندان(،  )ماننـــد  ندارنـــد  تمـــاس  نـــور 

حائزاهمیت است.

10. آیـــا سیســـتم هایی کـــه نـــور خورشـــید را ذخیـــره و آن را بـــه 
ــنایی  ــرای روشـ ــا بـ ــد و از آن هـ ــل می کننـ ــی تبدیـ ــرژی نورانـ انـ
اشـــعه  می شـــود،  اســـتفاده  شـــب  در  خیابان هـــا 

ماوراء بنفش تولید می کنند؟

- مطالعـــات نشـــان داده اســـت کـــه ایـــن وســـایل نـــورزا، 
میزان کمی اشعه ماوراءبنفش تولید می کنند.

میکروســــــــــــــــــکوپی  جراحـــــــــــــــــــــی  آیـــــــــــــــــا   .11
 )Mohs surgery/ Microscopically controlled excision(
پوســـت در دنیـــا  برخـــی ســـرطان های  بـــرای درمـــان  کـــه 
ـــتان های  ـــوص در بیمارس ـــران و بخص ـــود، در ای ـــتفاده می ش اس

دانشگاهی یا دولتی انجام می شود؟ 

ـــران متأســـفانه روش جراحـــی میکروســـکوپی در مراکـــز  - در ای
ـــت  ـــده اس ـــام می ش ـــال انج ـــود. قب ـــی ش ـــام نم ـــگاهی انج دانش

ولی امروزه بطور مدون انجام نمی شود.
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پوســـت به عنـــوان بزرگ تریـــن عضـــو بـــدن، در معـــرض 
عوامـــل ســـرطان زای محیطـــی بســـیاری قـــرار دارد. تعـــداد 
افـــرادی کـــه بـــه ســـه ســـرطان عمـــده پوســـت- یعنـــی 
ــی و  ــلول سنگفرشـ ــرطان سـ ــه ای، سـ ــلول پایـ ــرطان سـ سـ
مالنـــوم- مبتـــال می شـــوند، در همـــه کشـــورها در حـــال 

افزایش است.

ســـرطان ســـلول پایـــه ای دارای پیش آگهـــی خـــوب، ســـرطان 
ــوم  ــط و مالنـ ــی متوسـ ــی دارای پیش آگهـ ــلول سنگفرشـ سـ
ـــه در  ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــه مه ـــت. نکت ـــد اس ـــی ب دارای پیش آگه
ـــه  ـــوان ب ـــخیص زودرس، می ت ـــورت تش ـــورد، در ص ـــه م ـــر س ه
ـــا  ـــد ی ـــه جدی ـــه ضایع ـــر گون ـــید. ه ـــاری رس ـــل بیم ـــان کام درم
تغییـــر در ضایعـــات قدیمـــی پوســـت، می توانـــد نشـــانه  
ـــا  ـــرات، ب ـــن تغیی ـــه ای ـــه ب ـــد. توج ـــت باش ـــرطان پوس ـــاد س ایج
توجـــه بـــه این کـــه پوســـت یـــک عضـــِو در دســـترِس بـــدن و 
بـــه آســـانی قابل معاینـــه اســـت، ســـبب تشـــخیِص زودتـــر و 

در نتیجه، درمان بیماری در مراحل اولیه می شود.

ـــود دارد: 1.  ـــی وج ـــه اساس ـــه نکت ـــرطان، ســ ـــا ســ ـــارزه ب در مب
پیشـــــگیری 2. تشـــخیص زودرس و درمـــــان به موقـــع 3. 

پیگیری درمان و مراقبت های »بعد از« درمان بیماری.      

متأســـفانه اشـــتباهات در بـــاره هـــر کـــدام از مراحـــل فـــوق، 
ســـبب می شـــود کـــه یـــک »بیمـــاری قابل درمـــان«، بـــه 
»بیمـــاری غیرقابل درمـــان« تبدیل شـــده و فـــرد و خانـــواده، 
بـــه مـــدت طوالنـــی و بـــا صـــرف هزینه هـــای بســـیار، درگیـــر 

بیماری شوند.

  تصورات غلط در مورد »پیشگیری« از سرطان پوست 

1. افـــراد بســـیاری بـــه اشـــتباه، عوامـــل طبیعـــی مثـــل نـــور 
نمی داننـــد  پوســـت  ســـرطان  ایجـــاد  عامـــل  را  آفتـــاب 
اشـــعه  و  آفتـــاب  نـــور  طوالنـــی  تابـــش  درحالی کـــه 
ـــت  ـــرطان پوس ـــاد س ـــا ایج ـــتقیم ب ـــاط مس ـــش، ارتب ماوراءبنف
دارد و  افـــرادی کـــه بـــه هـــر علـــت در تمـــاس مســـتقیم بـــا نـــور 
یـــا  ضدآفتـــاب  کرم هـــای  از  بایـــد  هســـتند،  آفتـــاب 
ـــد. متأســـفانه  ـــل کاله اســـتفاده کنن محافظ هـــای فیزیکـــی مث
ــه در  ــود دارد کـ ــراد وجـ ــیاری از افـ ــط در بسـ ــاور غلـ ــن بـ ایـ
ـــردی،  ـــگام طبیعت گ ـــا هن ـــی ی ـــاورزی و باغبان ـــای کش محیط ه
نبـــودن  و  شـــهری  محیـــط  از  جداشـــدن  به علـــت 
زندگـــی  )وجـــود  شـــهری  محیط هـــای  آالیندگی هـــای 
طبیعـــی(، امـــکان ایجـــاد ســـرطان کمتـــر اســـت، درحالی کـــه 
در ایـــن محیط هـــا، تمـــاس مســـتقیم و طوالنی مـــدت بـــا 

نور آفتاب بیشتر است.

