
در مراحل اوليه تغييرات ممكن است به آرامي صـورت گيـرد 
مثال پيدايش رنگ سـياه در خـال، گـاهي مالنـوم در مراحـل               
اوليه، پوسـته ريـزي خفيـف و يـا خـارش دارد و در مراحـل                 

و يـا   پيشرفته تر ممكن است برجسته شده و با خارش، ترشح           
 .خونريزي خفيف همراه باشد 

  

  
 
 

پزشك براي تشخيص مالنوم از خال شما نمونه برداري كـرده           
 . و به آزمايشگاه ارسال مي كند

  :درمان
. شايع ترين روش درماني، برداشتن خال با عمل جراحي است         

معموال در عمل جراحي نواحي سالم اطراف خال نيز تا حـدي       
  .برداشته مي شوند

 خال بيش از حد بزرگ باشد ممكن است بـه پيونـد   اگر اندازه 
  . پوست نياز باشد

شيمي درماني، پرتـو درمـاني، درمـان هـاي ايمنـي از جملـه               
  .درمان هاي ديگر مالنوم محسوب مي شوند
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مقابل آيينـه تمـام قـد بايـستيد، گـردن، قفـسه سـينه، زيـر  
سينه ها، نواحي تناسلي، حتي بين انگشتان دست و پا را نگاه            

سپس پشت خود را به آيينه تمام قـد كـرده و بـا يـك                . كنيد
 . آيينه دستي پشت بدن خود را معاينه نماييد

به پزشـك  چنانچه اين تغييرات را در خال خود ديديد سريعا    
  :مراجعه كنيد 

 اگر حدود خال شما نامنظم، ناهموار و محو شده  •
  .باشد يعني حدود كامال مشخص نداشته باشد      
اگر خال شما غير قرينه باشد يعني بخشي از آن با سـاير            •

  .قسمتهاي آن خال متفاوت باشد
  
  
  
  
  
  

  

اگر خال شما چند رنگ شده و بيش از يك رنـگ را              •
قهوه اي، زرد قهوه اي،   مثل سياه،در آن   مي بينيد

  ...خاكستري، قرمز، آبي، 
  
  
  
  
  
  
  

اگر تغييري در انـدازه خـال خـود مـشاهده كرديـد              •
معموال خال هـاي    ) بويژه اگر خال شما بزرگتر شده     (

 . ميلي متر نياز به بررسي بيشتري دارند5بزرگتر از 
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 بـويژه اگـر منجـر بـه         ،فتاب سوختگي شديد  سابقه آ  •
 . ايجاد تاول شود 

كـك ومـك وچـشم هـاي        ،  افرادي كه پوست روشن    •
بطـوري  . رض خطر هستند  روشن دارند بيشتر در مع    

 نفـر و در     50 بـه    1كه خطر ابتال در سفيد پوسـتان        
 .  نفر است 1000 به 1سياه پوستان 

 فتاب به خصوص در سابقه تماس مكرر با نور آ •
 . دوران كودكي و نوجواني       
ف سيستم ايمني بدن مثل بيماران پيونـد اعـضا          ضع •

  و ايدزHIVيا مبتاليان به 
ع مصنوعي اشعه ماوراء بنفش براي      ي كه از مناب   افراد •

 شدن استفاده مي كنند مثل سوالريوم و حمام         برنزه
 . فتاب سوختگي شود آفتاب به خصوص اگر باعث آ

  
  
  
  
  

 ،يـري ي ديده مي شود اما بيشترين سن درگ       مالنوم در هر سن   
  .  ميانسالي است 

فتاب واحي باز بدن كه در تماس با نور آمالنوم ها  معموال در ن  
ر نقطـه از بـدن يافـت        اند بروز مي كنند  اما مي توانند در هـ          

  .  و نواحي تناسلي   دهانشوند مثل چشم، 

  
سر و گـردن و تنـه  و در زنـان            در مردان محل شايع مالنوم،      

  . بيشتر در دست و پا ها مي باشد 

ن سرطان در دنيـا و شـشمين علـتسرطان پوست شايع تري   
از بين انـواع    .مرگ و مير ناشي از سرطان ها را شامل مي شود          

 مالنوم مربـوط بـه خالهـاي سـرطاني         ,مختلف سرطان پوست    
با وجودي كه از ساير انواع  سـرطان پوسـت شـيوع             . مي باشد 

كمتري دارد ولي از اهميت زيادي برخوردار است و در صورت           
احي بدن مـي توانـد تهديدكننـده حيـات          گسترش به ساير نو   

  در سالهاي اخير تعداد تشخيص هاي مالنوم . باشد
  .افزايش يافته است

         
  مالنوم چيست؟

ــت      ــه پوس ــده رنگدان ــلولهاي توليدكنن ــرطان س ــوم س مالن
ميباشد و مي تواند بصورت بـروز تغييـر در يـك            ) مالنوسيت(

.  كنـد    خال قديمي يا بعنوان يـك خـال جديـد تظـاهر پيـدا             
ن ميتوانـد بـه درمـان    تشخيص زودهنگام و درمان به موقـع آ       

ن تقريبا سرانجام   اري منجر شود اما انواع پيشرفته آ      كامل بيم 
، ريـه ،  مالنوم پيشرفته مي تواند به غدد لنفاوي      . خوبي ندارند   

  . كبد و مغز انتشار يابد 
  

  
  

  چه افرادي در معرض خطر ابتال به مالنوم اند؟
ابقه ابتال به مالنوم را در اعضاي خانواده افرادي كه س •

 .خود دارند 
 بـوده انـد امكـان     افرادي كه خود قبال مبـتال بـه مالنـوم          •

  .نها زياد است ابتالي مجدد در آ

  :چند توصيه مهم  براي پيشگيري از بروز مالنوم 
 3 صـبح تـا      10( فتـاب   آ تـابش    تاحد امكـان در سـاعات اوج      

 دراين سـاعات از   ،  فتاب قرار نگيريد  آدر معرض نور    ) بعدازظهر
  . مكان هاي سايه دار استفاده كنيد

فتـاب بخـصوص در فـصول گـرم سـال           آاز خود در برابر نـور       
، شـلوار ،  ستين بلند بدين منظور از لباسهاي آ    ،  محافظت كنيد 

   از كرم هاي طق بدون پوشش بدنكاله لبه دار و براي منا
.  تفاده كنيـد اس) 30باالي  SPF( مناسب SPFفتاب با ضد آ

فتاب مـي توانـد از لباسـهاي نـازك و           دقت كنيد اشعه مضر آ    
  .پنجره عبور كند

فتـابي اسـتاندارد     محافظت از چشم هاي خود از عينك آ        براي
 بهره ببريـد زيـرا همـانطور كـه گفتـه شـد مالنـوم حتـي در                  

  .  مي شودچشم ها نيز ايجاد
  

 
  

اين روشهاي پيشگيرانه در مورد كودكان و نوجوانان از اهميت 
ثرات نامطلوب تمـاس بـا      از ا % 80باالتري برخوردار است زيرا     

 . روي مي دهد   سالگي18 بنفش خورشيد قبل از اشعه ماوراء
ز نظر عالئـم  توصيه مي شود هر فرد ماهي يكبار بدن خود را ا          

بهتر است بعد از حمام اين كار را        . دسرطان پوست بررسي كن   
ينـه  با استفاده از يك آيينه  تمام قـد و يـك آي            . نجام  دهيد    ا

. پوسـت تمـام بـدن خـود را بررسـي كنيـد            دستي مي توانيد    
  .مناطق پوشيده از مو را نيز به دقت معاينه كنيد 

 


