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Ung thư da – một tình trạng phát triển bất thường của tế bào da – là một dạng ung thư phổ biến
nhất hiện nay.       

Ba loại ung thư da thường gặp là ung thư tế bào đáy, tế bào sừng và tế bào hắc tố, trong đó phổ
biến nhất là ung thư tế bào đáy và tế bào sừng. Cả hai loại này đều ở bề mặt, tốc độ phát triển
chậm và khả năng chữa lành cao, nhất là khi được phát hiện sớm. Loại ung thư tế bào hắc tố
nặng hơn, ảnh hưởng đến các lớp sâu hơn của da và có nguy cơ di căn đến các mô khác cao
nhất trong ba loại.

  

Hiện nay số người bị ung thư da ngày một tăng lên. Những người sống tại các vùng nhiều ánh
nắng mặt trời có nguy cơ cao nhất, đặc biệt những người thường xuyên tiếp xúc với tia cực tím
(UV).

  

Một điều đáng mừng là hầu hết các loại ung thư da đều có thể phòng ngừa được – bằng cách
hạn chế hoặc tránh tiếp xúc thường xuyên với tia UV và phát hiện ngay từ sớm những biến đổi
trên da bạn. Nếu phát hiện sớm, hầu hết các loại ung thư da đều có khả năng được chữa khỏi
rất cao. Chính vì vậy, bạn phải luôn bảo vệ làn da của mình tránh ánh nắng mặt trời cũng như
thường xuyên kiểm tra các dấu hiệu ung thư da định kỳ.

  

Nếu không được điều trị hoặc điều trị không đúng, ung thư da ngày một phát triển, ảnh hưởng
xấu đến sức khỏe và ngay cả tính mạng người bệnh. Ung thư da đã cướp đi mạng sống của
hàng chục nghìn người trên thế giới mỗi năm.

  

Dấu hiệu và triệu chứng

  

Dấu hiệu báo động thường gặp nhất của ung thư da là một chỗ biến đổi bất thường của da, ví
dụ như một vết loét đau, chảy máu, đóng mài trên bề mặt, lành rồi sau đó lại loét trở lại ngay vị
trí này. Dấu hiệu đầu tiên thường gặp của ung thư tế bào hắc tố thường là sự biến đổi bất
thường của một nốt ruồi có sẵn hoặc xuất hiện thêm những nốt ruồi mới đáng nghi ngờ.

  

Thường ung thư da xuất hiện trên những vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời – da đầu,
mặt, môi, tai, cổ, ngực, cánh tay, bàn tay và cẳng chân ở phụ nữ. Tuy nhiên ung thư da vẫn có
thể xuất hiện ở những vùng da còn lại, như lòng bàn tay, vùng gian ngón chân hoặc da vùng cơ
quan sinh dục. Sang thương ung thư da có thể xuất hiện từ từ, phát triển chậm nhưng cũng có
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thể xuất hiện đột ngột.

  

Hầu hết các ung thư da đều gây ra những biến đổi trên một vùng da khu trú. Do vậy, nếu chú ý,
bạn có thể tự phát hiện sớm được những biến đổi đáng nghi ngờ và nên đến khám ở bác sĩ càng
sớm càng tốt, không nên chờ đợi lâu hơn vì ung thư da ít khi gây đau.

  

Các dấu hiệu và triệu chứng thường gặp gồm:

  
  

Ung thư tế bào đáy

    
    -   Xuất hiện các u trên da vùng mặt, tai hoặc cổ dạng hạt.   
    -   Các sang thương dạng sẹo phẳng màu nâu hoặc đỏ nâu trên ngực hoặc lưng.   

  

Ung thư tế bào sừng

    
    -   Một nốt đỏ, cứng chắc trên da mặt, môi, tai, cổ, bàn tay hoặc cánh tay.   
    -   Một sang thương phẳng, có vảy hoặc vỏ cứng trên da mặt, tai, cổ, bàn tay, cánh tay,…   

  

Ung thư tế bào hắc tố

    
    -   Một đốm lớn màu hơi nâu với những chấm lốm đốm màu đen, ở bất cứ nơi nào trên cơ thể
bạn.   
    -   Một nốt ruồi đơn độc có biến đổi màu sắc, kích thước, mật độ, chảy máu hoặc ức chế sự
phát triển của lông tóc xung quanh.   
    -   Một sang thương nhỏ có vùng biên bất thường màu đỏ, trắng, xanh hoặc xanh đen trên
thân thể hoặc tay chân.   
    -   Những u da sáng màu, cứng chắc, dạng bán cầu ở bất cứ nơi nào trên cơ thể bạn.   
    -   Những sang thương sậm màu ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu ngón tay ngón chân
hoặc trên màng nhầy – da lót mặt trong miệng, mũi, âm đạo và hậu môn.   
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Ngoài ra còn có những dạng ung thư da khác hiếm gặp, như sarcome Kaposi (dạng ung thư da
nặng, thường gặp ở những người bị suy giảm miễn dịch, như mắc hội chứng AIDS hoặc uống
thuốc ức chế miễn dịch trong ghép cơ quan,…