محافظ هـــای  یـــا  ضدآفتـــاب  کرم هـــای  از  اســـتفاده   .2
فیزیکـــی پوســـت ماننـــد کاله و ســـایه بان، »همیشـــه« بایـــد 

ــرد در  ــه فـ ــواردی کـ ــه در مـ ــه این کـ ــاور بـ ــد. بـ ــر باشـ مدنظـ
مـــدت »کوتاهـــی« در معـــرض نـــور آفتـــاب اســـت، نیـــاز بـــه 

حفاظت ندارد، باوری غلط است. 

  متأســـفانه بعضـــی از بیمـــاران، زمانـــی بـــه پزشـــک مراجعـــه 
ـــی  ـــت و وقت ـــرده اس ـــرفت ک ـــا پیش ـــرطان آنه ـــه س ـــد ک می کنن
از آنهـــا ســـؤال می شـــود کـــه چـــرا بـــا تأخیـــر مراجعـــه 
ـــاس  ـــن احس ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــب ای ـــا اغل ـــواب آنه ـــد، ج کرده ان
ـــک  ـــر ی ـــر اث ـــد، ب ـــتی جدی ـــه پوس ـــم و ضایع ـــن زخ ـــردم ای می ک
ـــاد  ـــز ایج ـــم نوک تی ـــک جس ـــا ی ـــت ب ـــاس پوس ـــل تم ـــه، مث حادث
می شـــود،  خـــوب  خودبه خـــود  احتمـــاالً  و  اســـت  شـــده 
درحالی کـــه هـــر زخمـــی کـــه بیشـــتر از یـــک مـــاه طـــول 
بکشـــد یـــا هـــر تغییِرشـــکل و تغییِررنـــگ در ضایعـــات و 
ـــاالً  ـــک و احتم ـــه پزش ـــه ب ـــه مراجع ـــاز ب ـــتی، نی ـــای پوس خال ه

نمونه گیری بافتی دارد.

  افـــراد زیـــادی بـــه اشـــتباه تصـــور می کننـــد کـــه ابتـــال بـــه 
ســـرطان، پایـــاِن زندگـــی اســـت و ایـــن تصـــوِر غلـــط و نابجـــا 
درمان هـــا  انجـــام  بـــرای  افـــراد  ایـــن  می شـــود  باعـــث 
همـــکاری الزم را نداشـــته باشـــند چـــون فکـــر می کننـــد کـــه 
درمـــان، فایـــده نـــدارد، درحالی کـــه همـــکاری بیمـــار و قبـــوِل 
مـــواردی  در  و  رادیوتراپـــی  )جراحـــی،  درمان هـــا 
ـــاری  ـــودی بیم ـــال بهب ـــش احتم ـــبب افزای ـــیمی درمانی(، س ش
ســـلول  و  پایـــه ای  ســـلول  ســـرطان های  و  می شـــود 
سنگفرشـــی، در صـــورت درمـــاِن صحیـــح و به موقـــع، دارای 
ــاران،  ــتند و بیمـ ــی هسـ ــیار خوبـ ــی( بسـ ــت )پیش آگهـ عاقبـ
زندگـــی طبیعـــی خواهنـــد داشـــت امـــا متأســـفانه بیمارانـــی 
کـــه تصـــور می کننـــد ســـرطان یـــک بیمـــاری العـــالج اســـت، 
درمـــان را قطـــع می کننـــد و در نتیجـــه، بیمـــاری پیشـــرفت 

می کند و غیرقابل درمان و غیرقابل کنترل می شود. 

انجـــام  از«  »بعـــد  بیمـــاران،  از  بســـیاری  متأســـفانه    
درمان هـــا و بهبـــود بیمـــاری، مجـــدداً بـــرای معاینه هـــای 
ـــه پزشـــک  دوره ای جهـــت بررســـی عـــود )برگشـــتن( بیمـــاری، ب
ـــن در  ـــا قرارنگرفت ـــد ب ـــر می کنن ـــا فک ـــد. آنه ـــه نمی کنن مراجع
معـــرض عوامـــل محیطـــی ایجادکننـــده ســـرطان، احتمـــال 
ـــه  ـــه ب ـــه مراجع ـــاز ب ـــن نی ـــدارد و بنابرای ـــود ن ـــاری وج ـــود بیم ع
پزشـــک جهـــت پیگیـــری و معاینـــه مجـــدد ندارنـــد امـــا ایـــن 
ـــه این کـــه در ایجـــاد ســـرطان،  ـــا توجـــه ب فکـــر اشـــتباه اســـت. ب
ــل  ــاب، »عوامـ ــور آفتـ ــل نـ ــی« مثـ ــل محیطـ ــر از »عوامـ غیـ
ـــد در  ـــت می توان ـــرطان پوس ـــت و س ـــر اس ـــم مؤث ـــی« ه ژنتیک
محل هایـــی غیـــر از پوســـت ماننـــد غده هـــای لنفـــاوی هـــم 
عـــود کنـــد، الزم اســـت بیمـــاران »بعـــد از« بهبـــود بیمـــاری 
اولیـــه هـــم، بطـــور منظـــم و طبـــق دســـتور پزشـــک، بـــرای 

معاینه به پزشک مراجعه کنند. 

دکتر محمد شیرخدا
فلوشيپ فوق تخصصی جراحی سرطان، عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

دکتر امیرهوشنگ احسانی
متخصص پوست، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  

باورهای غلط درباره سرطان پوست 
برای بیمار و خانواده او گران تمام می شوند
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