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دکتر محمد شیرخدا

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

باورهای غلط درباره سرطان پوست
برای بیمار و خانواده او گران تمام میشوند
پوســـت بهعنـــوان بزرگتریـــن عضـــو بـــدن ،در معـــرض
عوامـــل ســـرطانزای محیطـــی بســـیاری قـــرار دارد .تعـــداد
افـــرادی کـــه بـــه ســـه ســـرطان عمـــده پوســـت -یعنـــی
ســـرطان ســـلول پایـــهای ،ســـرطان ســـلول سنگفرشـــی و
مالنـــوم -مبتـــا میشـــوند ،در همـــه کشـــورها در حـــال
افزایش است.

ســـرطان ســـلول پایـــهای دارای پیشآگهـــی خـــوب ،ســـرطان
ســـلول سنگفرشـــی دارای پیشآگهـــی متوســـط و مالنـــوم
دارای پیشآگهـــی بـــد اســـت .نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت کـــه در
ه ــر س ــه م ــورد ،در ص ــورت تش ــخیص زودرس ،میت ــوان ب ــه
درم ــان کام ــل بیم ــاری رس ــید .ه ــر گون ــه ضایع ــه جدی ــد ی ــا
تغییـــر در ضایعـــات قدیمـــی پوســـت ،میتوانـــد نشـــانه
ایج ــاد س ــرطان پوس ــت باش ــد .توج ــه ب ــه ای ــن تغیی ــرات ،ب ــا
دســـترس بـــدن و
توجـــه بـــه اینکـــه پوســـت یـــک عضـــ ِو در
ِ
تشـــخیص زودتـــر و
بـــه آســـانی قابلمعاینـــه اســـت ،ســـبب
ِ
در نتیجه ،درمان بیماری در مراحل اولیه میشود.
در مب ــارزه ب ــا ســ ــرطان ،ســ ــه نکت ــه اساس ــی وج ــود دارد.1 :
پیشـــــگیری  .2تشـــخیص زودرس و درمـــــان بهموقـــع .3
پیگیری درمان و مراقبتهای «بعد از» درمان بیماری.
متأســـفانه اشـــتباهات در بـــاره هـــر کـــدام از مراحـــل فـــوق،
ســـبب میشـــود کـــه یـــک «بیمـــاری قابلدرمـــان» ،بـــه
«بیمـــاری غیرقابلدرمـــان» تبدیلشـــده و فـــرد و خانـــواده،
بـــه مـــدت طوالنـــی و بـــا صـــرف هزینههـــای بســـیار ،درگیـــر
بیماری شوند.
تصورات غلط در مورد «پیشگیری» از سرطان پوست
 .1افـــراد بســـیاری بـــه اشـــتباه ،عوامـــل طبیعـــی مثـــل نـــور
آفتـــاب را عامـــل ایجـــاد ســـرطان پوســـت نمیداننـــد
درحالیکـــه تابـــش طوالنـــی نـــور آفتـــاب و اشـــعه
ماوراءبنف ــش ،ارتب ــاط مس ــتقیم ب ــا ایج ــاد س ــرطان پوس ــت
دارد و افــرادی کــه بــه هــر علــت در تمــاس مســتقیم بــا نــور
آفتـــاب هســـتند ،بایـــد از کرمهـــای ضدآفتـــاب یـــا
محافظه ــای فیزیک ــی مث ــل کاله اس ــتفاده کنن ــد .متأس ــفانه
ایـــن بـــاور غلـــط در بســـیاری از افـــراد وجـــود دارد کـــه در
محیطه ــای کش ــاورزی و باغبان ــی ی ــا هن ــگام طبیعتگ ــردی،
بهعلـــت جداشـــدن از محیـــط شـــهری و نبـــودن
آالیندگیهـــای محیطهـــای شـــهری (وجـــود زندگـــی
طبیعـــی) ،امـــکان ایجـــاد ســـرطان کمتـــر اســـت ،درحالیکـــه
در ایـــن محیطهـــا ،تمـــاس مســـتقیم و طوالنیمـــدت بـــا
نور آفتاب بیشتر است.
 .2اســـتفاده از کرمهـــای ضدآفتـــاب یـــا محافظهـــای
فیزیکـــی پوســـت ماننـــد کاله و ســـایهبان« ،همیشـــه» بایـــد
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مدنظـــر باشـــد .بـــاور بـــه اینکـــه در مـــواردی کـــه فـــرد در
مـــدت «کوتاهـــی» در معـــرض نـــور آفتـــاب اســـت ،نیـــاز بـــه
حفاظت ندارد ،باوری غلط است.

