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 حقايقی درباره سرطان دهان

 

 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا

 

 دانستن چه نكاتی در مورد سرطان دهان ضروري است؟

سرطان حفره دهان، خانواده اين جزوه را با هدف كمك به بيماران مبتال به  "انجمن امداد به بيماران سرطاني ايران"

و دوستان آنان و در جهت درك بهتر اين بيماري تهيه كرده است. در عين حال ما اميدواريم كه با مطالعه اين جزوه 

ديگران هم مطالب بيشتري در مورد سرطان دهان بياموزند. در اين جزوه عالئم و نشانه هاي بيماري، روش هاي 

ده و اطالعاتي در مورد توانبخشي و ساير منابع حمايتي، براي كمك به بيماران تشخيص و درمان آن توضيح داده ش

در اختيار خوانندگان قرارداده مي شود. دانش ما در مورد سرطان حفره دهان افزايش مي يابد و شما براي دسترسي 

 (0111 -2294777-2290004تماس بگيريد. ) "انجمن امداد ايران"به منابع روزانه مي توانيد با 

 حفره دهان

اين كتابچه درباره سرطان حفره دهاني )دهان( و ناحيه اوروفارنكس )بخشي از حلق كه در پشت دهان قرار دارد( مي 

باشد. حفره دهاني شامل اجزا بسياري است. لب ها، پوشش داخلي لب ها، گونه ها )مخاط دهاني(، دندان ها، كف 

ان، كام سخت يا بخش استخواني سقف دهان، لثه ها و فضاي كوچكي در حفره دهاني در زير زبان، دو سوم قدامي زب

پشت دندان ها. ناحيه اوروفارنكس شامل يك سوم خلفي زبان، كام نرم، لوزه ها و بخشي از حلق كه در پشت دهان 

 است مي باشد.

هضم غذا مي  غدد بزاقي موجود درحفره دهان بزاق ترشح مي كنند كه باعث مرطوب نگهداشتن دهان و كمك به

 شود.

 

 سرطان چيست؟

سرطان گروهي از بيماري هاست كه به دنبال رشد و تقسيم غيرطبيعي و بدون كنترل سلول ها ايجاد مي شود. بيش 

از صد نوع مختلف سرطان شناخته شده است. همانند تمامي اندام هاي بدن، دهان و حلق نيز از سلول هاي متنوعي 



الت طبيعي تنها در زماني كه بدن به سلول جديد نياز دارد، تقسيم مي شوند. اين تشكيل شده اند. سلول ها در ح

روند به حفظ سالمت بدن كمك مي كند. تكثير بي رويه و بي هنگام سلول ها باعث ايجاد بافت هاي اضافي مي شود. 

 شد.توده اي از اين بافت هاي اضافه تومور ناميده مي شود كه مي تواند خوش خيم يا بدخيم با

تومورهاي خوش خيم سرطان نيستند. آنها معموال قابل برداشت مي باشند و در اغلب موارد عود نمي كنند. از آن مهم 

تر سلول هاي تومور خوش خيم، ساير بافت هاي بدن را درگير نمي كنند و قادر نيستند كه در بدن انتشار يابند. 

 تومورهاي خوش خيم معموال باعث مرگ نمي شوند.

رهاي بدخيم سرطان هستند آنها بافت ها و اندام هاي نزديك خود را درگير و تخريب مي كنند. همچنين سلول تومو

هاي سرطاني از تومور بدخيم كنده شده و از طريق جريان خون يا سيستم لنفاوي در بدن پخش مي شوند. بدين 

مي كند. به انتشار سرطان، متاستاز مي گويند.  ترتيب سرطان انتشار يافته و در ساير نواحي بدن، تومور ثانويه ايجاد

وقتي كه سرطان دهان انتشار مي يابد، معموال اين كار را از طريق سيستم لنفاوي انجام مي دهد. سلول هاي سرطاني 

وارد شده به سيستم لنفاوي از طريق لنف )كه معموال يك مايع بدون رنگ و آبكي حاوي سلول هاي دفاعي بدن مي 

مي شوند، در طول كانالهاي لنفاوي گروهي از ارگانهاي دانه شكل كوچك وجود دارند كه به آنها گره ها  باشد( پخش

يا غدد لنفاوي مي گويند. سرطان دهان معموال به غدد لنفاوي گردن انتشار مي يابد. همچنين مي تواند در ساير نقاط 

وده و به همان نام سرطان اصلي يا اوليه ناميده مي بدن نيز منتشر شود. سرطان منتشر شده از نوع بيماري اوليه ب

 شود.

