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آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی 
است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر، »سرطان« در تعریف کلی به چه 
وضعیتی گفته می شود؟

سرطان به  رشد افسارگسیخته و نامحدود بافت های مختلف 
بدن گفته می شود. در شرایط عادی، بافت رشد طبیعی دارد 
یا رشدش خوش خیم و محدود است اما در موارد ابتال به 
سرطان، بافت رشد نامحدودی پیدا می کند. این رشد نامحدود 
ابتدا بافت را به صورت موضعی تخریب می کند و سپس 
در صورت گسترش می تواند از طریق خون به غدد لنفاوی، 
بافت ها و ارگان های اطراف برسد و باعث نابودی آنها شود. 
را  موردی  پوست چه  مورد سرطان های  در   :

می توان خطرناک دانست؟
از آنجا که پوست مجموعه ای از سلول های مختلف با کارکردهای 
متفاوت است، طیف گسترده ای از سرطان ها را دربرمی گیرد. 
شایع ترین سرطان پوست، »بازال سل کارسینوما« یا BCC نام 
دارد. در مرحله  بعد شیوع سرطان های پوست باید به سرطان 
»اِسکواموِسل کارسینوما« اشاره کرد اما خطرناک ترین سرطان 
بدن، »مالنوم« است که به دلیل تغییر سلول های رنگدانه  پوست 
ایجاد می شود. سایر انواع بدخیمی های پوستی نیز تحت تاثیر 
نشانگان های نادر و ژنتیک ایجاد می شوند که شیوع کمتری دارند.
پوست  سرطان  زمینه ساز  عامل  جدی ترین   :

چیست؟
مهم ترین عامل خطرناک ابتال به سرطان پوست را باید پرتوهای 
فرابنفش نور خورشید دانست. بنابراین افراد با پوست روشن 

به دلیل مقاومت کمتر نسبت به نور خورشید، ساکنان نواحی با 
تابش شدید آفتاب مانند نواحی استوا، افراد شاغل در معرض 
نور خورشید و همچنین کسانی که تمایل به حضور طوالنی 
در مواجهه با خورشید دارند، معموال بیشترین احتمال خطر 
ابتال به سرطان های پوست را دارند. البته عدم محافظت از 
پوست در تماس با نور خورشید تاثیر بسیار جدی در این 
زمینه دارد. در شرایطی که پوست به دلیل تماس مستمر با 
نور خورشید دچار لکه، آفتاب سوختگی، نازکی و نمایان شدن 
عروق شود، بیشتر مستعد سرطانی شدن ضایعات خواهد بود.

همچنین ابتال به لیکن پالن ناحیه  مخاطی، سابقه رادیوتراپی 
به هر علت، زخم های بهبودنیافته و کشش پوست در موارد 
سوختگی با خطر بیشتر ابتال به سرطان پوست همراه است. 
افرادی که چنین مشکالتی دارند الزم است به صورت دوره ای 

توسط پزشک معاینه شوند. 
: سرطان پوست معموال در چه سنی ظاهر می شود؟

سرطان پوست معموال از دهه چهارم و پنجم زندگی شروع 
می شود اما در افرادی که زمینه  ژنتیک دارند ممکن است 

گاهی در سنین پایین تر نیز بروز پیدا کند. 
: بروز چه عالئم و تغییراتی را در پوست باید 

جدی گرفت؟
قسمت هایی از بدن که بیشترین مواجهه با پرتوهای نور خورشید 
را دارند، بیشتر مستعد ابتال به سرطان پوست هستند. عالئم 
سرطان معموال روی گوش، صورت و به خصوص روی بینی 