متأســفانه بعضــی از بیمــاران ،زمانــی بــه پزشــک مراجعــه
میکنن ــد ک ــه س ــرطان آنه ــا پیش ــرفت ک ــرده اس ــت و وقت ــی
از آنهـــا ســـؤال میشـــود کـــه چـــرا بـــا تأخیـــر مراجعـــه
کردهان ــد ،ج ــواب آنه ــا اغل ــب ای ــن اس ــت ک ــه م ــن احس ــاس
میک ــردم ای ــن زخ ــم و ضایع ــه پوس ــتی جدی ــد ،ب ــر اث ــر ی ــک
حادث ــه ،مث ــل تم ــاس پوس ــت ب ــا ی ــک جس ــم نوکتی ــز ایج ــاد
شـــده اســـت و احتمـــاال ً خودبهخـــود خـــوب میشـــود،
درحالیکـــه هـــر زخمـــی کـــه بیشـــتر از یـــک مـــاه طـــول
بکشـــد یـــا هـــر تغیی ِرشـــکل و تغیی ِررنـــگ در ضایعـــات و
خاله ــای پوس ــتی ،نی ــاز ب ــه مراجع ــه ب ــه پزش ــک و احتم ــاال ً
نمونهگیری بافتی دارد.
افـــراد زیـــادی بـــه اشـــتباه تصـــور میکننـــد کـــه ابتـــا بـــه
پایـــان زندگـــی اســـت و ایـــن تصـــو ِر غلـــط و نابجـــا
ســـرطان،
ِ
باعـــث میشـــود ایـــن افـــراد بـــرای انجـــام درمانهـــا
همـــکاری الزم را نداشـــته باشـــند چـــون فکـــر میکننـــد کـــه
قبـــول
درمـــان ،فایـــده نـــدارد ،درحالیکـــه همـــکاری بیمـــار و
ِ
درمانهـــا (جراحـــی ،رادیوتراپـــی و در مـــواردی
ش ــیمیدرمانی) ،س ــبب افزای ــش احتم ــال بهب ــودی بیم ــاری
میشـــود و ســـرطانهای ســـلول پایـــهای و ســـلول
درمـــان صحیـــح و بهموقـــع ،دارای
سنگفرشـــی ،در صـــورت
ِ
عاقبـــت (پیشآگهـــی) بســـیار خوبـــی هســـتند و بیمـــاران،
زندگـــی طبیعـــی خواهنـــد داشـــت امـــا متأســـفانه بیمارانـــی
کـــه تصـــور میکننـــد ســـرطان یـــک بیمـــاری العـــاج اســـت،
درمـــان را قطـــع میکننـــد و در نتیجـــه ،بیمـــاری پیشـــرفت
میکند و غیرقابلدرمان و غیرقابلکنترل میشود.
متأســـفانه بســـیاری از بیمـــاران« ،بعـــد از» انجـــام
درمانهـــا و بهبـــود بیمـــاری ،مجـــدداً بـــرای معاینههـــای
دورهای جه ــت بررس ــی ع ــود (برگش ــتن) بیم ــاری ،ب ــه پزش ــک
مراجع ــه نمیکنن ــد .آنه ــا فک ــر میکنن ــد ب ــا قرارنگرفت ــن در
معـــرض عوامـــل محیطـــی ایجادکننـــده ســـرطان ،احتمـــال
ع ــود بیم ــاری وج ــود ن ــدارد و بنابرای ــن نی ــاز ب ــه مراجع ــه ب ــه
پزشـــک جهـــت پیگیـــری و معاینـــه مجـــدد ندارنـــد امـــا ایـــن
فک ــر اش ــتباه اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در ایج ــاد س ــرطان،
غیـــر از «عوامـــل محیطـــی» مثـــل نـــور آفتـــاب« ،عوامـــل
ژنتیک ــی» ه ــم مؤث ــر اس ــت و س ــرطان پوس ــت میتوان ــد در
محلهایـــی غیـــر از پوســـت ماننـــد غدههـــای 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 امیرهوشنگ احسانی

متخصص پوست ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پرسشهای متداول درباره
سرطان پوست
 .1آی ــا در ای ــران ،زمس ــتانها ه ــم بای ــد از ضدآفت ــاب اس ــتفاده
کـــرد؟ بعبـــارت دیگـــر ،آیـــا شـــــاخص اشعـــــه مـــــاوراءبنفش
( )UV Indexدر زمســـتانهای ایـــران ،ممکـــن اســـت  3یـــا
بیشتر باشد؟

 بلـــه ،در زمســـتانهای ایـــران هـــم ممکـــن اســـت شـــاخصاشـــعه ماوراءبنفـــش از  3باالتـــر باشـــد و در نتیجـــه در
زمســـتان هـــم بهتـــر اســـت از ضدآفتـــاب اســـتفاده شـــود و
اگر  SPFضدآفتاب از  25باالتر باشد ،مناسبتر است.
 .2آیا در هوای ابری هم باید از ضدآفتاب استفاده کرد؟

 در هـــوای ابـــری هـــم بهتـــر اســـت از ضدآفتـــاب اســـتفادهش ــود ،چ ــون اش ــعه ماوراءبنف ــش در روزه ــای اب ــری براحت ــی
و حتی بهتر به پوست میرسد.

