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1. مقدمه
با اس��تناد به گزارش های منتش��ر شده از سوی س��ازمان جهانی بهداشت )WHO(، یکی 
از مهمترین بیماری های غیر واگیر که در س��ال های کنونی و آتی گریبانگیر بش��ر است، 

سرطان ها می باشند. 
طبق آمار منتشر شده در سال 2008، دوازده میلیون هفتصد هزار مورد جدید سرطان در 
جهان شناس��ایی ش��ده و در همین سال هفت میلیون ششصد هزار مرگ ناشی از سرطان 
رخ داده است. سرطان را دومین علت مرگ در جوامع در حال توسعه دانسته اند و با توجه 
به آمار ارائه شده توسط انجمن بین المللی سرطان تخمین زده می شود که تا سال2020 
پان��زده میلیون  مورد جدید س��رطان به وقوع بپیوندد . این مهم  دس��ت اندرکاران نظام 
س��امت در عرصه های ملی و بین المللی را وادار کرده اس��ت که بیش از پیش به این امر 

عنایت ویژه ای داشته باشند.
بی ش��ک س��رطان های اندام های مختلف بدن آدمی، به سبب عوامل خطرزای گوناگون 
از قبیل توارث ژنتیکی، عوامل عفونی، درمان های هورمونی، اش��عه درمانی یا نور آفتاب، 
مواد شیمیایی مانند بنزن، آزبست،  سرب و  تسهیل کننده های محیطی همچون مصرف 
س��یگار، نوش��ابه های الکلی و تغذیه با انواع غذاهایی که به صورت سریع تهیه می شوند، 
ش��یوه زندگی، چاقی و... پدید آمده و س��امت جس��مانی، روانی و اجتماعی مبتایان و 

بستگانشان را به شدت مورد تهدید قرار داده است. 

مقدمه
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بررسی های گوناگون حکایت از آن دارند که بیش از 40 درصد سرطان ها قابل پیشگیری 
می باش��د و برای بسیاری از س��رطان های شایع و کشنده روش های تشخیص زودرس و 

غربالگری وجود دارد.

بدیهی اس��ت عملی شدن برنامه های پیشگیری س��رطان، منوط به ارتقاء آگاهی عمومی 
آحاد جامعه از ماهیت سرطان ها و چگونگی پیدایش آنها و نیز مراجعه به موقع به مراکز 

پزشکی در صورت بروز عائم مشکوک و هشدار دهنده می باشد.

بنی��اد امور بیماری های خاص همواره به س��بب احس��اس مس��ئولیت اجتماعی،  نگران 
بیماران س��رطانی بوده و درباره ش��یوع روز افزون س��رطان در کشور دغدغه داشته است. 
برگزاری همایش های علمی و انتشار دفترک های آموزشی در حوزه سرطان های مختلف،  
مدد کاری اجتماعی این بیماران و ارایه خدمات درمانی به بیماران مزبور و مهم تر از همه 
عزم و اهتمام راس��خ جهت احداث مرکز سرطان در تهران جملگی در زمره اقدامات بنیاد 

مذکور در این عرصه محسوب می شوند.

امید است مجموعه حاضر بتواند به جهت دار بودن متن روان و سلیس، برای همه آنهایی 
که عاقمند به افزودن اطاعاتشان در حیطه سرطان هستند قابل اشاره باشد.

اطاع��ات این کتابچه در مورد چگونگی تش��خیص، مرحله بن��دی، درمان و مراقبت های 
آسایش��ی است. آشنایی با مراقبت های پزشکی برای افراد مبتا به سرطان ریه، شما را در 

تصمیم گیری در مورد نحوۀ مراقبت خود یاری می کند.

این کتابچه مواردی را که می توانید از پزشک خود بپرسید مطرح می کند. بسیاری از افراد 
همراه داش��تن فهرستی از پرسش ها را هنگام ماقات با پزشکشان مفید تشخیص داده اند. 
برای به خاطر س��پردن گفته های پزشک یادداشت برداری کنید یا با اجازۀ او صحبت هایش 
را ضب��ط کنی��د، و نی��ز می توانید در هنگام دیدار با پزش��ک، یکی از دوس��تان یا اعضای 
خانواده تان را همراه ببرید و از آنها بخواهید یادداشت بردارند، در گفت وگوها شرکت کنند 

یا فقط گوش دهند.

بنیاد امور بیماریهای خاص       

مقدمه
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سلول های سرطانی
س��رطان از سلول ها � که عوامل س��ازنده بافت ها هستند � آغاز می شود. بافت ها اندام های 

بدن را تشکیل می دهند.
معموال س��لول  های سالم رشد می کنند و تقسیم می ش��وند تا سلول های جدید مورد نیاز 
بدن را تولید کنند. هنگامی که سلول های عادی پیر می شوند یا آسیب می بینند می میرند 

و سلول های جدید جای آنها را می گیرند.
گاهی این روند منظم به درستی انجام نمی شود. سلول  های جدید هنگامی به وجود می آیند 
که بدن به آنها نیازی ندارد و سلول های پیرشده یا آسیب دیده نیز از بین نمی روند. تجمع 

سلول های اضافی معموال باعث تشکیل توده ای از بافت می شود که تومور نام دارد.
سلول های تومور، خوش خیم )غیرسرطانی( یا بدخیم )سرطانی( هستند. معموال سلول های 

توموِر خوش خیم به اندازۀ سلول های بدخیم مضر نیستند.
سلول های سرطانی با جدا شدن از تومور اصلی شروع به انتشار می کنند. این سلول ها وارد 
رگ های خونی یا رگ های لنفاوی می ش��وند و از این طریق به همۀ بافت های بدن سرایت 
می کنند. س��لول های س��رطانی به اندام های دیگر متصل می شوند و تومورهای جدیدی را 
به وجود می آورند که به این اندام ها صدمه می زنند. به منتشرشدن سرطان متاستاز می گویند.
برای به دس��ت آوردن اطاعات بیش��تر در این مورد، بخش »مراحل رشد سرطانی« را در 

پایگاه اینترنتی موسسه به نشانی www.ncii.ir مطالعه کنید.