ظاهر می شود اما در پوست دیگر قسمت های بدن نیز ممکن 
است دیده شود.  شروع سرطان پوست با یک برجستگی 
کوچک پوستی و معموال همرنگ پوست است. این برجستگی 
به مرور بزرگ می شود و با توجه به نوع سرطان، تغییر رنگ و 
شکلش نیز متفاوت خواهد بود. ضایعات سرطان در مراحل 
اولیه بدون درد است مگر در مواردی که بیماری پیشرفت کند 
و به عروق و اعصاب برسد که قطعا احساس درد ایجاد می کند. 
اما به طور کلی، افراد میانسال به باال اگر با توده ای روی پوست 
مواجه شدند که طی دوره 3 تا 6 ماه با رشد قابل توجه همراه 
است، حتما باید به پزشک متخصص پوست مراجعه کنند. 
جدی ترین سرطان پوست یعنی مالنوم، ابتدا عمدتا به  شکل 
خال است. ممکن است خال های معمولی به مالنوم تبدیل 
شوند یا اینکه مالنوم به جز خال در پوست سالم نیز ظاهر شود. 
همچنین مالنوم می تواند زیر ناخن های دست و پا نیز ایجاد 
شود. مالنوم سرطان بسیار کشنده ای با سیر بسیار پیشرونده  
است، بنابراین تشخیص زودهنگام در درمان نقش کلیدی دارد.
به خصوص  به طور کلی هر فردی که روی پوستش خال 
خال های متعدد دارد، باید به ساختار خال توجه داشته باشد 
و اگر خال از نظر شکل، رنگ و اندازه تغییر محسوسی پیدا 

کرد، حتما باید توسط متخصص پوست بررسی شود. 
: چه روشی را می توان موثرترین روش برای 

درمان سرطان پوست دانست؟
اگر سرطان پوست زودهنگام تشخیص داده  شود، جراحی 

در بیشتر سرطان ها درمان قطعی است. البته در مورد مالنوم 
معموال نیاز به جراحی در وسعت زیاد، بررسی غدد لنفاوی و 
دیگر آزمایش های تخصصی الزامی است اما اگر سرطان های 
پوست گسترش پیدا کنند و جراحی امکان پذیر نباشد، ممکن 
است روش هایی مانند کرایوتراپی، رادیوتراپی و... تجویز شود. 
: امکان پیشگیری از سرطان پوست وجود دارد؟
سرطان پوست را شاید بتوان از معدود سرطان هایی دانست 
که تقریبا تا حد زیادی قابل پیشگیری است. از آنجا که نور 
خورشید مهم ترین عامل ابتال به سرطان های پوست است، 
کلید پیشگیری از ابتال به این بیماری ها، محافظت در برابر 
نور خورشید به خصوص در مورد افراد دارای پوست روشن 
است. البته پوشش مناسب و کاله لبه دار نقش بسیار جدی 
در محافظت از نور خورشید دارد. همچنین توصیه می شود 
هنگام حضور در محیط باز، قسمت های سایه انتخاب شود 
و در شرایط اجتناب ناپذیر حتما از کرم ضدآفتاب استفاده 
شود. پرهیز از حمام آفتاب و سوالریوم نیز از دیگر اقدامات 

بسیار مهم در زمینه پیشگیری است. 
: آیا استفاده از لوازم آرایش غیراستاندارد می تواند 

عامل خطر سرطان پوست باشد؟
بروز  عامل  غیراستاندارد  آرایش  لوازم  از  استفاده 
حساسیت های پوستی است و رنگ  مو غیراستاندارد نیز 
ارتباط  اما  شوند  مو  شدید  ریزش  باعث  می توانند 

شناخته شده ای با سرطان پوست ندارند.

نور خورشید از مجموعه ای امواج الکترومغناطیسی، ماورای 
بنفش، نور مرئی و مادون قرمز تشکیل شده  است. از این رو 
مواجهه با نور خورشید می تواند فواید و مضراتی به دنبال داشته 
 باشد.  در مورد تاثیرات مثبت نور خورشید باید به این نکته 
اشاره کرد که در کشورهای با سطح تابش بیشتر خورشید، 
معموال مردم از لحاظ روانی در وضعیت بهتری هستند اما در 
کشورهای با طول روز کوتاه آمار افسردگی بیشتر است. از 
طرفی، اشعه ماورای بنفش خورشید در پوست می تواند عامل 
تبدیل ماده اولیه  ویتامینD به نوع فعال )D3( باشد که برای 

پیشگیری از پوکی استخوان ضروری است. 
اما نور خورشید آسیب هایی برای انسان دارد که به خصوص 
با آلودگی هوا و نازک شدن اتمسفر، حفره هایی در الیه ازون 
ایجاد شده و اشعه های ماورای بنفش بیشتر به سطح زمین 
می رسد. نور ماورای بنفش خورشید 3 بخش دارد که با عناوین 
UVA، UVB وUVC نامگذاری می شود. UVC خاصیت 
نابودی میکروب ها را دارد و درصد کمی از آن به زمین می رسد. 
UVA و UVB بیشتر به زمین می رسند اما نفوذپذیری نوع 
B کمتر است که با نازک شدن الیه ازون، مقدار بیشتری به 
زمین می رسد. در نتیجه عوارض مربوط به نور خورشید در 

حال حاضر بسیار بیشتر شده  است.