 .3آی ــا ک ــودکان ه ــم بای ــد از ضدآفت ــاب اس ــتفاده کنن ــد؟ اگ ــر
بله ،از چه سنی؟

 توصی ــه میش ــود ب ــرای ک ــودکان از س ــن  6ماهگ ــی از ک ــرمضدآفتـــاب مناســـب (از نـــوع کرمهـــای ضدآفتـــاب فیزیکـــی)
استفاده شود.

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

 تـــا مدتهـــای طوالنـــی توصیـــه میشـــد کـــه هنـــگامتمـــاس بـــا صفحـــه کامپیوتـــر و تلویزیـــون از ضدآفتـــاب
اس ــتفاده ش ــود ول ــی مطالع ــات اخی ــر نش ــان داده اس ــت ک ــه
می ــزان اش ــعه ماوراءبنف ــش ای ــن وس ــایل ک ــم اس ــت ،مگ ــر
اینکه افراد تماس طوالنیمدت داشته باشند.

 .5آیـــا المپهـــای کممصـــرف کـــه در ایـــران بســـیار اســـتفاده
میشـــوند ،بـــرای پوســـت مضرنـــد؟ بعنـــوان مثـــال آیـــا خطـــر
ابتال به برخی سرطانهای پوست را افزایش میدهند؟

 خی ــر ،ای ــن المپه ــا مض ــر نیس ــتند و خط ــر مبت ــا ش ــدنبه سرطانهای پوست را افزایش نمیدهند.

 .6آیـــا ضدآفتابهـــای ایرانـــی ،محافظتـــی را کـــه ادعـــا
میکنند ،دارا هستند؟

 از ح ــدود  15س ــال پی ــش ،ضدآفتابه ــای ایران ــی وارد ب ــازارشـــدهاند و در حـــال حاضـــر شـــاید بیـــش از  200نـــوع
ضدآفت ــاب ایران ــی وج ــود داش ــته باش ــد ک ــه در مقایس ــه ب ــا
انـــواع خارجـــی ،در تســـتهای مختلـــف توانســـتهاند بخوبـــی
از پوست محافظت کنند.

محافظت شده است ،جلوگیری میکند؟

 تـــا مدتهـــا تصـــور میشـــد اســـتفاده از ضدآفتـــاب،ســـاخت ویتامیـــن  Dرا مختـــل میکنـــد ولـــی مطالعـــات
بالینـــی گســـترده ایـــن موضـــوع را رد کـــرده و نشـــان داده
اســـت کـــه اســـتفاده از ضدآفتـــاب ،تداخلـــی بـــا ســـاخت
ویتامین  Dندارد.

 .8اگ ــر در فض ــای ب ــاز ام ــا در «س ــایه» باش ــیم ،ویتامی ــن D
بدن تأمین میشود؟

 س ــاخت ویتامی ــن  ،Dب ــه مق ــدار «کم ــی» ن ــور در ط ــول روزنیـــاز دارد و حتـــی اســـتفاده از ضدآفتـــاب و در ســـایه بـــودن
هم ،ساخت ویتامین  Dرا تحتتأثیر قرار نمیدهد.
 .9بـــا توجـــه بـــه آلودگـــی هـــوا در تهـــران و بســـیاری نقـــاط
ای ــران ،آی ــا ب ــرای تأمی ــن ویتامی ــن  Dب ــدن ،الزم اس ــت روزان ــه
بیش از  15-20دقیقه در برابر خورشید باشیم؟
 ای ــن تص ــور درس ــت نیس ــت چ ــون مق ــدار س ــاخت ویتامی ــن Dدر طـــول روز از طریـــق ســـطح پوســـت ،بـــا مقـــدار «کـــم»
ن ــور ه ــم قاب ــل انج ــام اس ــت .فق ــط در کس ــانی ک ــه اصــا ً ب ــا
نـــور تمـــاس ندارنـــد (ماننـــد ســـالمندان) ،ایـــن نکتـــه
حائزاهمیت است.

 .10آیـــا سیســـتمهایی کـــه نـــور خورشـــید را ذخیـــره و آن را بـــه
انـــرژی نورانـــی تبدیـــل میکننـــد و از آنهـــا بـــرای روشـــنایی
خیابانهـــا در شـــب اســـتفاده میشـــود ،اشـــعه
ماوراءبنفش تولید میکنند؟

 مطالعـــات نشـــان داده اســـت کـــه ایـــن وســـایل نـــورزا،میزان کمی اشعه ماوراءبنفش تولید میکنند.

 .11آیـــــــــــــــــا جراحـــــــــــــــــــــی میکروســــــــــــــــــکوپی
()Mohs surgery/ Microscopically controlled excision
کـــه بـــرای درمـــان برخـــی ســـرطانهای پوســـت در دنیـــا
اس ــتفاده میش ــود ،در ای ــران و بخص ــوص در بیمارس ــتانهای
دانشگاهی یا دولتی انجام میشود؟

 در ای ــران متأس ــفانه روش جراح ــی میکروس ــکوپی در مراک ــزدانش ــگاهی انج ــام نم ــی ش ــود .قب ــا انج ــام میش ــده اس ــت
ولی امروزه بطور مدون انجام نمیشود.

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