  

Các sang thương tiền ung thư, như chứng dày sừng quang hóa cũng có thể hóa ác. Các sang
thương này thường là những mảng có bề mặt xù xì, có vảy, màu hồng sậm, thường gặp trên da
mặt, cẳng tay hoặc bàn tay và những vùng da phơi nắng

    

Mặc dù có nhiều bệnh lý khác không phải ung thư da đôi khi cũng gây ra những biến đổi da
tương tự, nhưng tốt nhất bạn nên đến khám ở bác sĩ để có chẩn đoán xác định.

  

Nguyên nhân

  

Da bạn gồm có hai lớp. Ung thư da có thể khởi phát từ lớp ngoài cùng, nơi hình thành các tế bào
sừng. Lớp bên trong có các tế bào đáy và tế bào hắc tố (melanocyte). Tế bào hắc tố sản xuất ra
melanin (một sắc tố màu đen) tạo nên màu da của bạn. Khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời,
các tế bào hắc tố tạo ra nhiều melanin hơn làm cho da đen sạm. Khi các tế bào hắc tố tập trung
thành cụm, chúng tạo ra một nốt ruồi.

  

Bình thường các tế bào da phát triển theo một trình tự tổ chức rất chặt chẽ trong biểu bì. Những
tế bào mới còn non đẩy những tế bào trưởng thành lên bề mặt da. Khi các tế bào lên đến lớp
trên cùng, chúng chết đi và bị tróc ra.

  

Ung thư da là kết quả của sự phát triển bất thường của các tế bào da. Nguyên nhân chính là do
da bị tổn thương bởi tia cực tím. Đây là một loại sóng ánh sáng phát ra từ ánh sáng mặt trời và
thường được sử dụng trong các kỹ thuật làm sạm da (giường tắm nắng nhân tạo,…). Tia cực tím
có thể xuyên qua da và làm tổn thương các tế bào, chịu trách nhiệm cho phần lớn các trường
hợp ung thư da cũng như các vết nhăn và nốt tàn nhang do tuổi tác.

  

Có 2 loại tia cực tím là A (UVA) và B (UVB). Tia UVA xuyên qua da sâu hơn tia UVB, do vậy
sau một thời gian phơi nhiễm tia này, khả năng chống ung thư của da bạn sẽ bị suy yếu. Tia
UVB, do xuyên qua da kém hơn, nên thường gây bỏng nắng và chịu trách nhiệm cho các ung
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thư lớp nông – ung thư tế bào sừng hoặc tế bào đáy.

  

Ung thư tế bào hắc tố cũng có liên quan với tia cực tím. Các chuyên gia nhận thấy rằng, những
người thỉnh thoảng tiếp xúc với ánh nắng gắt trong một khoảng thời gian ngắn hạn (như những
người làm việc trong văn phòng thỉnh thoảng đi tắm nắng trên bãi biển vào những ngày nghỉ)
có nguy cơ bị ung thư tế bào hắc tố rất cao so với các nông dân, công nhân làm đường hoặc
những người thường xuyên làm việc dưới ánh nắng mặt trời nhiều giờ mỗi ngày.

  

Tuy nhiên sự phơi nhiễm với ánh sáng mặt trời thường xuyên không giải thích được một số
trường hợp ung thư các vùng da ít tiếp xúc với ánh sáng, như lòng bàn chân chẳng hạn. Di
truyền và gia đình cũng đóng một vai trò không nhỏ. Ngoài ra, đôi khi ung thư da còn do tiếp
xúc quá thường xuyên với độc chất hoặc tia xạ. Hiện nay các trường hợp này cơ chế còn chưa
được hiểu rõ.