 

 تشخيص زودرس

در يك معاينه كامل )چك آپ( معمولي كه شامل معاينه حفره داخلي دهان نيز باشد، ضايعات پيش سرطاني يا مراحل 

اينه روتين خود اوليه سرطان دهان قابل تشخيص هستند. پزشك يا دندانپزشك شما بايد اينكار را بعنوان بخشي از مع

 انجام دهد.

 

 عالئم بيماري

سال ايجاد مي شود، اما مي تواند در هر سني بوجود آيد. در اينجا به برخي از  45سرطان دهان معموال در افراد باالي 

 عالئم اشاره مي شود:



 زخمي بر روي لب يا داخل دهان كه بهبود نمي يابد. -

 برجستگي بر روي لب يا داخل دهان و حلق -

 اي سفيد يا قرمز بر روي لثه ها، زبان يا پوشش مخاطي دهانلكه  -

 خونريزي، درد يا بي حسي غيرمعمول در دهان -

 گرفتگي صدا كه برطرف نمي شود و يا احساس گرفتگي گلو -

 جويدن يا بلع مشكل و يا دردناك -

 تورم فك ها كه باعث احساس ناراحتي و يا عدم انطباق دندان هاي مصنوعي شود. -

 تغيير صدا -

 درد گوش -

اين عالئم ممكن است ناشي از سرطان باشند و يا اصوال ممكن است خوش خيم باشند و ارتباطي به سرطان نداشته 

باشند. اما در هر حال قطعا مي بايست با مشاهده هر يك از عالئم فوق با يك پزشك يا دندانپزشك مشورت نمائيد تا 

 مشكل تشخيص داده شده و درمان گردد.

 

 حله بنديتشخيص و مر

چنانچه يك ضايعه غيرطبيعي در دهان يافت شود، تكه برداري )بيوپسي( تنها راه تشخيص سرطان بودن يا نبودن آن 

است. معموال بيمار به يك متخصص گوش و حلق و بيني و يا جراح دهان ارجاع داده مي شود تا تمام يا بخشي از 

)آسيب شناس( بافت را در زير ميكروسكوپ ازنظر وجود سلول  ژيستتوده يا بافت غيرطبيعي را بردارد. يك پاتولو

 Squamous Cellهاي سرطاني بررسي مي كند. تقريبا تمام سرطان هاي دهان، سرطان سلول هاي پوششي يا 

Carcinoma  هستند. سلول هايSquamous .حفره ها و دهان را فرش مي كنند 

 ايي زير را با پزشك خود مطرح كند:بيماري كه نياز به بيوپسي دارد ممكن است پرسش ه

 چه مقدار بافت براي بيوپسي برداشته مي شود؟ -

 انجام بيوپسي چه مدت طول مي كشد؟ آيا من هوشيار هستم يا بي هوش؟ آيا اينكار ضرري دارد؟ -

 بعد از بيوپسي براي حفاظت از آن ناحيه، چه كاري بايد انجام دهم؟ -

 چه وقت نتيجه آزمايش معلوم مي شود؟ -

 گر من مبتال به سرطان باشم، چه كسي و چه موقع در مورد درمان با من صحبت مي كند؟ا -



 

چنانچه پاتولوژيست تشخيص سرطان دهان را مطرح كند، پزشك بيمار بايد از مرحله بيماري و يا ميزان پيشرفت آن 

بوط به مرحله بندي مطلع شود تا بتواند بهترين روش درماني را طرح ريزي كند. معاينات و آزمايش هاي مر

(Staging)  به پزشك كمك مي كند كه از ميزان انتشار بيماري و نواحي درگير بدن آگاهي يابد. بطور معمول اين

كار شامل عكس برداري با اشعه ايكس از دندان ها، سر و سينه است. همچنين پزشك ممكن است براي بيمار 

كس با اشعه ايكس است كه توسط كامپيوتر در كنار هم درخواست سي تي اسكن نمايد. سي تي اسكن يك سري ع

 گذاشته مي شود تا تصويري از نواحي داخلي بدن بدست دهد.