ضدونقیض مزایا و معایب نور خورشید
نور خورشید از یک طرف برای سالمت مفید است و از طرفی 
زمینه ساز آسیب خواهد بود. پس برای رفع این تناقض چه 
کنیم؟ تجویز قطره ویتامینD از حدود 6 ماهگی کودکان و 
همچنین مصرف روزانه مکمل های این ویتامین راهکار مناسبی 
برای پیشگیری از پوکی  استخوان است و نیاز به حضور در 
معرض نور آفتاب را مرتفع می کند. عوارض نور خورشید به 
دو گروه عوارض زودهنگام و دیرهنگام طبقه بندی می شود. 
در پوست رنگدانه ای به نام »مالنین« وجود دارد که در برابر 
اشعه ماورای بنفش نقش محافظت کننده دارد. تحت تاثیر این 

رنگدانه، اشعه ماورای بنفش از پوست عبور نمی کند و به 
بافت های عمقی نمی رسد. به این ترتیب می توان پیش بینی 
کرد افرادی که پوست گندمگون دارند نسبت به سفید پوستان 
محافظت بیشتری در برابر نور خورشید خواهند داشت.  یکی 
از عوارض زودهنگام تماس طوالنی مدت با نور خورشید، 
آفتاب سوختگی است که در افراد با پوست روشن بیشتر دیده 
می شود. عالئم خفیف آفتاب سوختگی قرمزشدن پوست است 
که در موارد شدیدتر امکان دارد با سردرد، تهوع، استفراغ و 
حتی تشنج در ساعات اولیه همراه باشد. گاهی اوقات عوارض 
مربوط به آفتاب سوختگی ممکن است خیلی سریع اتفاق نیفتد 
و طی روزهای بعد با قرمزی شدید حتی تاول شبیه سوختگی 
با آب جوش همراه باشد. بیشترین سطح پوست که دچار 
آفتاب سوختگی می شود، معموال سر و صورت به خصوص 
بینی، شانه ها و پشت است. در موارد آفتاب سوختگی آنچه 
بیش از هر چیز فرد را آزار می دهد، سوزش و حساس بودن 
پوست است و گاهی حتی پوست کامال دردناک می شود که 
تحمل لباس را نیز مشکل می کند. با بروز چنین شرایطی الزم 
است به پزشک مراجعه و از مسکن های خوراکی یا موضعی 
معمول استفاده شود و بیمار برای جبران آب از دست رفته بدن 
به مقدار کافی مایعات بنوشد. معموال بدترین ساعاتی که نور 
خورشید به طور عمودی تابش دارد و ماورای بنفش بیشتری 
به زمین می رسد، بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد ازظهر است. 
بنابراین بهتر است فعالیت های تفریحی، کاری و ورزشی طوری 
تنظیم شود که حتی االمکان در این ساعات با پرتوهای خورشید 
تماس نداشته باشیم. نکته قابل ذکر دیگر اینکه کرم های آرایشی 
به خاطر وجود ماده  معطر ممکن است پوست را نسبت به 
نور خورشید حساس تر کنند که در مورد تماس مستقیم عطر 
و ادکلن روي پوست جدی تر خواهد بود.معموال در مورد 
عوارض دیرهنگام مواجهه با نور خورشید غفلت می شود. 
حضور طوالنی در معرض نور خورشید به دلیل حمام آفتاب، 
شغل، ورزش و... با دریافت سطح بیشتری از امواج ماورای 