سلول های سرطانی
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2. پوست
پوس��ت گسترده ترین ارگان بدن اس��ت که بدن را در مقابل گرما، نور و عفونت محافظت 
کرده، به کنترل دمای آن کمک و چربی و آب ذخیره می کند. پوست همچنین ویتامین D می سازد.

پوست دو الیه اصلی دارد: 
• اپیدرم: الیه بیرونی پوست است. و از سلول های تخت که سلول های سنگفرشی هستند؛ 
تشکیل شده است. در زیر سلول های سنگفرشی، در عمیق ترین قسمت اپیدرم، سلول های 
گردی به نام س��لول های بازال قرار دارند که مانوس��یت نامیده می ش��وند که رنگ دانه ها 

)رنگ( را در پوست می سازند و در پایین ترین قسمت اپیدرم قرار گرفته اند.
• درم: درم در زیر اپیدرم قرار دارد که ش��امل رگ های خونی، رگ های لنفاوی و غده ها 
است. بعضی از این غده ها تولید عرق می کنند که به خنک شدن بدن کمک می کند. غدد 
دیگر س��بوم درست می کنند. سبوم ماده چربی است که از خشک شدن پوست جلوگیری 

می کند. عرق و سبوم از خروجی های کوچکی به نام منفذ به سطح پوست می رسند. 

3. شناخت سرطان پوست
سرطان پوست از سلول ها - اجزای اصلی که پوست را می سازند - شروع می شود؛ سلول های 
پوست رشد می کنند و برای اینکه به شکل سلول های جدید در بیایند تقسیم می شوند. هر 
روز سلول های پوست پیر می شوند و می میرند و سلول های جدید جای آنها را می گیرند.

گاهی این روند منظم اش��تباه عمل می کند. س��لول های جدید وقتی پوست به آنها نیازی 
ندارد به وجود می آیند و س��لول های پیر در زمانی که باید نمی میرند. این سلول های اضافه 

توده ای از بافت را تشکیل می دهند که به آن تومور می گویند.
تومور می تواند خوش خیم یا بدخیم باشد.

تومور خوش خیم سرطان نیست:
• تومور خوش خیم به ندرت تهدیدی برای زندگی محسوب می شود.

• تومور خوش خیم را می توان برداشت و معموال دوباره رشد نمی کند.
• سلول های تومور خوش خیم به بافت های مجاورشان هجوم نمی برند.

• سلول های تومور خوش خیم در قسمت های دیگر بدن گسترش نمی یابند.
تومور بدخیم سرطان است:

• تومور بدخیم معموال خطرناک تر از تومور خوش خیم اس��ت و ممکن است تهدیدی برای 
زندگی باش��د؛ از نظر آماری دو نمونه رایج سرطان پوست موجب مرگ یک هزارم از افراد 

مبتا به سرطان می شود.
• تومور بدخیم معموال قابل برداشتن است. ولی گاهی دوباره عود می کند.

• سلول های تومور بدخیم ممکن است به بافت ها و ارگان های مجاور هجوم برده و به آنها آسیب برسانند.

پوست
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• بعضی از تومورهای بدخیم در قسمت های دیگر بدن گسترش می یابند. گسترش سرطان 
در بدن را متاستاز )Metastasis( می نامند.

4. انواع سرطان پوست
سرطان های پوست براساس نوع سلول های سرطانی نام گذاری می شوند.

دو نمونه رایج س��رطان پوست، سرطان سلول های بازال و سنگفرشی است، این سرطان  ها 
معموال روی س��ر، صورت، دس��ت ها و بازوها ایجاد می ش��وند. این مناطق بدن معموال در 
معرض نور خورشید قرار دارند، ولی سرطان پوست هر جای دیگری هم می تواند به وجود آید.

• س��رطان س��لول بازال به آرامی رشد کرده در مناطقی که پوست در معرض نور خورشید 
اس��ت و بر روی پوس��ت صورت بروز می کند؛ سرطان سلول بازال به ندرت به سایر نواحی 

بدن گسترش می یابد. 
• س��رطان سلول سنگفرش��ی عمدتا در نواحی در معرض نور خورشید ایجاد می شود ولی 
ممکن است در سایر نواحی هم ایجاد شود. سرطان سلول سنگفرشی گاهی به غدد لنفاوی 

و سایر نواحی بدن گسترش می یابد.
اگر سرطان پوست از جای اصلی خود به قسمت های دیگر بدن گسترش یابد، تومور جدید 
همان سلول های غیرعادی و همان نام تومور اولیه را دارد و کماکان سرطان پوست نامیده می شود. 

عوامل خطرزا 
پزش��کان نمی توانند توضیح دهند که چرا یک ش��خص به سرطان پوست مبتا می شود و 
شخص دیگری خیر. گرچه، می دانیم که سرطان پوست واگیر نیست و از بیمار به اشخاص 

دیگر سرایت نمی کند.
تحقیقات نشان می دهد افرادی که عوامل خطرزای معینی دارند بیش تر از بقیه به سرطان 
مبتا می شوند. آنچه می تواند امکان ابتا به سرطان را باال ببرد عامل خطرزا نامیده می شود.

انواع سرطان پوست


