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 الجلد سرطان

 :عن تجدمعلومات سوف القسم ھذا في

 الجلد •
 هوأسباب الجلد بسرطان اإلصابة مخاطر •
 الجلد سرطان من الوقاية •
 الجلد سرطان فحص •
 الجلد سرطان أعراض •
 الجلد سرطان أنواع •

 :الجلد

 دةاالع في ،أعضاءه من عضو وھو  للـجسم الواقي الخارجي الغطاء ھو

 :طبقتين من الجلد يتكون. واحد مكان في ليس النه عضوأ نعتبره ال

 .واألدمة البشرة

 خاليا على الطبقة ھذه وتحتوي الخارجية الجلد طبقه وھي البشرة
 التي الميتة الخاليا على وتحتوي البشرة لون عن المسؤلة الميالنين

 الشمعية المادة وھي) قاسي ليفي بروتين وھو (الكارتين على تحتوي

 .بالسرطان تصاب قد الكيراتين لمادة المنتجه والخاليا، للجسم الحامية
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 العصبية النھايات على تحتوي البشرة تحت الجلد باطن فھي األدمة أما 
  الصبغية والخاليا والليمفاوية الدموية واالوعية والدھنية العرقية والغدد

 .أيضاً  سرطانية الخاليا ھذه تصبح وقد

 تتطور التي الخاليا وھذه البشرة أسفل توجد خاليا ھي القاعدية الخاليا
  مسبقاً  المذكورة الخاليا منھا

 والسرطان الخاليا

 مصدرھا يكون ال والتي الجلد سرطان من مختلفة أنواع عدة ھناك

 الحرشفية الخلية سرطان ھي شيوعا األكثر. الصبغية الخاليا

(Sauamous cell Cancer) القاعدية الخاليا وسرطان  

(Basal cell cancer) .العليا الطبقة في توجد الخاليا وھذه 

 .الجلد من

 عدة يستغرق أن ويمكن النمو بطيئ الجلد سرطان يكون  أن يمكن

 بسرعة ينمو أن  أحيانا يمكن ولكن. مالحظته يتم أن قبل سنوات

 .أشھر بضعة غضون في  كبيرة

 وأسبابه الجلد بسرطان اإلصابة مخاطر

 والشمس الجلد سرطان

. الشمس ألشعة الطويل التعرض بسبب الجلد سرطانات معظم وتحدث

 الخاليا بسرطان اإلصابة مخاطر من يزيد الشمس بحروق اإلصابة وكثرة
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 تعرض إذا خصوصا عالية وتصبح مخاطرال وتزيد (BCC) القعدية

 الخاليا سرطان أما. طفولته في الشمس حروق من  لكثير الشخص

 خالل عموما الشمس ألشعة التعرض  بكثرة يرتبطف) SCC( الحرشفية

 الشمس أشعة تحت يعملون الذين العاملين أن يعني وھذا. الشخص حياة

 عمال ، المزارع عمال: مثالً  بسرطان أكثرلإلصابة يكونون مباشرة

 .بناءال وعمال الحدائق

 أكثر ھمو  للحرق عرضة أكثر الفاتحه البشرة ذوي األشخاص ويعتبر
 .الداكنة البشرة ذوي الناس من الشمس أشعة لألضرار عرضة

 

 أخرى عوامل

 الجلد بسرطان اإلصابة خطر من تزيد التي األخرى العوامل ومن

 ): صبغية الغير الخاليا(

 السن كبار• 

 السابق في الجلد بسرطان لإلصابة التعرض• 

 الوراثة• 

 سابقا اإلشعاعي العالج أو  معينة لحالة الجلد تعرض• 
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 الكيميائية المواد لبعض التعرض• 

