


 

 

 

 

 من املشكالت الصحية يف بيئة املدينة املنورة 
 سرطان اجللد

 

 
 د. حذيفة أمحد اخلراط                                  

أخصائي جراحة التجميل                                                                           

 مستشفى امللك فهد باملدينة املنورة
 

ّة،  ممار  او ا ارم يف م   اة      يف بيئة ج غرافية ذات أجواء مشمسة حار

املدي ااة امل ااوّ،   لناار ى اار حةااع اىساارحة بتاال اةمااراي ذات اى ااةة اىو ي ااة  

واالّ باارا املبر اار ةااراّ، اتااو املر عتااة وااا و  أ ااتة اىشاام  املساا مر     

اىاا مي د ااد فاايات عويةااة حةااع مااد،  اانوّ اىساا ة   اا م ف اا  اى ااي          

 اى وي .

َّج يف مبحث مر ي يب جسم اإلنسرن من أمراي    ج حن  أ ري وممر ُي د

أ تة اىشم  املبر ر و تارةي اانرن املدي اة امل اوّ، ومار جروّ ار مان مادن         

وقر، وِ جر ى ىك اى أ ري اىضارّ  ااء اارعرن اتةاد  اىا مي أ ا تت حرال ا        

 زااا  ايئر  فشايئر  يف انوناة اة اري،  ماد  يارا،  تاداا اىسانرن املضا را           

 و  وّ وارئ  االا   رء.   و  دةم وارئ  اىنش  اى يب

واا تمد يف اى اعحرت اى راماارت سل  ساةي  بتال اةوااواء حاوم  اا        

املشنةة اى حية اهلرمة  ومر قد ي تن  من آ رّ ر ويلنر يف صحة جسم 

 اىعرا.
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 أمثااار أناااوا  اىسااارعرن اىاااإل   ااايب جسااام اإلنسااارند اااارعرن اتةاااو

حرىااة  قرابااة    ااة م ياا    شااصي  ةح اارئياإلو عياادنر اىسااج ت   قرعبااة

يتنا  واصرمة حادا حارالت      ممر  اىترمل حوما وير   ىداءجديد، من   ا ا

اى احية  اىاإل  سا دحد  اد    عبيار          ومرب حجم     املشانةة اإلصربة

اريتر 
(1)

. 

وقباا  أن ضااوي يف ا ااديث حااوم ااارعرن اتةااد   ساان أن  ااي      

 ا ا  ق   ر حاوم  ث احدأمسرح  - د اإلنسرناى شر ية تة  بيتةرىب حةمر 

 .اىسرعرن

   تاارا اىلاار ر، م ناار   اقي اا   ي نااون اتةااد اىبشاارمي ماان عب اا      

 عاار  سل  و  ا مةةاايمي 0.1مننر يبةاام م وااا  ُااا  و   epidermisبرىبشاار،

  اااع  ماان اىبشاار، سل اةمخاا  عب اارت  شاار ية  و  ااد اى ب ااة اة اار،    

 3سل  ن اا  املةاايميمننر باا  اوح ُاااياايو  dermisو تاارا ب ب ااة اةامااة 

مةةيميات  و    بدوّ ر   نون من عب     شر ي  
(2)

. 

  ن حااأ أن ىناا  عب ااة ماان سىينيونااد قااومي جناارمبوبعحاا  اتةااد 

ناار  وقااد   شاارب  بتاال  اا   اخل ياار    اخلرصااة بعب ر اا  املص ةعااة   ير اار  

  أن ارعرن اتةد اخل ير  ةك ر بشأن  وجد يف أمثر من عب ة  ومر ينمةف

نااة ى ب ر اا   و اا ا ماار    بأنواحاا  املص ةعااة  ي شااأ ماان سحااد، اخل ياار املنوة    

 . برحر  يف متري ا ديث حن أنوا  اىسرعرن  ةك  حل ا 

و اا    ضاام   skin appendagesاملةح اارت  اى بيتااد بتااُل تةااَدي بااد ا

 اةظعاارّ  واىشااتر  وااادا اىتاارد  واىغاادا اىد  يااة  وأوحيااة اىاادم  وبتاال    

                                              
(1) Jerant et al. 2000. 

