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  ٣از ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. الين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آن
 maqalat@afghan-german.de 

  م١٧/١٠/٢٠٠٨                         ديپلوم انجينير کريم عطائی
  ازمطبوعت سويس

  
  

  از کدام حد شعاع آفتاب مضر تمام می شود
د سرطان سياه(هنوز تحقيق زياد در مورد ميالنوم    –ضرورت است )  جل

  .با آن هم موفقيت های کمپاين وقايه نمايان است
  

تا چه معيار شعاع بنفش نور .  می باشدسرطان سياه جلدبل دست رسی در شعاع ماورای بنفش مهمترين عامل قا
ولی با آن هم در آستراليا از آفتاب به سايه .  محرک اين سرطان خطرناک است و بکادام طريق، هنوز معلوم نيست

  . می کاهدMelanomپناه بردن و نوع لباس، ظاهراً  آهسته ، آهسته از پيشرفت ميالنوم 
  

  
  
  ز آفتاِب زياد استفاده ا

  بدون شک 
  مضر صحت است

  
  

اکثريت قاطع متخصصين امروز تشعشع ماورای بنفش را، در پهلوی جلد روشن،  عامل عمدۀ سرطان سياه جلد، 
برعالوه اتفاق نظر درين وجود دارد که سن طفوليت خاصتاً  حساس . ،  می بينندMalgne Melanomماليگنی ميالنوم 

صرف نظر از آن، بهر صورت در تحقيق ميالنوم . رابر اضرار شعاع ماورای بنفش می باشدترين مرحلۀ حيات در ب
بطور مثال درحال معلوم نيست و يا قابل مناقشه است که چه مقدار شعاع . سؤال های زيادی بدون جواب مانده اند

ً  محرک سرطان بوده و بکدام طريق واقع می گردد ۀ معين آفتاب حتی از آن  و آيا يک انداز-ماورای بنفش دقيقا
  .توضيحات درين نکات می توانند کمک نمايند تا طرق وقايه ای بهتر ايجاد گردند. جلوگيری بعمل آورده می تواند

  

  سعود شمار وقايع بطور جهان شمول 
اض علم امر (ِاپيديمی لوگیتوسط شعاع ماورای بنفش از يک مطالعۀ ميالنوم عاليم اولی از تحريک به وجود آمدن 

درين . بدست آمده است که در آن شمار مبتاليان به مرض از مناطق مختلف با هم به مقايسه گرفته شده اند) ساری
مقايسه ديده شد که اين سرطان تهاجمی در بين مردمانِ  مشابه از نظر ژنتيک ، بطور مثال مردمان سفيد پوست 

–ضوع  و هم واقعيتی که انسان های سياه پوست طبيعتاً  اين مو. امريکا در نزديکی خط استوا ، بيشتر بروز می کند
  . محافظه می شوند، توجه محققين را به سوی  نور آفتاب جلب نمود –نه بصورت مکمل 

چندی بعد توقيق حاصل گرديد که در تجارب با حيوانات ذريعۀ شعاع تصنعی ماورای بنفش، سرطان سياه جلدی توليد 
ً  تغييراتِ  شامل اند که ذريعۀ حجرات ميالنوموم گرديد که بصورت ارثی در اضافه ازآن معل. شده می تواند  اکثرا

مطالعات مهاجرت ها باز هم نشان می دهند، وجود اشخاصی که قبل از ده . شعاع ماورای بنفش تحريک می شوند
  انتقال يافته اند، چهار -اب يعنی مناطقی با تشعشع زياد آفت–سالگی از يک منطقۀ معتدل به منطقۀ حاره يا به آستراليا 

  .سالگی در مناطق متذکره مهاجر شده اند١٥مرتبه بيشتر ميالنوم نشان می دهند نسبت به وجود اشخاصی که بعد از 
  ً هزار و در سال از آستراليا راپور داده می ١٠٠ در ٥٠امروز بطور جهان شمول بلندترين شمار مريضان تقريبا