بنفش و بروز عوارض طوالنی مدت همراه است. کوهنوردی 
به دلیل نازک بودن اتمسفر در ارتفاع همچنین انعکاس نور 
طی اسکی در برف نیز این وضعیت را تشدید می کند.  از 
خصوصیات امواج ماورای بنفش این است که رشته های ارتجاعی 
و استحکام دهنده پوست را از بین  می برد و به تدریج تغییراتی 
در پوست ایجاد می کند که از نظر ظاهری تحت عنوان پیری 
پوست می شناسیم. اگر دو نفر با سن مشابه را در نظر بگیریم، 
فردی که در معرض مواجهه مستمر با نور خورشید بوده، 
پوست چروکیده تر و ظاهر پیرتری دارد. این وضعیت در 
مورد خانم ها که پوست نازک تر و روشن تری دارند، زودتر و 
بیشتر ممکن است اتفاق بیفتد. تغییر دیگر پوست تحت تاثیر 
آفتاب، تقسیم و تکثیر بیشتر سلول های رنگدانه ساز برای دفاع 
از پوست است، بنابراین کسانی که در معرض نور خورشید 
بوده اند دچار لکه هایی شبیه کک و مک یا ضایعات تیره شبیه 
خال به خصوص روی صورت و پشت دست ها می شوند که 
خوشایند نیست.یکی دیگر از تغییرات ناشی از نور خورشید 
در طوالنی مدت بروز ضایعاتی است که زمینه ساز ضایعات 
بدخیم تلقی می شود و ممکن است عامل سرطان پوست باشند. 
ضایعاتی با چنین زمینه  خطر اغلب در نواحی تحت تاثیر نور 
خورشید ظاهر می شود و به شکل لکه های قرمز رنگ ظاهر 
می شود. در چنین مواردی مراجعه زودهنگام به متخصص 
پوست برای بررسی و درمان ضروری خواهد بود. در نهایت 
مساله بسیار خطرناک مرتبط با نور خورشید، سرطان پوست 
است که به 3 نوع می توان تقسیم کرد؛ سرطان سلول های 
پایه، سلول های سنگفرشی و سلول های رنگدانه ساز. سرطان 
سلول های رنگدانه ساز موسوم به »مالنوم« خطرناک  ترین نوع 
سرطان پوست است.  آمارها نشان می دهد افرادی که یک بار 
دچار آفتاب سوختگی می شوند، با احتمال دو برابری ابتال به 
سرطان بدخیم مالنوم مواجه هستند. طبیعتا کسانی که پوست 
روشن و موهای بور دارند نیز بیشتر مستعد چنین مشکلی 
هستند. سن بروز سرطان پوست با دوران مواجهه مستمر با نور 

خورشید سال ها فاصله دارد. از آنجا که افراد عوارض وسیع 
سرطان پوست را به سرعت نمی بینند، نسبت به هشدارهای 
مراقبت و محافظت از پوست در برابر  آفتاب بی اعتنا هستند 
و در سنین میانسالی و سالمندی با عوارضی مثل چروک های 
پوستی زیاد، لکه های تیره و حتی بدخیمی ها مواجه خواهند 

بود که همیشه امکان درمان موثر وجود ندارد. 

آنچه باید در مورد ضدآفتاب درنظر داشت
توصیه می شود از سنین کودکی که پوست حساس است، از 
کرم های ضدآفتاب استفاده شود. از 6 ماهگی تا 12 سالگی 
ضدآفتاب های مناسب اطفال بهتر است انتخاب شود تا حساسیت 
پوستی کمتری درپی داشته باشد. در سنین باالتر نیز انواع 
متناسب با ساختار پوست وجود دارد.  دقت داشته باشیم الله 
گوش، پشت گردن و پشت دست ها نیز با ضدآفتاب یا پوشش 
محافظت شود. همچنین ضدآفتاب باید به اندازه کافی باشد، 
برای صورت به اندازه یک قاشق چای خوری یا معادل یک 
انگشت از ضدآفتاب روی صورت کافی است. کنار  بند 
ضدآفتاب، لباس های مناسب با بافت ریز و رنگ روشن توصیه 
می شود.  بیشتر موارد باید 3-2 ساعت یکبار ضدآفتاب تجدید 
شود. در مواردی که ضدآفتاب به خاطر رطوبت یا تعریق از 
بین برود، الزم است دوباره روی پوست استفاده شود. البته 
بعضی از این محصوالت مقاومت بیشتری نسبت به رطوبت 
دارند و می توان فاصله تجدید ضدآفتاب را طوالنی تر کرد.  
ضدآفتاب باید از داروخانه و با برند معتبر تهیه شود. عیار 
حفاظتی ضدآفتاب با عنوان )SPF(، معیار خوبی برای انتخاب 
محصول است. در کشور ما ضدآفتاب با عیار حفاظتی 20 تا 
30 کفایت می کند. لزومی برای خرید ضدآفتاب با حفاظت 
باالتر نیست زیرا احساس سنگینی بیشتری روی پوست ایجاد 
می کند که طبیعتا خوشایند نیست. ممکن است در مورد بعضی 
بیماری های خاص توصیه به استفاده از ضدآفتاب با عیار 

حفاظتی باالتر باشد. 