(2) Peter and Mary, 1992. 
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 اب ــما أسب

 اتسرطان

 ؟دــــاجلل

وظيع   اخلرصة ب   نراىتض ت  وىن  م
(1)

. 

ااء يف اااارب أااااواّ   مااار  ااازام   اااوات اىتةااام ب يئاااة

وماار ياازام اىغمااوي  ااي    اىااداء اونااوم    -اىساارعرن

 سال أن  يف انونة اة ري،  بادأتت جبرنب مبري من أابرب   

  ااار    وظنااار  ااايئر  فشااايئر اىرؤيااار   ضااا  متااارمل بتاال  

اىتواما    ال   ار،  و او  م  ة   ر  ذمر  با  ذومي ا 

   د بنار اىتواما     وُيpredisposing factorsحدوث اىسرعرن يف  سرحد،امل

 رىسرعرن.ب ة اتسم زيد من نسبة اح مرم سصرباىإل 

ومار   سال أن     اىتوام  قد  ؤ ر يف  اص  اون آ ار ف  ايب  بارملري     

  ااو مترفااة نريااد ماار ف وأياار  ماارناااري متااروا ح ااع انن   ذىااك ياازام ااابب

 حدوث ارعرن اتةد  ومن أ منر:يف  سرحد،اىتوام  امل

 اى تري اىزائد ة تة اىشم :  -1

ويتادة اىترما  اة ام اىا مي     ىسارعرن اتةاد    اةمارب  بر ر اىسبب املو و 

مار ينم ار مان    ويَُلنر ب مرت واوحة يف أجواء بيئاة املدي اة امل اوّ، املشمساة.     

 ultraviolet  عسااجية ااو اة ااتة فااود اىب  ااتة اىشاام ة ضاارّ،اىت رصاار اى

irradiation     هلاار م اادّ،   اىااإل    شمسااية امل بتثااة  و ااد جاازء ماان اة ااتة اى

اتةااد  وبرى اارىد سحااداث بتاال اى صريااب يف    عب اارت ماابري، حةااع ا ااياد   

قد ي وا الح ر  سل ظنوّ اىسرعرن و  ااملص ةعة   ر  ير 
(2)

 . 

اىبشاار، ةااون أن اة ااصر، اىاا ين د اار ون ب  مماار راادّ ب اار ذماار    اار

د مميارت أمارب مان اة اتة فاود اىب عساجية          أمثار حرواة ى ة  ا   اىعار   

                                              
(1) Forslind, 1970. 

(2) Siegel, 1990. 
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نسبة اح مارم  من زيد ي   اوومت ر  جةوا م برم  ر، أوو  ى ةك اة تة  

ي م رّنة مد اري م  سال أنة   ا ال يتا  بارى بد  وام اخل ار    سصرب نم برملر

قرئماة ىاد،   حن ان رين اى ين د ةنون بشار، ذات ىاون أاماف  فرملشانةة     

اتميد اون اا ث رء  مد اة   برالح برّ  عروت اى سب
(1)

 . 

يزيااد   اار اإلصااربة برىساارعرن بزياارا، ااارحرت  تااري اتةااد ة ااتة        

 رّ، وحماارم اىب اارء  ماان  رملزاّح  واىبحةااماا و   ة ااب بتاال املناان  اىشاام   

مي سل  تاريل اتةاد سل   وقوفر  عوي   حتت أ اتة اىشام   ممار ياؤاة     أّبربنر

نسبة حادوث  من   يتزة و  ا ترحرت فود اىب عسجية  اإلرت أمرب من ممي

 . املري

ويف بيئة صحراوية مشمساة مبيئاة املدي اة امل اوّ،     شار من اة اىرحاد        

باا  صااعوا أب اارء امل   ااة  و ااد من ااة    ةااب املنااث اى وياا  واى عرحاا         

 ا املبر ر ب   أ ري أ تة اىشم  من جنة و  ير اتةد من جنة أ ر،  وهلا 

 . أ ري صحد اةيب مشرب 

  يار اتةاد   ب ختارة  يف سر اى مي ينمان اىبتد  مل يترا اىتةم ا ديث

اة تة فود اىب عسجية  سال أن   ر  بتل ى أ ري  وسصرب نر برىسرعرن ن يجة

  م نر أن     اة تة  تم  حةع خترياب ا مال اى اوومي    ذىك يف عرويرتاى

D.N.A  جنااار  امل رحاااة يف  أنشااا ة  اا ااا    يااار اتةاااد  ممااار أننااار  ت  ااا

