
 

 از عواقب وخیم آن پیشگیری و مالنوم 

 

ست که می تواند در هر     سرطان پوست ا ستی ایجاد      مالنوم وخیم ترین نوع  سمتی از پوست بدن یا در نزدیکی یک خال پو ق

شکیل می       سلول های رنگدانه ای ت سرطان، از  شکی رنگ  شود و در شود. این نوع  ست  نتیجه معموال قهوه ای یا م هرچند  ،ا

مالنوم می تواند به سرعت در بدن پخش شده و تقریبا هر   های دیگر نظیر قرمز یا سفید هم دیده شود.    ممکن است به رنگ 

 عضوی از بدن را گرفتار نماید.

ست تمامی خال      سرطان و جلوگیری از عواقب وخیم بعدی آن الزم ا شخیص به موقع این  ها و نقاط تیره رنگ بدن  جهت ت

 توسط خود فرد و در صورت نیاز، توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرند.  ابتدا

 

 

 هایی ممکن است سرطانی شوند؟ چه خال

سان  شتر این خال   ها روی  تقریبا تمامی ان ست بدن خود خال یا نقاط تیره رنگ دارند. بی شکلی   پو ها در طی زندگی فرد، به 

کنند. این روند تکاملی شامل برجسته شدن و کمرنگ شدن خال به       عادی باقی مانده و روند تکاملی طبیعی خود را طی می

های طبیعی، گرد یا بیضی شکل هستند و از پاک کن کوچکی که روی    صاف است. خال   ،مرور زمان است. معموال سطح خال  

اد شتتدن مالنوم باید حتما از نظر احتمال ایج . اگر یک خال تغییرات غیرعادی داشتتته باشتتددتر نیستتتن مداد قرار دارد بزرگ

 دقیقا بررسی شود.  پوست( بدخیم بدخیم )سرطان

سته از        ثر خالاک ست. یک د سالی غیرعادی ا سالی به وجود می آیند. به وجود آمدن خال در بزرگ ها در جوانی یا اوائل بزرگ

 امکان دارد سرطانی بشوند.اصطالحا غیرمعمول )آتیپیک( نامیده می شوند. این خالها سرطانی نیستند اما هستند که ها  خال

شونده       از خال های معمولی  های غیرمعمول بزرگتر خال شکاف دار یا محو شیه های  شکل نامنظم تری دارند، حا ستند،  ای ه

شد. این خال        صاف یا زبر با سطح آنها  سطح یا برجسته بوده یا  صورتی، قرمز،   دارند، امکان دارد م ها معموال دارای چندرنگ 

 هستند. برنزی و قهوه ای

 

 

 



 

 نشانه های سرطانی شدن خال

 

بیان می شود که به طور خالصه به    ABCDEبه صورت   ترین تغیراتی که می تواند نشانه سرطانی شدن یک خال باشد      مهم

 آنها اشاره می کنیم:

 

Aعدم تقارن : (Asymmetry):    .منظور از عدم تقارن این استتت که ن تتل خال با ن تتل دیگر آن مطابقت نداشتتته باشتتد

اگر یک خال متقارن بودنش را ازدستتتت بدهد و دو نیمه آن از نظر رنگ و طر  و         پس خالهای طبیعی متقارن هستتتتند،      

 ضخامت متفاوت باشد، حتما باید بررسی شود.  

 

B حاشتتتیه نامنظم :(irregular Border) :ناهموار ،اگر مرز یا لبه های خالها حاشتتتیه قرینه و گرد دارند.  ر خالبیشتتتت، 

یین کرد، باید معاینات تخ  ی   عه را بطور مشخص ت یناصاف، نامشخص و یا محو و نامنظم باشد به شکلی که نتوان این حاش     

 بیشتری انجام داد.

 

C رنگ :(Color)( هستند و با گذر زمان معموال  دارای یک رنگ واحد )معموال قهوه ای روشن تا تیره  اغلبهای نرمال  : خال

رنگ آنها روشن تر می شود. اگر خالی تیره تر شد و به سیاهی زد و یا قسمت های مختلل آن تیره و روشن شد، یا اگر رنگ        

 شد و نیازمند بررسی بیشتر است. های مختلل آبی و قرمز و ... در آن دیده شد ممکن است نشانۀ بدخیم شدن آن با

 

D  ندازه خال (Diameter): ا ن  6تر از  های خوش خیم معموال کوچک   :  خال بزرگتر از قطر  دمیلی متر هستتتت  . اگر قطر 

 پاک کن کوچکی که روی مداد قرار دارد باشد، مشکوک به حساب می آید. 

 

E : تحول و تغییر شکل(Evolving)تر شده یا رنگش تغییر نماید یا  عنی کوچک تر یا بزرگ: اگر خالی در حال تحول باشد ی

ها به  خارش یا خونریزی آن شروع شود، باید تحت بررسی بیشتر قرار گیرد. همچنین اگر بخشی از خال، باالتر از بقیه بخش     

 نظر آید یا باالتر از سطح پوست قرار گرفته باشد باید بررسی شود. 

 

 



 سرطان پوست:راهنمایی هایی برای تشخیص زودرس 

 

ست خود را ب  - ست  ه پو ست خود را پس از دوش گرفتن و  طور منظم معاینه کنید. بهتر ا ست  زمانی که پو مرطوب ا

 چک کنید.

ست. با این حال به           - ساق پا سمت پایینی  شت بدن و در زنان ق سمت پ شکیل مالنوم در مردان ق یکی از نقاط رایج ت

سرتا پایین پا،  این محل ها اکتفا نکنید. هر ماه یک بار تمام بدن خود را  سی    از  شکوک برر برای یافتن خال یا لکه م

 کنید.

 ن، کل پاها و پشت زانوها را با دقت بیشتری بررسی کنید. نواحی پنهان مثل الی انگشتان دست و پا، کشاله را -

هم برای یافتن خال وارستتی کنید. برای وارستتی این نواحی نیاز به یک آینه یا کمک یکی از  پوستتت ستترو گردن را -

 اعضای خانواده دارید. 

 مخ وصا در باره خالی که تازه ظاهر شده، باید بسیار مظنون باشید.  -

 ییرات آنها بشوید. غعکس بگیرید تا در آینده متوجه ت ها می توانید از خال -

ها اگر نوجوان هستتتید، باردار هستتتید و یا دوران حوالی یائستتگی را طی می کنید توجه بیشتتتری به خال ها و لکه  -

ها تغییرات هورمونی در بدن رخ می دهند که ممکن است در بروز این نوع بدخیمی   داشته باشید چون در این زمان  

 اشته باشند. نقش د

های مالنوم )که در باال ذکر شتتتد( باشتتتد، یا        ABCDEاگر در بدن خود خال یا لکه ای را دیدید که دارای یکی از         -

شد، التیام نیابد یا ناحیه             شت کند، پوسته دار با شته، خارش کند، ن شار یا لمس دا سبت به ف سیت غیرطبیعی ن حسا

 .باید بررسی بیشتری شود فراتر از خال به رنگ قرمز درآید یا متورم شود
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