ً  بلند اوسون اورای بنفش در نور آفتاب نطر به شگاف شود، در جايکه مقدار شعاع م در فراز قطب جنوب خاصتا
نقش عمده ندارد، سرطان سياِه جلدی در دهه های اخير ) روبه نزول(اوسون ولی هم چنان در مناطقی که . است

 مريض ٢٠ميناً   با  تخ–م  به اين سو مقدار ميالنوم ١٩٨٠در سويس از سال .  بطور دوام دار بيشتر گرديده است
  . هزار باشنده و سال دوچند گرديده است که بلند ترين رقم در اروپا می باشد١٠٠جديد در 
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اين تزئيد بصورت عموم به تغيير عادت در لباس پوشيدن و گذشتاندن اوقات بی مصروفيت، آفتاب گرفتن در ساحل و 
ِکِريم های ضد ز مطالعات نشان داده نشده است که در هيچ يک ا. گذشتاندن تفريح های زمستانی ، نسبت داده می شود

خود بخود مفيد تمام نمی شود ِکِريم بهر صورت بعضی از علما عقيده دارند که .  از توليد ميالنوم جلوگيری کندآفتاب
برای اينکه توصيۀ روی هدايتنامه در قسمت فکتور حفاظت در برابر نور . زيرا بدرستی نيز استعمال نمی گردد

معدل ( گرام ٣٦ ميلی گرام ِکِريم مالش گردد، به معنی ديگر ٢ت شده باشد، بايد در هر سانتی مترمربعۀ جلد، مراعا
ولی معاينات نشان داده اند که صرف چهارم . ِکِر يم در جسم يک انسان بالغ ضرورت است)  قاشق چای نوشی٦

  .حصه و يا نصف آن بکار برده می شود
  

    UVA١ماورای بنفشقلت محافظت در برابر شعاع 
به عقيدۀ محققين ديگر می تواند ِکِريم های ضد افتاب، حتی بصورت جهان شمول، مسبب بلند رفتن ميالنوم می 

اين شعاع قسمِت از امواج کوتاه نور است .  را جذب می کنند UVBزيرا اين ِکِريم ها شعاع ماورای بنفش بی. گردند
ولی ضمناً  فکر می . وايل هم عامل تحريک سرطان جلدی دانسته می شدکه سوختگی آفتاب را سبب می شود و در ا

ماوارای بنفش نور را تشکيل می دهد، در بوجود آمدن سرطان مؤثر  %  ٩٥ با امواج طويلتر که UVAشود که 
  . است

ا مردم دير متخصصين اکنون به اين نظر هستند که جلوگيری از آفتاب سوختگی با ِکِريم ظاهراً  سبب آن شده  است ت
می تواند بدون مانع به ) A(ً  شعاع ماورای بنفش. قرار گيرندAتر در آفتاب بمانند و بيشتر مورد تابش ماورای بنفش 

 های جديد و زخيم شدن طبقۀ روی جلد، شده يا ميکانيزم محافظت پگمتجلد نفوذ کند زيرا ِکِريم ضد آفتاب مانع توليد 
  .تحريک ميگردد ، به تعويق می اندازد) B(ای بنفش خودی جسم را که صرف با شعاع ماور

م اتحاديۀ اروپا توصيه های را به نشر رسانيد که به اساس آن محافظت در ساحۀ ماورای بنفش ٢٠٠٦در سپتمبر سال 
)A( اين توصيه نسبت دارد  به حفاظت از سوختگی آفتاب و به اين .  يک سوم  فکتور حفاطت نور برسد اقالً بايد به

) A(جديد ماورای بنفش ) لوگو(توليداِت که اين تقاضارا پرآورده سازند با عالمۀ ). B(له به شعاع ماورای بنفش وسي
هم چنان دپارتمنت صحی در سويس انتظار می برد که توليد کنندگان آن کشور نيز اين توصيه را جامۀ . نشانی شده اند
ً  کدام موارِد حفاطت را دربر می )A(ِکِريم های ضد شعاع ماورای بنفش . عمل بپوشانند  در حال در سويس واقعا