 .الح ر  ّ ظنوّ اخل ير اىسرعرنيةاتسم  ممر يؤامي سل   وة

بسرعرن اتةاد يف   امل رب زيرا، أحداا مر ح قة أ تة اىشم  بىنن 

  أن أصربد اال نارم  ؟  واتواب يووةاىس وات اة ري، يف اوم اىترمل املص ةعة

يف رت املدنياة ا ديثاة   صا رح    شاند اىا مي     دم اىتةمد املةحاوظ   ج   و اى

                                              
(1) Scotto and Fraumeni, 1982. 
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وظنااوّ  صااحة اىبيئااة اىلاار ر، يف ب اامر  انونااة اة ااري،  واىاا مي ماارن ىاا   

  حية.من املشن ت اى اىتديد

عب اة اةو ون  و اد    يفاى أ ري اىسةيب هل   اى ا رحرت   و  ر   ر ينمةمر 

  و تمااا  حةاااع يةاةّوااارىنر، بااا ةي اااسحاااد، عب ااارت اىغااا ا اتاااومي اح

 ا   اى ب اة    أ ري اإل ترحرت اىشمسية اىضرّ،  وقد  ضارّتت من   اى صعي 

  (  ااب اةو ون)  وظناار ىاادي ر م اا ة  ب ااأ ري بتاال اى اا رحرت ا ديثااة    

سل    اا   وسااة  مميااة أمارب ماان أ ااتة اىشاام    فساا  اواارم أماارم اىا مي  

مومب اةّي
(1)

. 

  ة:اى تري املس مر ىأل تة امل أية -2

  ionizing radiation ااة تة امل أيةاى تااري املساا مر ىأل اا أحيرناار   يااؤامي

اإل اااترحرت وس اااترحرت مااارا، اىرااياااوم   و   X-rayأ اااتة سمااا  مثااا   )

سل سصاربة اتةاد     اى بيتية أو اى  رحية اى رجتة حن املاواا املشاتة اى شا ة(   

وخبرصة يف حرم اى تري ىةجرحرت املر عتة  وابب ذىك  و مر  برىسرعرن 

رى ناااارب اتةااااد اإلصااااربة ب :ت أ مناااارختة عاااا   ةااااك اإل ااااترحرت ماااان  ااااأ ريا

ي  وّ بدوّ  سل اارعرن اتةاد  سال    اى مي  radiation dermatitisاإل ترحد

سل حد، ح واأن   ا يس غرد  م ر  عوي   قد ي   
(2)

. 

 اى أ ريات اترنبية ىبتل املواا اىنيمروية: -3

 يفسام ب اوّ، حرماة  و   اتصاحة   يف ورّ، أ ريات  رتىبتل اىنيمروي

  ماإلصربة برىسرعرن  ومن أ ومن ذىك اح مرم ظنوّ   رصةب وّ، اتةد 

: اهلياادّومربونرت اىضاارّ  اا ا اى ااأ ريمثاا  اىنيمرويارت امل نمااة يف سحااداث  

                                              
(1) Siegel, 1990. 

(2) Shore, 1990. 
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و اااد ماااواا    polycyclic aromatic hydrocarbonsا ة ياااة اىِت رياااة 

   يوت اى شحيم واىزيوت اى  رحيةوميميرئية موجوا، يف اىعحم واإلاعةت 

راااااب  اااااو ةد ا ااااا ّ أ  ااااارء اى ترمااااا  املبر ااااار ماااااد  ةاااااك املاااااواا وىاااا ىك  

واملس حضرات
(1)

 . 