  

Yếu tố nguy cơ

  

Các yếu tố sau có thể làm tăng nguy cơ ung thư da của bạn:

    
    -   Da trắng. Da ít hắc tố (melanin) có khả năng bảo vệ chống tia cực tím thấp. Nếu bạn có
mái tóc hoe vàng hoặc nâu đỏ, mắt sáng màu, da dễ bị tàng nhang hoặc dễ sạm nắng, nguy
cơ ung thư da của bạn cao gấp 20-30 lần hơn so với những người có đặc điểm tương ứng sậm
màu hơn.   
    -   Tiền sử da sạm nắng. Sạm nắng là một hiện tượng tự bảo vệ của da chống lại các tia mặt
trời có hại. Cứ mỗi lần phơi nắng, bạn lại làm tăng nguy cơ ung thư da. Những người từng bị
sạm nắng nặng một hoặc nhiều lần khi còn nhỏ có nguy cơ ung thư da tăng cao lúc trưởng
thành.   
    -   Phơi nắng quá nhiều. Những người tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, nhất là không
dùng kem chống nắng hoặc quần áo, có nguy cơ cao bị ung thư da. Tắm nắng cũng có tác hại
tương tự.   
    -   Khí hậu nhiệt đới hoặc vùng núi cao. Những người sống trong vùng nhiệt đới, nóng ấm và
nhiều ánh sáng mặt trời có nguy cơ ung thư da cao hơn người ở xứ lạnh. Cũng tương tự cho
người sống ở vùng cao, nơi ánh sáng mặt trời gay gắt hơn và chịu ảnh hưởng của tia cực tím
nhiều hơn.   
    -   Nốt ruồi. Những người bị loạn sản nơ-vi có nguy cơ cao bị ung thư da. Những nốt ruồi
này trông bất thường và lớn hơn những nốt ruồi thông thường. Nếu bạn có những nốt ruồi loại
này, nên theo dõi thường xuyên sự biến đổi của nó. Ngoài ra, những người có quá nhiều nốt ruồi
có nguy cơ cao gấp 15-20 lần bình thường.   
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    -   Các sang thương da tiền ung thư. Mắc một số sang thương da, như chứng dày sừng
quang hóa, có thể tăng nguy cơ phát triển ung thư da. Chúng thường là những mảng gồ ghề, có
vảy, màu nâu hoặc hồng sậm, thường thấy ở da mặt, cẳng tay, bàn tay của những người có
nước da trắng bị sạm nắng thường xuyên.   
    -   Tiền sử gia đình có người bị ung thư da. Nguy cơ ung thư da của bạn tăng lên nếu cha
mẹ ruột hoặc anh chị em ruột đã bị bệnh này.   
    -   Tiền sử bản thân từng bị ung thư da, sẽ có nguy cơ cao tái phát.   
    -   Hệ miễn dịch bị suy yếu. Những bệnh nhân ghép cơ quan phải sử dụng các thuốc ức
chế hệ miễn dịch, người mắc bệnh ung thư máu,… có nguy cơ cao ung thư da.   
    -   Da mỏng. Da bị mỏng do bỏng hoặc tổn thương bởi các bệnh lý khác, hoặc một số biện
pháp điều trị bệnh vẩy nến,…có thể làm tăng nguy cơ ung thư da.   
    -   Tiếp xúc với những nguy hại của môi trường, như môi trường hóa chất, thuốc diệt
cỏ,…cũng tăng nguy cơ ung thư da.  

Nói chung nguy cơ mắc ung thư da của bạn tăng lên theo tuổi, thường nhất là sau 50 tuổi. Tuy
nhiên một số trường hợp vẫn thấy ung thư ở người trẻ từ 20-40.

    

  

Điều trị

  

Các biện pháp điều trị ung thư và sang thương tiền ung thư da thay đổi tùy theo kích thước,
phân loại, độ ăn sâu và vị trí của một hoặc nhiều sang thương. Hầu hết đều dùng biện pháp vô
cảm tại chỗ và điều trị ngoại trú, nhưng đôi khi chỉ thực hiện sinh thiết sang thương. Một số
phương pháp thường dùng là:

    
    -   Đông lạnh. Người ta có thể phá hủy các tế bào dày sừng hoặc các ung thư nhỏ giai đoạn
sớm bằng cách làm đông lạnh chúng với Nitơ lỏng. Mô chết sẽ bị tróc ra sau khi giải đông. Biện
pháp này cũng có thể dùng để điều trị các vết sẹo trắng nhỏ.   
    -   Phẫu thuật. Aùp dụng cho tất cả các loại ung thư da. Bác sĩ cắt bỏ mô ung thư và bao
phủ vùng bị cắt bởi mô da bình thường. Ung thư tế bào hắc tố thường phải khoét rộng hơn do
mô ung thư ăn sâu hơn. Phẫu thuật viên cần phải có kinh nghiệm phục hình da để tránh sẹo
xấu nhất là vùng da mặt.   
    -   Điều trị bằng laser. Chùm sáng năng lượng cao và được điều khiển rất chính xác có thể
ngăn chặn, phá hủy vùng mô bệnh và một khu vực nhỏ mô bao quanh với khả năng chảy máu,
sưng tấy cũng như sẹo xấu rất thấp. Thường sử dụng biện pháp này cho các sang thương ung
thư và tiền ung thư bề mặt, ngay cả ở môi.   
    -   Phẫu thuật Moh. Dùng cho các sang thương ung thư da lớn hơn, tái phát hoặc khó điều
trị, cho cả loại ung thư tế bào đáy và tế bào sừng. Phẫu thuật cắt bỏ từng lớp da bị ung thư,
kiểm tra dần từng lớp bên dưới cho đến lớp tế bào lành. Không gây nhiều tổn thương cho vùng
da bình thường xung quanh.   
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    -   Nạo và đông khô tế bào bằng xung điện.   
    -   Xạ trị. Dùng tia phóng xạ điều trị mỗi ngày, thường kéo dài khoảng 1-4 tuần, có thể phá
hủy các tế bào đáy hoặc sừng ung thư nếu không có chỉ định phẫu thuật.   
    -   Hóa trị liệu. Trong phương pháp này, người ta dùng thuốc để tiêu diệt tế bào ung thư mà
không gây nguy hại cho tế bào bình thường. Thuốc có thể dùng thoa tại chỗ hoặc dùng đường
uống, chích tĩnh mạch.   

  

Các phương pháp đang còn nghiên cứu

    
    -   Quang động học   
    -   Liệu pháp sinh học (còn gọi là miễn dịch liệu pháp)   
    -   …   

  

Phòng ngừa

  

Hầu hết các trường hợp ung thư da đều có thể phòng ngừa được. Bạn nên thực hiện theo một
số biện pháp sau để duy trì sự khỏe mạnh của làn da:

    
    -   Giảm thời gian phơi nắng. Tránh làm việc và tiếp xúc ánh nắng mặt trời quá lâu. Bỏng
nắng, sạm nắng,…đều làm tăng nguy cơ ung thư da. Tránh để con bạn phơi nắng nhiều trên bãi
biển, hồ bơi,…Tuyết, nước, băng,…đều phản xạ ánh nắng mặt trời. Tia cực tím thường mạnh
nhất vào khoảng từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều mỗi ngày. Các đám mây chỉ hấp thụ và che
chắn một phần nhỏ các tia nguy hại này.   
    -   Nên dùng kem chống nắng trước khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Các loại kem
chống nắng hiện nay chứa các chất ngăn chặn tác hại của tia UVA và UVB, thường gặp là:
avobenzone, titanium, dioxide, kẽm oxide,… Dùng kem chống nắng cho tất cả những vùng phơi
sáng, kể cả môi, 30 phút trước khi ra nắng, rồi thoa lại sau vài giờ (nên thoa nhiều lần hơn nếu
bạn đi bơi, tắm biển,…). Bạn cần dùng kem chống nắng cho các em nhỏ cũng như hướng dẫn
các bé lớn cách sử dụng.   
    -   Hãy tránh xa những chiếc giường tắm nắng và những yếu tố làm da rám nắng nhiều hơn. 
 
    -   Kiểm tra sức khỏe da thường xuyên, ít nhất mỗi 3 tháng, phát hiện sớm những vùng da
phát triển bất thường, các nốt ruồi thay đổi kích thước, tính chất,… Kiểm tra những vùng da
thường xuyên phơi sáng cũng như lòng bàn tay, bàn chân và da vùng sinh dục.   

  

Để phát hiện ung thư tế bào hắc tố và các loại ung thư da khác nhau, bạn cần theo các bước
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A-B-C-D sau đây:

    
    -   A (Asymmetrical shape): tổn thương không đối xứng giữa hai bên thân người.   
    -   B (Border): Chu vi tổn thương bất thường, nhất là các nốt ruồi hóa ác.   
    -   C (Color): Màu sắc thay đổi, nhiều màu hoặc màu không đồng nhất.   
    -   D (Diameter): Đường kính nốt ruồi, nghi ngờ nếu đường kính lớn hơn ¼ inch (6mm)   

  

Nếu gia đình bạn từng có người bị ung thư tế bào hắc tố, đồng thời bạn đang có nhiều nốt ruồi
trên người – đặc biệt là ở cổ, nơi bạn ít để ý nhất – bạn cần khám ở các chuyên gia da liễu để
kiểm tra chúng thường xuyên, theo lịch sau:

    
    -   Nếu từ 20-39 tuổi: kiểm tra mỗi 3 năm   
    -   Nếu từ 40 tuổi trở lên: kiểm tra hàng năm.  

  Theo ungthu.net.vn
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