  .گيرند، معلوم نيست
 متخصص شعاع ماورای بنفش در دپارمنت صحی اظهار می دارد که موضوع مکررًا از توليد کنندگان بيت گربر

 صحی هميشه پافشاری نموده که حفاظت از بهر صورت دپارتمنت.  پرسيده شده ولی تاحال جواِب بدست نيامده است
آفتاب از همه بيشتر در سايه، برسرکدن کاله و لباس قابل سراغ است؛ ِکِريم های ضد آفتاب صرف به حيث مواد 

 می گويد اين  گربر. برای بازوها بکار برده می شودپوشيدن تی شارت مکمله برای روی، دست ها و در صورت 
در همه پرسی ها برای بکار برد وسيلۀ حفاظت در برابر آفتاب . جه قرارنگرفته استپيام ، هنوز کافی مورد تو

  .هميشه در خط اول از ِکِريم های رايج نام برده می شود
دليل ديگربرای مذاکرات در مشخصات صحی اين است که اشکال مهاجم ميالنوم بصورت عمده در قسمت های که به 

به . درين جا در حال حاضر دو ُمدل توضيح وجود دارد. ست، ديده نمی شودصورت کرونيک با تابش آفتاب مواجه ا
اساس يکی از اين ها آفتاب سوختگی صرف آن قسمت های جلد را که مستقيماً  مواجه به تابش افتاب است متضرر 

يورگ . می کندنمی سازد بلکه غير مستقيم توليد ميالنوم را در قسمت هايکه مواجه به آفتاب نبوده اند، نيز مساعد 
اظهار می دارد که شعاع ماورای بنفش مؤقتاً  سيستم  )آلمان(متخصص جلدی در کلنيک پوهنتون سارالندرايشرات، 

ً  درسلول جلد در قسمت . مصونيت وجود را از فعاليت مانع می شود در اثر اين عمل تغييراِت که همزمان تصادفا
  . متضرر شده محو نگردند ده نتوا نند يا سلولهایهای ديگری وجود بميان آمده اند، ممکن ترميم ش

تأثير نوِر ماورای بنفش در آن قسمت های جلد که خاصتاً  به ندرت » ناقص و نمايان« برخالف به قرار فرضيه های 
زيرا درين قسمت های جلد حفاظۀ طبيعی جلد فعال نبوده، رنک آن . به آفتاب مواجه بوده اند، بسيار ناگوار خواهد بود

اين نظر . توسط تششعات مداوم ماورای بنفش تحريک نگرديده است) DNAدی ِان ِا (روشن است و ميکانيزم ترميم 
می تواند هم چنان توضيح نمايد، چرا اشخاصی که از لحاظ مسلک عموما ًً در آفتاب می باشند، گرچه ريسک زياد 

ولی ريسک ميالنوم آنها نسبت به کسانيکه در دارند به سرطان روشن جلدی که زياد خطرناک نيست مبتال گردند 
  .اداره مصروفيت دارند، کمتر است 

                                            
  ١  نانومتر٣٨٠ الی ٣١٥ماورای بنفش بطول موج  
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بازهم محققين ديگردرين مشاهدات و آن مطالعات که کمتر در ريسک ميالنوم يا توسط ميالنوم در شعاع منظم و تحت 
نيز نقش  " Dدی " قلت ويتامين يم آفتاب کمتر تلف شده اند، بيشتر دليل آنرا می بينند که در ازدياد واقعات ميالنومژر

در جلد توليد می گردد و در تجارب " بی "نوِر ماورای بنفش تحت تأثير صرف " Dدی "زيرا ويتامين . داشته است
بر عالوه در سال های گذشته مطالعات . نشان داده شد که ويتامين نموی ميالنوم را مانع می گردد» کشت سلول«