د   يف يا ومارن    arsenic: اىازّني   ممر ُي مر أيضر  يف   ا اترنبو

املياار   وقااد  اادث أن   ةااوةث باا   بتاال اةاويااة    صاا رحةيف  واااي ر  اىسااربف

مان   ي  يتادة ي اتةاد ملارا، اىازّن   أن  ترة املنم   رو اتوفية يف برعن اةّي 

 سصرب   برىسرعرن.الح ر  اىتوام  اىإل قد  سبب 

   رحرت اتةد املزم ة: -4

إلصربة ى اى رىيةبتل اى  رحرت املزم ة أحيرنر   جةد اإلنسرنيف   لنرقد 

أمثارم  أن سل دّااارت  بتال اى   شاري مبري اىدواىد  و و  أةتمي اىد ورر ب

فإنا    -سن حادث   -ا     اى رح قد   حوم سل ارعرن جةدمي  سال أن  ا  

  رج سل فيات  م ية عويةة
(2)

   . 

 امل رحد: ة اخل -5

محري اا  ماان اىوقااو  فريسااة   حةااع اإلنساارن جساام جناار  امل رحااة يف  ي ااوم 

مت ااد اىبنيياار ماان ااازو   اةول اىااإل  اايد، امل ويتاادةمااثري ماان اةمااراي   

ص يااار ة  مااان اهلجاااوم اىنراااا  ى  يااا ةاى  :اتسااام  ومااان منرمااا  اة ااار،   

 .يتيف ان شرّ ر يف اتسم و نر ر ر ممر  يةناىسرعر

سل  يرا، اح مارم اإلصاربة     رحد امل أو االو راب اىوظيعدة  اخل يؤامي

ومن أ ام أاابرب وات       بأمراي اىسرعرن املص ةعة  وم نر ارعرن اتةد

                                              
(1) kubasiewicz, 1991. 

(2) Burgess and Jager, 1979. 
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اإلصااربة مبااري ن اا  امل رحااة املن سااب )اإليااد (    :حموماار  م رحااة اتساام

ىةم رحة ثبة ةاتسم  و  روم اةاوية امل  ّاحة اةحضرء يفحمةيرت و
(1)

. 

 اةمراي اىوّا ية: -6

 ةاك   اةماراي اىوّا ياة  ومان    بتال ي  رحب حدوث ارعرن اتةد مد 

  و ااو مااري جةاادمي ي  اا  بةااون فاار   ىةبشاار،    albinismف َناا: امَلاةمااراي

            واىشااتر  مااد  ااد، ا سراااية ة ااتة اىشاام   وم ناار مااري جعاارا اتةااد 

xeroderma pigmentosum        و ااو مااري جةاادمي آ اار يساارحد يف  تزيااز

 سصربة اتةد برىسرعرن.

 رد:اىِت -7

اىدا ةيااة قااد اتساام يف ب يااة   رصااةوجااوا حواماا   :race ردباارىِت نتاا 

بتاال يف  يلناار ااارعرن اتةااد  نااون اااببر  يف سصاارب   بااأمراي متي ااة  و  

ن اى عسااري ذىااك  سال أ تاارا ااارة أ اار،  وال ُي اةحااراد ب سااب  عااود أحراقاار   

يزياد  سم   ي رت جت ر  متية ر   ليمي ر من  ردىن  ِح نةس :امل   د   ر ي وم

من اىشتوب اىاإل  نثار   مثرى ر   ر يعيد أنة   ورري ممن اح مرم سصرب   مب

: اانرن اوم أيرى ادا    ب وّ، مةحوظة فينر أحداا امل رب  بسرعرن اتةد

واانو ة دا  وم رعتة ويةز
(2)

. 

  سبف حدوث اىسرعرن: اةمراي اىإل  -8

                                              
(1) Rowe et al, 1992. 