سرطان پوست یکی از بیماری های جدی پوست است که رشد غیرعادی در بافت های مختلف 
پوست عامل بروز آن است. مواجهه مستمر و محافظت نشده در برابر خورشید، مهم ترین عامل ابتال 
به سرطان پوست است که در مواردی درمان ناپذیر است. به  بهانه اهمیت این بیماری، پرسش یکی 
از خوانندگان »سالمت« در مورد سرطان پوست را ارزیابی کرده ایم: »75 سال دارم و از حدود 6 ماه 
پیش ضایعه ای کنار بینی ام شروع به رشد کرد. ابتدا تصور کردم جوش چرکی است اما پس از مدتی نه تنها برطرف نشد 
بلکه پیشرفت کرد. به پزشک مراجعه کردم و احتمال سرطان پوست داده  شد. خیلی نگرانم، آیا درمان قطعی دارد؟«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوشصت وچهار   بیست ودو شهریور نودونه12

 دکتر حسین ایمانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص تغذیه

سرطان پوست شامل تغییرات غیرعادی در الیه بیرونی 
پوست می شود. سرطان پوست متداول ترین نوع سرطان 
در تمام جهان است و ۷۵ درصد کل سرطان را در 
جهان تشکیل می دهد. هرچند  بیشتر مبتالیان به سرطان 
پوست شفا می یابند، به دلیل شیوع زیاد آن یکی از 
نگرانی های بزرگ افراد است. کاهش قرارگیری در 
برابر اشعه فرابنفش یا قرارنگرفتن در برابر این اشعه، 

عامل جدی پیشگیری و کاهش زمینه  خطر است. 
کسانی که سبزیجات زیادی مصرف می کنند، با دریافت 
بیشتر موادی به نام »فیتوکمیکال«، مقاومت بیشتری در 
برابر ابتال به سرطان دارند. فیتوکمیکال ها موادی هستند 
که موجب تنوع در رنگ و عطر سبزیجات می شوند. بین 
سبزی ها خانواده چلیپائیان )تره تیزک یا شاهی(، دارای 
بیشترین اثر ضدسرطانی است و از دیگر سبزی های 
مفید این خانواده، کلم، کاهو و اسفناج است. تحقیقات 
نشان داده مصرف ترکیبات آنتی اکسیدانی همراه با هم، 
اثر بیشتری دارد. بدین ترتیب اگر ویتامین های C و 
E با هم مصرف شوند، موثرتر خواهند بود. توت ها 
سرشار از فیبر و آنتی اکسیدان هستند که روند پیری 
را به تأخیر می اندازند و در کاهش عفونت، محافظت 
از حافظه و ابتال به سرطان ها نقش دارند. سیر به دلیل 
داشتن آنتی اکسیدان باال دارای مزایای بسیاری از جمله 
کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش فشارخون 
و کاهش ابتال به برخی سرطان هاست. زنجبیل باعث 
افزایش سیستم ایمنی و حفاظت در برابر سرطان می شود. 
گوجه فرنگی خوراکی ضدسرطان است. شکر مستقیم 
باعث ایجاد سرطان نمی شود اما امکان دارد جایگزین 
غذاهای سرشار از مواد مغذی شود که این مواد مغذی 
به محافظت از بدن در برابر سرطان کمک می کنند. 
متخصصان انجمن سرطان آمریکا توصیه می کنند از 
مواد مغذی دریافتی از مواد غذایی طبیعی به جای 
مصرف مکمل ها، برای مبارزه با سرطان استفاده کنید 
زیرا مطالعات توانسته اند ترکیبات و منابع غذایی متشکل 
از طیف گسترده ای از مواد مغذی که دارای اثر بسیار 
متفاوتی در ابتال به سرطان پوست هستند را کشف کنند.

