
 پويش ملي مبارزه با سرطان 

  بهمن ماه  7-1
  دنخالها چه زماني مشكل ساز مي شو

بيشتر اين خالها در طي زندگي فرد به شكلي عادي باقي مانده و روند تكاملي طبيعي . تقريبا تمامي انسانها روي پوست خود خال يا نقاط تيره رنگ دارند 
گرد يا بيضي  معموال سطح خال صاف است و خالهاي طبيعي. اين روند شامل برجسته شدن و كمرنگ شدن خال به مرور زمان است . خود را طي مي كنند 

اگر يك خال تغييرات غير عادي داشته باشد ، بايد حتما از نظر ايجاد مالنوم بدخيم . شكل بوده و از پاك كن كوچكي كه روي مداد قرار دارد بزرگتر نيستند 
  . بررسي شود 

  :اينجا بطور خالصه به ذكر آنها مي پردازيم بيان مي شود كه در  ABCDEمهمترين تغييراتي كه مي تواند نشانه سرطاني شدن يك خال باشد بصورت 
  عدم تقارن )ASYMMETRY=A (:  بيشتر خالها حاشيه قرينه و گرد دارند منظور از عدم تقارن اين است كه نصف خال با نصف ديگر آن مطابقت

  .نداشته باشد 
  حاشيه نامنظم)BORDER IRREGULARITY B=  (:اف، نامشخص يا محو ويا نامنظم باشد به شكلي كه نتوان اگر مرز يا لبه هاي خال ناهموار يا ناص

 . اين حاشيه را بطور مشخص تعيين كرد بايد معاينات تخصصي بيشتري انجام شود 

  رنگ)C= COLOR  :( خالهاي نرمال معموال داراي يك رنگ واحد )اگر . هستند كه با گذر زمان روشن تر مي شوند ) معموال طيفي از رنگهاي قهوه اي
 . ام يك خال و يا قسمتهايي از آن  تيره تر شدو به سياهي زد ويا رنگهاي مختلف آبي و قرمز در آن مشاهده شد نيازمند بررسي بيشتر است تم

  اندازه)D= DIAMETER : ( اگر قطر خال بزرگتر از پاك كن كوچكي باشد  كه روي مداد . ميلي متر هستند  6خالهاي خوش خيم معموالً كوچك تر از
 .رار دارد، مشكوك به حساب مي آيد ق
  تحول و تغيير شكل )E= EVOLVHNG  ( اگر خالي در حال تحول باشد يعني كوچكتر يا بزرگتر شده يا رنگش تغيير نمايد يا دچار خارش يا

. اگر بخشي از خال باالتر از بقيه به نظر آيد يا باالتر از سطح پوست قرار گرفته باشد بايد بررسي شود . خونريزي شود بايد تحت بررسي بيشتر قرار گيرد 
  .  گتر مي شوند يا ارتفاع آنها به سرعت تغيير مي كند ضايعات مالنومي اغلب بزر

ما اگر فكر مي كنيد در معرض خطر سرطان پوست هستيد بايد با پزشك در اين مورد صحبت كنيد ، پزشك مي تواند راههايي را براي كاهش خطر به ش
  .  پيشنهاد كند 

    
  

  

  

 