(2) Scotto and Fraumeni, 1982. 
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 أنواع  ما

              سرطان 

 ؟دــاجلل

اارعرن    سابف واية  َرتارا بأننار حارالت مَ     ر  بتال اةماراي اىاإل  ُ   

ومان  ويت  ذىك حتوةم  ا   اةماراي سل اارعرنرت جةدياة الح اة        اتةد 

و او ااء جةادمي      solar keratosisمري اى اا رن اىشمساد   :أمثر ر حدو ر 

دوث  عاارح ت اى تااري اىزائااد ة ااتة اىشاام   مماار يااؤامي سل حاا  حاان  اا جي

 الايمر يف عب رت بشر، اتةد.  اى نربية يف جةد امل رب  

 دنن ى ر   سيم ارعرن اتةد سل اةنوا  اى رىية:

 ارعرن اخل ير اى رحدية:  -1

   basal cell carcinomaيتاد ااارعرن اخل يار اى رحديااة   

 وواا  مماار يف جةااد اإلنساارن   ر  وحااد رتساارعرناىأمثاار 

أمثااار اااارعرن ي ااايب جسااام اإلنسااارن حةاااع        مااا ىكاإلح ااارئيرت أنااا 

اإلع د  ومر  زام أحداا امل رب  ب  حوم اىترمل  يف  زايد مس مر
(1)

.  

 ااأن  باا ىك  ااأن   – ب اىاارئي  ىساارعرن اخل ياار اى رحديااة  اا ا  ساابامل

اىشمساية  ىأل اتة  املس مر اى تري    و –ارعرن اتةد اة ر، من نوا  اة

 تااارا برخل يااار      يااار يف بشااار، اتةاااد فاااود اىب عساااجية  وي شاااأ  مااان   

يف وقاد ي شاأ   اىاإل أمسابت اىاداء ااا  املتاروا         basal cellsاى رحدياة  

ماان   ياار ب اا ت اىشااتر أو ماان   ياار اىغاادا اىد  يااة         بتاال ا اارالت  

اةجازاء  اىوجا   و رصاة   جةاد  وأمثر م رعف اتسم سصربة بن ا اىسارعرن:  

 رةن   وحوم اىتي  .احي ة ب

صااغري،  جةدياة  أ اارعرن   يار اتةااد اى رحدياة حارا، ب ااوّ، بثار،      يباد 

ز  ا ا اىاداء متادم     عار  معار ات قاد مت ازج برىادم  وديةا      وح ارحرن مر    رة

اى مي بدأ ب  يف أوائ  املاري   اى غري    د يب ع ب ع  حجمفب دء  اىمنو  

                                              
(1) Sober, 1983. 
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يف  حمادواا  سل أجازاء أ ار، مان اتسام  ويب اع  اأ ري          ّرن شامن اى راّ و

امل رب تةدن رد ويف يف ا
(1)

. 

 :شرئنةارعرن اخل ير اى -2

ماان    squamous cell carcinomaة شارئن ي شاأ اارعرن اخل يار اى   

ود ار   ا ا      keratinocytes  ير يف بشر، اتةاد  تارا برخل يار اى رنياة    

 ماثريا    وساربف سرعرن اىاىبتن    اىسرعرن مبتدم منو وان شرّ اريت 

اىرئة  واىتلرم  واىدمرغ برجتر  ريملمر ي  شر ا
(2)

 . 

اىإل   تري  جزاءاةيف  سصربرت ارعرن اخل ير اىشرئنة لنر متلم 

رصااة اىوجاا   واىرقبااة  واىلناار  واىنعاا     خببنثاار، ة ااتة اىشاام   و 

 اتةاد امل ارب  و ارب  حاواا     يف محراء م  شار،  ب د يف  ن  ةو لنر انف

حةع اإلصاربة بسارعرن      ر حاى  رة يدمح  واةحةع  وقد    رة  و ب داى  ةك

  ديد اخلبر ة.

