يجب تشخيص
الشامة!
את החן יש לאבחן
جمعية مكافحة السرطان

من األهمية بمكان معرفة

سرطان الجلد هو مرض شائع في إسرائيل ،حيث تشكل أشعة
الشمس القوية أحد العوامل األساسية في تطور آفات جلدية.
سرطان الجلد (ميالنوما) هو األخطر واألكثر سببا للموت من بين
أنواع سرطان الجلد األخرى.
بهدف النجاح في العالج من المهم تشخيص المرض في المراحل
األولى.
تظهر الشامات على الجلد بشكل بقعة بنية اللون ّ
مسطحة أو
بارزة ،في مرحلة الطفولة أو المراهقة.
ومع ذلك ،فإن ظهور شامة جديدة ،أو تغ ّير في حجم ولون
الشامات القائمة ،قد يثير ّ
الشك بتط ّور ورم سرطاني.
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ملحوظ من نسب التعافية!

من ينتمي لمجموعة خطر التع ّرض لإلصابة بالمرض؟

َمن لديه عدد كبير من الشامات (أكثر من  20شامة).
َمن لديه جلد ،شعر وعينان لونهما أشقر ،ولديه نمش.
َمن يحترق جلده بسهولة في الشمس ،أو ال تصبح بشرته سمراء
على اإلطالق.
َمن لديه أقارب ذوو شامات كثيرة ،أو مرضوا بسرطان الجلد.
َمن عانى من حروق الشمس الكثيرة ،ال سيما في الطفولة.
َمن يتناول أدوية تكبح جهاز المناعة أو يعاني من أمراض تضعفها
(مثال ،مرضى الباركنسون ،المرضى الذين لديهم أعضاء مغروسة،
وغيرهم).

كيف نتع ّرف إلى الشامات التي على جسمنا؟

نفحص الجهة األمامية والخلفية من الجسم في غرفة مضاءة جيدا.
يمكن االستعانة بمرآة اليد ،بحيث يمكن توجيهها نحو مرآة أكبر.
من المهم فحص كل الجلد ،بما في ذلك فروة الرأس ،بين الشعر،
وفي ثنيات الجسم ،وبين أصابع اليدين والقدمين .بهدف فحص
فروة الرأس من المهم االستعانة بشخص آخر ،و ُتستسحن االستعانة
بشخص آخر لفحص الظهر.
ستحسن تذكر عدد الشامات في كل مكان وإنجاز الفحص ثانية
ُي
َ
كل  3حتى  6أشهر .يوصى لألشخاص الذين لديهم شامات بتصوير
منطقة الشامات من خالل التكبير أثناء التصوير بهدف المقارنة.
ُيستحسن أن تكون الصور ملونة ،وتضمن مسطرة لإلشارة إلى
حجم الشامة .من المهم اإلشارة إلى تاريخ التقاط الصورة ،ومنطقة
الجسم ذات شامات.

ما هي العالمات التي يجدر االنتباه إليها أثناء
فحص الشامات؟ "الحاالت المرضية الخمس".
الشكل

شكل الشامة غير متماثل؛ نصفها
األول ال يساوي نصفها الثاني.

الحدود

شامة حدودها ليست دائرية،
واضحة ومع ّرفة.

اللون

موحدً ا ومر ّكبة من
شامة لونها ليس ّ
عدّ ة ألوان مثل:
البني ،األسود ،الورديّ وغيرها.

الحجم

شامة يتجاوز قطرها خمسة ملميتر
(قطر قلم رصاص).

االرتفاع

تغيير ارتفاع الشامة أو أي تغيير
في العالمات المرضية السابقة.

متى ُيستحسن التوجه إلى طبيب الجلد؟
يجب على األشخاص الذين لديهم شامات كثيرة و /أو شامات
خلقية ،وماض شخصي أو عائلي من سرطان الجلد ،إجراء
فحص مرة في السنة على األقل.
اكتشاف عالمة واحدة أو أكثر من عالمات "الحاالت المرضية
الخمس".
ظهور نمش جديد (مثل بقعة مسطحة ،أو محدّبة) يزداد
حجمه باستمرار.
وجود جرح ال يتعافى.
إذا الحظتم هذه العالمات ،من المهم التوجه ،فورا ،إلى طبيب
الجلد إلجراء فحص .يُقرر الطبيب إذا كان يجب استئصال عينة
من النسيج بهدف إجراء فحص باثولوجي لمعرفة نوعه.
فـي حالة وجــود شـ ّ
ك،
من ا ُ
لمستحسن إجراء فحوص!
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ن 1-800-36-36-55

جمعية مكافحة السرطان
www.cancer.org.il
تهدف المضامين الواردة في هذه الك ّراسة إلى تزويد معلومات فقط ،وهي ال تش ّكل
استشارة طبية ،رأ ًيا مهن ًّيا ،أو ً
مختص في ّ
كل مجال .يجب التوجه إلى
بديال عن استشارة
ّ
الطبيب/ة في حال وجود أية مشكلة طبية.
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تصميم غرافيكي :ستوديو ليئات أبل الرقم الكتالوجي5011 :

نتقدم بجزيل الشكر إلى دكتور فليكس بافلوتسكي،
مدير معهد العالج بالضوء وقسم المكوث النهاري للجلد،
قسم الجلد ،المركز الطبي شيبا ،تل هشومير
ومستشار جمعية مكافحة السرطان،
على مالحظاته وتوضيحاته

