
الجـــلد 
   

سرطــان 



ماهو؟

يصــــــــيب الخـــــاليا الصبـــــغية في الجـــــــلد 
أنواع  من  أشد  من  وهو  (الميالنوما) 
سرطانات الجلد خطورة و أقلها انتشارًا. 

ماهي أنواعه؟ 
سرطان الجلد الميالنيني 

يصيب الطبقات العليا من الجلد و يتطور 
ببطء و هو أقل خطورة. 

سرطان الجلد الغير ميالنيني

هــو مــــن أكثــــر أنـــواع السرطانات 
انتشـــــــارًا فــــي العــــالم ويصـــــيـب 
طبقـــات الجـــلد المختلفة ويتنوع 
بحسب طبقة الجلد التي يصيبها 

سرطان الجلد 



سرطان الجلد الغير ميالني

يصيب الجميع و لكنه أكثر شيوعًا 
لألشخاص تحت عمر ٥٠ سنة 

50

سرطان الجلد 

75

من يصيب؟ 

سرطان الجلد الميالنيني

عند  وأكثر شيوعًا  الجميع  يصيب 
األشخاص من عمر ٧٥ سنة وأكبر. 



 

من أبرز عالماته ظهور شامة جديدة أو تغير في 
شامة قديمة، و يشمل ذلك تغير في: 

سرطان الجلد الميالنيني (الميالنوما): 

تتنوع األعراض بحسب نوع السرطان و هي: 

ماهي أعراضه؟ 

سرطان الجلد 

الحجم
قد تكون أكبر من المعتاد 

اللون
أكثر من لون واحد

الشكل
يكون غير منتظم

لذا ابحث دائمًا عن شامة يتغير شكلها 
أو حجمها أو لونها تدريجًيا.

طبيعتها
يمكن أن تتسبب في حكة أو تنزف



سرطان الجلد 

الورم السرطاني
أحمر و صلب وفي بعض 

األحيان يتحول ليصبح 
قرحة 

البقعة السرطانية
مسطحة وقشرية 

أول عالمة له هو ظهور ورم أو بقعة ملونة تستمر 
ألسابيع و تتطور ببطء لمدة أشهر أو سنين ، 

ويكون شكلها:

سرطان الجلد الغير ميالنيني: 



سرطان الجلد 

ماهي أسبابه؟ 
أ. سرطان الجلد الميالنيني: 

كثرة الشامات أو النمش

الشعر األحمر أو األشقر

البشرة الفاتحة اليت 
تحترق بسرعة 

وجود تاريخ عائلي

ينتج سرطان الجلد عن خاليا الجلد التي 
تبدأ في التطور بشكل غير طبيعي.

لألشعة  المفاجئ  و  المكثف  التعرض 
الذي  و  البنفسجية من الشمس  فوق 
يتسبب في حروق الشمس، و قد ينتج 

من التعرض ألسرة التشميس. 

المسبب الرئيسي: 

و من العوامل التي تزيد من
خطر اإلصابة:  

01

02

03

04



ب. سرطان الجلد الغير ميالنيني: 

اإلصابة السابقة بسرطان الجلد الغير ميالنيني 

تاريـــخ عائلـــي لإلصابـــة بسرطان الجلد

تناول األدوية مثبطة للمناعة 

01

02

04

05

البشرة الفاتحة التي تحترق بسرعة 

اإلصابة بأمراض مناعية 

كثرة الشامات أو النمش

03

06

سرطان الجلد 

التعرض المفرط لألشعة فوق البنفسجية 
(UV) من الشمس و من آجهزة التشمس 

الصناعية والمصابيح الشمسية.

المسبب الرئيسي: 

و من العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة:  



 

سرطان الجلد 

متى تزور
الطبيب؟ 

كيف يتم تشخيصه؟

أخذ خزعة لتأكيد 
تشخيص سرطان الجلد.

بفحص الجلد 01

02

الجلد،  في  تغيرات  آي  عند ظهور 
مثل ظهور كتلة أو قرحة أو جروح 
الجلد ال يتحسن  أو تغير في لون 
شامة  ظهور  أو  أسابيع   ٤ بعد 
أو تغير في شامة قديمة.  جديدة 

فقد اليكون سرطاني 
ولكــن مـــــن األفضــــل 

فحصه. 



كيف تتم معالجته؟ 

أ. سرطان الجلد الميالنيني: 

استخدام األدوية الموجهة 

العالج الرئيسي لجميع أنواع سرطان 
الجلد هو الجراحة و تختلف خيارات 

العالج األخرى بحسب النوع: 

بحسب  األخرى  العالج  خيارات  تتنوع 
في  وعالجه  تشخيصه  تم  فإذا  الحالة، 
الجراحة  تكون  ما  فعادة  مبكرة،  مرحلة 
فإن  تشخيصه،  تأخر  إذا  أما  ناجحة. 
انتشار  إلبطاء  يكون  العالج  من  الهدف 

السرطان وتقليل األعراض،

و من خيارات العالج:

01
استخدام األدوية التي تعزز استجابات 

الجسم المناعية للورم الميالنيني. 02

سرطان الجلد 



 

١٦

9 من 10 حاالت إصابة بسرطان الجلد الغير ميالنيني تشفى بنجاح. 

التجميد (العالج بالتبريد) 

وتشمل خيارات العالجات األخرى:

01

الكريمات المضادة للسرطان  03

العالج اإلشعاعي  02

.(PDT) العالج الضوئي 04

سرطان  وموقع  وحجم  نوع  على  المستخدم  العالج  ويعتمد 
الجلد الغير ميالنيني. وتعد معدالت الشفاء منه عالية وقليًال 

ما ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

سرطان الجلد 

ب. سرطان الجلد الغير ميالنيني: 

في الجراحة يتم إزالة الورم السرطاني 
وبعض الجلد المحيط.



هـل أعجــبك 
هـذا المـلف؟

هنا تجد المزيد