 ارعرن املي نومر: -3

تة ى ااابغة ماان اخل يااار امل اا       melanomaي شااأ ااارعرن املي نومااار  

حةااع  واوااحة املااي ن  يف أامااة اتةااد  و ااو ااارعرن  بيااث  وىاا  م اادّ،    

ومار  نساجة ب اوّ، ااريتة  ويرجاد املسابب اىارئي  ىةمي ن      اةاالن شرّ وازو 

سل  تريل اتةاد براا مراّ سل اى اأ ريات اىضارّ، ىأل اتة فاود اىب عساجية        

 .اىإل ابف ا ديث ح نر

مروااية حديااد،  ف ااد يلناار ب ااوّ، ععاا  جةاادمي      اانرمأىةمي نوماار 

اااوااء  ياادات مساارحرت ماابري، ماان اتةااد  وقااد يلناار ب ااوّ، حُ      غ اادي

                                              
(1) Arnold and James, 1990. 

(2) Heaton, 1995. 
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ص اإلصابة يشخت

 دـــان اجللـبسرط

اىرئة  مث   ،وارحرن مر ي  شر اىداء ىي يب أحضرء أ ر   nodulesصغري،

 ممر قد يندا حير، املريل.واىت د اىةمعية  واىنبد  واىتلرم  

 نراّ، ا دوث: ارعرنرت جةدية -4

 ر:  وم نااااااارب  نربتااال أناااوا  ااارعرن اتةاااد ب ساااب أقاا  مااان    لناار  

 دةمتا اىإل  بنة اةوحية اىدموية من  وي شأارعرن اةوحية اىدموية ىةجةد  

 .،زيةممجةدية  أحرايسل  مؤاير   بت رصر اىغ اء واةومسج اتةد 

            ومااااااان اةناااااااوا  اى اااااااراّ، اة ااااااار،: اااااااارعرن اتةاااااااد اىةيمعااااااارومي      

lympho-reticular origin          واارعرن مةح ارت اتةاد  و ا ا قاد ي ايب

اىغدا اىترقياة  أو اىغادا اىد  ياة  أو   يار ب اي ت اىشاتر  سال أن  ياد        

جةااد امل اارب ب ااوّ،  يف لناار   – ر ا م اادّا اا   مااد –      اا   اةوّام

م شاربنة حارا،  ويب اع اى شاصي  اى نارئد ى حدياد ناو  اىسارعرن مان مناارم          

اى بيب اىعرح 
(1)

         . 

حةااع املااريل  برى أماا   سجااراء اىنشاا  اى اايبياا م 

ويعياد  اىدقيف ىألحراي اتةدية اىإل يشنو م نر  

يف بتاااال اةحياااارن اااااا صدام اىتداااااة املناااارب،     

   اام  اااأ د  حرىااة اال اا بر  باارةوّام اتةديااة ذات ا جاام اى ااغري       وخبرصااة يف 

مرحةة  أمياد اى شاصي   وأ ام واايةة ى أمياد  شاصي  اإلصاربة بسارعرن         

نار   حتات او مان منارن اإلصاربة  وفح انر      biopsyأ ا  حي اة    اد    اتةد

  احي اة بنار   ز ر حن   يار اتةاد اى بيتياة   ةن ىةص ير اىسرعرنية ملنرا  دية

حتدياد ناو  اىسارعرن  ومترفاة اخل يار اىاإل نشاأ        بسانوىة  منن بن   اىتي ة وُي

                                              
(1) Hashimoto, 1991. 
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 عالج سرطان اجللد 

  ي ـالج اجلراحـعال 

 دـان اجللـرطـلس

  ومد، ازو  وان شرّ  ىألنسجة اوروّ،ح نر
(1)

. 

بتد  أميد سصربة املاريل بسارعرن اتةاد     

ي بغااااد املساااارّحة يف ووااااد   ااااة ح جيااااة    

وبرى رىد ا د مان اارعر  ومضارحعر       اىداء  من ان شرّ يف ا د  سرحد 

اىتدياد مان واارئ       - أن   أن برقد أنوا  اىسارعرن   – ن اتةدىسرعرو

  .و وق   جومنر اىنرا   اىت ج اىإل   ضد حةع اخل ير اىسرعرنية

سل عرد جراحية وأ ر، اري جراحية  وااوا   ةك م عرد اىت ج و  سة

 ن  روم م  عري ة من     اى رد حةع حد،.