 المناعة جھاز ضعف• 

 الجلد سرطان من الوقاية

 ظھراً  والثالثة صباحاً  11 الساعه بين ما الشمس تجنب األشخاص على

 ال أن األشخاص على يجب كذلك وعمودية، قويه الشمس تكون حيث

 واقي كريم ووضع) Tanning( التسمير ألجھزة أنفسھم يعرضوا

 .للشمس والتعرض الخروج حالة في مسالش

 إذا.  عليھا تستمر عادة بك الخاص الجلد فحص تجعل أن المھم من

 أسابيع 6 إلى 4 بعد يزول لم التغيير وھذا الجلد على تغير أي وجدت

 النظر طبيبك على فيجب تكبر وأخذت الجلد على كانت تغيرات وجدتأو

 عالية لمخاطر المعرضين من كنت إذا خاصة مھم أمر وھذا. إليھا

 بسرطان  لإلصابة العالج تلقيت قد أنك أو الجلد بسرطان لإلصابة

 .سابقاً  الجلد

 الجلد سرطان عن الفحص

 مراحله في السرطان عن للكشف بفحوصات القيام ھنا بالفحص المراد
 ھذا مثل يوجد ال الوقت ھذا إلى ولكن أعراض، أي تطور قبل األولى

 .الفحص
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 الجلد سرطان أعراض

 إنتشاراً   الجلد سرطان أنواع أكثر ھو صبغي الغير  الجلد سرطان

. الشمس ألشعة يتعرض الذي الجلد على األحيان معظم في ويحدث

 األمراض ألعراض مماثلة السرطان من النوع ھذا أعراض وتكون

 أن تلتئم لم مصابة منطقه ألي ينبغي ولكن. سرطانية الغير الجلدية

 .بفحصھا الطبيب يقوم

 :شكل على يظھر أن للسرطان يمكن

 أسابيع 4 غضون في تلتئم لم قرحة أو بقعة• 

 4 من ألكثر نزيف ، جرب ، ألم ، حكة تسبب قرحة أو بقعة• 

 أسابيع

 تلتئم وال ، واضح سبب وجود عدم مع قرحة فيھا يتشكل المناطق• 

 أسابيع 4 غضون في

 أحمر النمو بطيء صغير انتفاخ كأنھا تبدو السرطانية القاعدية الخاليا

. ينزف أو يتقرح ثم ، يابس يصبح ان الى يميل فإنه بقى إذا ،اللون

 واليدين والكتفين واألذنين الرأس وفروة الوجه على شيوعا أكثر وھو

 .والظھر

 تكون قد. وردية كتل تكون ما عادة الحرشفية الجلد سرطانات أما
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 وغالبا. بسھولة وتتقرح تنزف أن ويمكن. السطح على قشور أو صلبة

 والذراعين واليدين واألذنين والشفتين والعنق الوجه على توجد ما

 .والساقين والكتفين

. األولى مراحله في الجلد سرطان أشكال من شكل ھو بوين مرض

 مكان أي في تظھر أن ويمكن. حكة تسبب حمراء بقع مثل عادة يبدو

 .الجسم على

 

 الجلد سرطان أنواع

  Basal Cell Skin Cancer القاعدية الجلد خاليا سرطان

 بسرطان تشخيصھم يتم أشخاص   )٪ 75( 4 أصل من 3 حوالي

 المناطق في النوع ھذا ويظھر. النوع ھذا من ھم صبغية الغير الخاليا

 الساقين أو الظھر على يظھر أن يمكن ولكن ، للشمس عرضة األكثر

في المتقدمين في   أو العمر منتصف في تشخيصه يتم ما غالبا.  أيضاً 

 جزء إلى لإلنتشار القاعدية الجلد خاليا لسرطان جدا النادر منو. السن

 .الجسم من آخر
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  cancerSquamous cell skinالجلد خاليا سرطان الحرشفية

. النوع ھذا من ھو الجلد رطانس من) ٪ 20( 5 في 1 حوالي

 لم إذا. الشمس ألشعة تعرضت التي المناطق في يظھر ما وعادة

 في ينتشر إلى األحيان معظم في فإنه ، الحرشفية الخاليا سرطان ينتشر

 له المجاورة اللمفاوية الغدد إلى ينتشر وقد. الجلد من العميقة الطبقات

 .أخرى سرطانات سببي قد مما ، األعضاء من وغيرھه

 

 

 

  

 