برای مبارزه با سرطان پوست از چه مواد 
غذایی استفاده کنیم؟

آنتی اکسیدان ها: آسیب اکسیداتیو به افزایش خطر ابتال به 
سرطان مرتبط است و مطالعات نشان می دهد رژیم های 
 C غنی از آنتی اکسیدان هایی مانند کاروتنوئید، ویتامین
و E و سایر موادمغذی می توانند این خطر را کاهش 
دهند. خوراکی های نارنجی مانند هویج، سیب زمینی 
شیرین، کدو تنبل و... همه انواع مرکبات و اسفناج و 
کلم می توانند آفتاب سوختگی و چین و چروک را 
کاهش دهند.  چای حاوی بسیاری از آنتی اکسیدان های 
قوی است. چای سفید از تخریب کالژن و االستین در 
پوست جلوگیری کرده و آنزیم های مرتبط با التهاب و 

برخی از سرطان ها را سرکوب می کند.
اسیدهای چرب امگا3: اسیدهای چرب امگا3 ماهی 
در مطالعات حیوانی رشد سرطان را کاهش می دهند. 
تعادل سالم بین اسید چرب امگا3 و امگا6 ضروری 
است. در صورتی که از چربی های غیراشباع امگا6 که 
در تخمه آفتابگردان، روغن گلرنگ و سایر روغن های 
گیاهی وجود دارد زیاد استفاده شود، این مواد راه 
خود را به سطح پوست باز کرده و در آنجا با نور 
خورشید اکسیداسیون می کنند. این فرایند باعث ایجاد 
رادیکال های خطرناک آزاد می شود که به DNA آسیب 
می رساند و منجر به پیری و سرطان پوست می شود.

سلنیوم: مطالعات نشان می دهد مکمل های سلنیوم خطر 
ابتال به سرطان پوست را به میزان ۵0 درصد کاهش 
می دهند و موجب کاهش 3۷ درصد موارد بدخیمی 
این نوع سرطان می شوند. البته مکمل سلنیوم باید در 
حد متوسط مصرف شود. بهترین منبع مصرف آن از 
منابع غذایی مثل آجیل برزیلی، گردو، مرغ یا گوشت 

گاوی است که از علف تغذیه می کند.
ویتامین ها: آنچه که بیشتر در مورد این ویتامین شنیده ایم 
این است که ویتامین A در مکمل ها معموال سمی 
است اما مصرف بتاکاروتن از موادغذایی مانند هویج، 
کدو تنبل و سیب زمینی شیرین، به بدن این اجازه را 
می دهد که ویتامین A را به بهترین شکل استفاده کند.

بیوتین که یکی از ویتامین های گروه B است، پایه 
سلول های پوست است. کمبود این ویتامین نادر است 
زیرا در بسیاری از غذاها مانند موز، تخم مرغ و برنج 
وجود دارد و بدن ما می تواند از مصرف این غذا بیوتین 
  B3(مورد نیاز خود را تامین کند. نیکوتین آمید )ویتامین
می تواند از سیستم ایمنی بدن محافظت کند و از ایجاد 
آسیب های UV بر پوست جلوگیری کند. انواع گوشت 
مانند گوشت گاو، گوشت مرغ، ماهی قزل آال و آجیل 

غنی از این ویتامین هستند.
ویتامین C در میوه ها و سبزیجات خطر ابتال به سرطان 
را کاهش می دهد اما این تاثیر در مورد مکمل های این 
ویتامین نیاز به بررسی بیشتر دارد. مرکبات و سبزیجاتی 
مانند فلفل، بروکلی، گل کلم و سبزیجات برگ دار 
حاوی ویتامین Cزیادی هستند. ویتامین D به طور 
جدی با سالمت کلی بدن ارتباط دارد و ماهی قزل آال 
 E و تخم مرغ منابع غنی این ویتامین هستند. ویتامین
نیز برای مبارزه با سرطان پوست شناخته شده  است. 
اما مصرف مکمل ویتامین Eدر دوزهای زیاد می تواند 
مضر باشد. این ویتامین به طور طبیعی در مارچوبه، 

زیتون، آجیل، دانه ها و اسفناج بافت می شود.

با تغذیه درست از 
پوست در برابر سرطان 
محافظت كنیم