 راحاد اى اد   ات  ت مد املترتة اتراحية حةاع  

بااا  اى بياااب امل ص ااا   و ضااام  مااان ِق املبر ااار

 م   من:

 :ةوّماتراحد ىا ئ رم اال -1

أمثااار اىواااارئ    يت ااارب االا ئ ااارم اتراحاااد نفااارت اااارعرن اتةاااد

اتاازء اىلاار ر ماان اىساارعرن      زاماااا تمرال  ومعاارء، يف اىتاا ج  و  اار ياا    

وذىك ةنا   برىسرعرن   ي بتل اةجزاء من اتةد اىسةيم اح برإلورفة سل

ماااان اح ماااا  أن  نااااون اخل ياااار اىساااارعرنية ان شاااارت سل  ةااااك اخل ياااار 

ظر ريةجةدية حدث برة ري،  غريات اىسةيمة  اون أن َي
(2)

. 

 مو  : دم وّاى جراحة -2

ا   ت عري ة مو   اتراحية من اام مب نر ر اىادم وّ فريادّي    

                                              
(1) Brownstein et al, 1977. 

(2) Olbrecht, 1993. 
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 رقــــــط
 ةــاملعاجل

رى ــاألخ 
 سرطانل
 دــــلـاجل 

 

باأن الحاأ    م 1936يف حارم    وقد بدأت اىعنر، Fredric E. Mohsمو   

 يةسرعرناى اخل يريف    zinc chlorideمو   أن ح ن مرا، مةوّيد اىزنك

اوروّ،   م  وا د من ان شرّ ر سل اةنسجة نر يف منرننر يؤامي سل  ثبي 

م سل   يار  وصا اىو  ح اع  ثبة ةبإ اىة     اخل ير امل ذىك بتد   ا اىترملقرم 

حةينار   ماروّ اىسا    وأجرياتت    اتةد اى بيتية  و  وّت عري ة ماو   ماد  

 سب ح ع انن سل اام مب نر ربتل اى تدي ت  سال أننر ب يت ُ 
(1)

. 

 اىنحت اتراحد: -3

 ة   اوم  اا صدام أاا، جراحية متية   curettageبرىنحت اتراحد   مي

بنحاات اتاازء اىلاار ر ماان ااارعرن اتةااد  وبرى اارىد اىاا صة  ماان   ياار   

 ير اىسةيمةاملروية  واىوصوم سل اخل
(2)

. 

اىإل دنن بنار مترتاة       ر  بتل اى رد اري اتراحية

 :ذىكارعرن اتةد  ومن 

و او     liquid nitrogenااا صدام اى اييوج  اىسارئ      -1

 ر  و تماا  حةااع  ربيااد  ياار اىساارعرنيةماارا،  ووااد حةااع اخل

ح ااع اّجااة اى جمااد  و  ااوا اّجااة    رو عاال اّجااة حراّ ناا 

 ير  وبرى رىد ا اد   ةك اخل    سل ق   ا راّ، امل صعضة 

من ان شرّ ر وازو ر ىألنسجة اوروّ،
(3)

. 

حةااع ختريااب  ح اا   تماا  اى رقااة امل بتثااة   حيااثاااا صدام اىةياازّ    -2

مان   ا   و دث ذىك بتد أن متا    ا   اخل يار جازء    وق ةنر   ير اىسرعرن

ّ، مبر ار، حةاع   سل عرقاة حراّياة  تما  ب او    ف  حاوةم  اى رقة املوجنة سىينر  

                                              
(1) Mohs, 1989. 

(2) Olbrecht, 1993. 

(3) Graham, 1997. 
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ن ــة مـايــالوق

 سرطان اجللد

اخل ير املريضة
(1)

. 

 يااار اخلحةاااع ق ااا     اااوا،  تمااا  بتل اىت ااارقري اىنيميرئياااة  ىااا -3

 -5   وماان أمثاار  اا   املااواا اااا صدامر : ح اارّ اىعةوّويوّااااي  يةاىساارعرن

Fluorouracil    مماار   مووااتد صااوّ، ا اارنيف     اا يتياا م  اىاا مي  

  او، اى دحمى  مان   ارئ   ا     ملر ظنر ىي حديثر  سورفة ح  ر في رم  )أ( س

ىةدواء املس صدم ةاىت جي
(2)

. 