 در  "Dدی "های ديگر از قبيل سرطان روده و سرطان سينه را با سطح ويتامين زياد، ضد ارتباط اقسام سرطان 
  .خون يا شعاع آفتاب، تثبيت کردند

  

 عدم تغيير خط مشی
، در سويس مطالعات راجع به سطح ويتامين )معادل است به وزارت صحت عامه(به اساس بياناتِ  دپارتمنت صحی 

بهر صورت قرار مطالعات مؤسسۀ روبرت کوخ در برلين تخميناً  . ستدرخون به سويۀ ملی بعمل نيامده ا " Dدی "
. در خون مشاهده شده است که برای حفاظت مندرج مطالعات کافی نيست " Dدی "مردم  سطح ويتامين  % ٦٠در

 الی     ١٠٠٠روزانه بين ،  "Dدی "برای اينکه يک غلظت کافی بدست آمده باشد، نظر به گفتار متخصصين ويتامين 
 واحدِ  که در حال رسماً  توصيه می شود بصورت عادی ٤٠٠البته .   واحد بين المللی ويتامين ضرورت است١٥٠٠

به صورت قليل ماهی چرب، تخم   روغن ماهی،،  "Dدی "بهترين منبع ويتامين . از طريق غذا گرفته شده نمی تواند
  .يا جگر می باشد

 رايش. د تا به طور منظم به يک اندازۀ معين غسل آفتاب گرفته شوداز اين لحاظ بعضی از محققين توصيه می دارن
بهر صورت از اضافه روی با .  می گويد از اندازه زياد از نور آفتاب استفاده کردن از تأثيرات مثبت آن می اهدرات

قيقه گرفتن آفتاب  د٣٠ دقيقه  و در پوست تاريک الی ١٥واقعاً  نظر به جلد، . شعاع ماورای بنفش بايد جلوگيری گردد
شرط اساسی اين است که جلد در برابر آفتات . توصيه می شود در حالی که در صورت امکان تمام بدن برهنه باشد

به اين طور حتی کونسيل کانسر استراليا چنين غسل های کوتاه مدت . حساس نباشد و سيستم تحفظی وجود مقاوم باشد
  . فاق نظر اين است که از آفتاب گرفتن بايد اجتناب گردددر باقی اوقات ات. آفتاب را منع نمی کند

ً  نشانه های وجود دارند که ويتامين گربر در حفاظف از  " Dدی " متخصص دپارتمنت صحی می گويد، و اقعا
ً  مؤثر است ممکن بايد درين زمينه در آينده تاجايکه مربوط به احتياج روزمره تعلق می گيرد .  سرطان وسيعا

فزيک دان  اظهار می دارد، هنوز ثبوت آن مشخص نيست تا تمام خط مشی حفاظت .  پيش گرفته شودسازشهای در
، متخصص جلدی در پوهنتونن زوريخ و آمر کمسيون راين هارد دومرز. در برابر آفتاب در هم وبر هم گردد

سته باشد سطح ويتامين طبيبان عقيده دارند که اگر کسی خوا. تخصصی سرطان جلدی اين را نيز دشوار می پندارد
را درخونش بلند ببرد، می تواند اين کار را باگرفتن ويتامين بشکل قطره نيز انجام دهد عوض اينکه خود  " Dدی "

در ١٩٨٠کمپاين وقايوی که در سالهای  . را مواجه به شعاع آفتب سازد که تحريک سرطانی آن به اثبات رسيده است
در حاليکه مقدار ميالنوم در مردانِ  مسن کما فی . اولين موفقيت آن درک می گرددآستراليا شروع گرديده بود اکنون 

ً  تنزيل می کند دليل آن چنين حدس زده می شود که زنان متوجه . السابق رو به سعود است در زنان جوان ضمنا
از نظر انداختن  رتبه رااکنون توصيه های مدومرز به عقدۀ . توصيه های وقايوی بوده و آنرا واقعًا مراعات می کنند

  .نتايج ناگواری را در بر خواهد داشت
  

  پايان
  
 

 