متي ااة ماان اة ااتة جبرحاارت حماادا، مبر اار، برجتاار      ياا م  سااةي  أنااوا -4

  ممار ي اوا سل  ت يا  حمةياة  نر ر ار  ويف بتال ا ارالت        سرعرنيةاخل ير اى

مان     رىياة ي م ارس م دّ مشد اا   اخل ير اىسرعرنية ي اوم بإّاارم افتارت م   

ذا  ترحرت سل اخل ير احي ة ب   ممر ي وا سل اى أ ري اإل 
(3)

. 

ماان اةمااراي اىااإل  ا واحااد  ااارعرن اتةااديتااد 

دنن سل حاد مار اىوقرياة م نار بر بار  بتال واارئ         

  سل حاد ماابري جنرحنار   ةرى جربااباىوقرياة اىاإل  بات    

 ومن     اىوارئ :

  وذىااك بشاارح ااارعر ااارعرن اتةااد      ةاى ااحي ث رفااةاى  -1

اى  ةياا  ماان   مااد اىيمياز حةااع أ مياة   مترفاة أااابرب   وعارد اىوقريااة م ا    و

رصاة مان قبا  أصاحرب املنان      خبة تة اىشام   و وامل واص  اى تري اىزائد 

  وحبا ا ىاو   حما  اّوس أو    اىإل    ةب وقوفر  عوي   حتات أ اتة اىشام    

 حمرورات  وحية خت ة   ا اىشأن و س ندا أّبرب  ةك املنن.

واى بتااارت اىاااإل  غ اااد مسااارحة   بااا  اىواقياااة  اّ اااداء امل  -2

                                              
(1) Wheeland, 1991. 

(2) Orenberg et al, 1992. 

(3) Perez et al, 1991. 
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ماابري، ماان جةااد اىوجاا  أ  اارء فااي، اىتماا  حتاات  ااأ ري أ ااتة اىشاام   ومماار  

بسارعرن  نسبة سصربة اى سرء يف اىدوم اإلا مية  ةقة ي حأ يف   ا اترنب

 م رّنااة برىاادوم اة اار،  ويتااوا ااابب ذىااك سل اّ اادائنن ىةحجاارب       اتةااد 

ملرأ، وي ي  من ارعر اى تاري املسا مر ة اتة    اىشرحد  اى مي يسي جسد ا

اىشم 
(1)

. 

وي  ااد بناار     sunscreensيةواقياارت اىشمساا اىاااا صدام   -3

اا صدام بتل املس حضرات اىإل  تم  حةع وقرية اتةد من اى اأ ري اىساةيب   

وذىااك حاارب اى  ةياا  ماان ام  اار، اتةااد ى ةااك   إل ااترحرت اىشاام  املؤذيااة  

 .يةضرات ب وّ، مرا م جةدو وجد     املس حاإل ترحرت  

اىوقرية اىدوائية  وي  د بنر   روم بتل اةاوية اىاإل  تما      -4

 :حةااع م ااد حاادوث اإلصااربة بساارعرن اتةااد  وماان أ اانر  اا   املرمباارت        

اىدّاااارت ا ديثااة أن ىاا   ااأ ريا  ح جياار  ووقرئياار      في اارم  )أ( اىاا مي أ ب ااتت 

 ا اىعي ارم  باوفر، يف   وم نر اىسرعرن  ويوجد    ىةتديد من أمراي اتةد

مش  رت ا ةيب واىبيل ومبد ا يوانرت  وى ىك ي    املواا اىغ ائية م

  ممار أن  ا ا اىعي ارم  يوجاد يف صاوّ،      برإلمثرّ من     املاواا اىغ ائياة  

أقرا، فموية  دنن   روهلر ب وّ، م  لمة
(2)

. 

 


 

                                              
(1) Menter et al, 1994. 

(2) Davies and Lippman, 1996. 