سونوگرافي روش ديگري براي دستيابي به تصاوير داخلي بدن است. امواج صوتي به فركانس باال كه ضرري براي فرد 

 پژواك اين امواج ترسيم مي شود، سونوگرام نام دارد.ندارند به اندام ها و اعضا فرستاده مي شوند. طرحي كه از 

مي كند كه در اين روش تصاوير توسط يك مغناطيس متصل به كامپيوتر ترسيم  MRIبرخي اوقات پزشك درخواست 

مي شوند. پزشك همچنين غدد لنفاوي گردن را براي وجود هر نوع تورم يا تغيير لمس مي كند. در غالب موارد قبل 

 درمان بيمار يك معاينه فيزيكي كامل را در پيش روي خواهد داشت.از شروع به 

 

 درمان

پس از تشخيص و مرحله بندي، پزشك بسته به نياز هر بيمار يك طرح درماني ارائه مي كند. درمان سرطان دهان به 

. پزشك همچنين عوامل متعددي بستگي دارد. شامل محل سرطان، اندازه، نوع، ميزان انتشار و مرحله پيشرفت بيماري

 سن بيمار و سالمت عمومي او را نيز درنظر مي گيرد.

درمان شامل جراحي، راديوتراپي و يا در بسياري از موارد تركيبي از اين دو است. برخي از بيماران تحت درمان شيمي 

 درماني با داروهاي ضدسرطان قرار مي گيرند.

رمان تحت معاينه كامل دندانپزشكي قرار گيرند. از آنجا كه براي اغلب بيماران ضروري است كه قبل از شروع به د

شروع درمان سرطان دهان باعث حساس شدن و افزايش امكان ابتال به عفونت در حفره دهاني مي گردد، پزشكان 

 اغلب توصيه مي كنند كه بيماران قبل از شروع به درمان كليه اقدامات دندانپزشكي موردنياز را انجام دهند.

يماران مبتال به سرطان مايلند كه تمامي آنچه را كه ممكن است در مورد بيماري خود و روش هاي درمان آن غالب ب

بدانند تا بتوانند نقش فعالي در تصميم گيري براي درمان و مراقبت هاي پزشكي و دندانپزشكي خود داشته باشند. 

مچنين بيمار ممكن است از پزشك خود بخواهد پزشك بهترين كسي است كه مي تواند به سواالت آنان پاسخ دهد. ه



كه او را در جريان مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته بر روي روش هاي نوين درماني قرار دهد. اين مطالعات كارآزمايي 

باليني نام دارد و براي ارتقاء روش هاي درماني سرطان طراحي شده اند. اطالعات بيشتر در اين مورد در صفحات 

 است. بعدي آمده

بسياري از بيماران در مي يابند كه تهيه ليستي از سواالت مطرح، قبل از مالقات با پزشك مفيد است. برداشتن 

يادداشت هاي كوتاه، بخاطر آوردن گفته هاي پزشك را آسان تر مي كند. برخي از بيماران نيز مايلند كه فردي از 

پزشك همراه آنها باشد تا نكات را يادداشت و يا فقط گوش كند. اعضاء خانواده يا دوستان شان در هنگام مالقات با 

 قبل از شروع درمان ممكن است بيمار بخواهد كه سواالت زير را از پزشك خود بپرسد:

 بهترين روش درمان براي من چيست؟ و چرا؟ -

 خطرات يا عوارض جانبي احتمالي روش هاي درماني كدام است؟ -

 ام است؟مزاياي روش هاي درماني مختلف كد -

 در مورد عوارض جانبي چه مي توان كرد؟ -

 آيا ممكن است كه يك كارآزمايي باليني براي من تدارك ديد؟ -

نكات بسياري براي آموختن در مورد سرطان و درمان آن وجود دارد و بيمار نمي تواند همه آنها را يكباره سوال كند 

ضيح خواستن در مورد نكات مطرح و يا دانستن اطالعات و يا تمام پاسخ را ياد بگيرد. فرصت هاي بسياري براي تو

 بيشتر وجود دارد.

 

 تصميم گيري براي درمان

تصميم گيري براي درمان پيچيده است. بيمار ممكن است قبل از شروع درمان خواستار مشورت با يك پزشك ديگر 

ت درمان را كم نمي كند. راههاي در مورد تشخيص و روش درماني درنظر گرفته باشد. يك تاخير كوتاه شانس موفقي

 متعددي براي دسترسي به يك پزشك ديگر براي مشاوره وجود دارد.

 پزشك يا ندانپزشك بيمار ممكن است يك متخصص درمان سرطان حفره دهان را معرفي كند. -

 تماس بگيريد. "انجمن امداد ايران"مي توانيد با  -

- 2290004-2294100-0111   

ردنظر خود را از نزديكترين بيمارستان، دانشكده پزشكي و يا تشكيالت محلي مي توانيد نام متخصص مو -

 نظام پزشكي سوال كنيد.



 

 روش هاي مختلف درمان

جراح  پزشكي شامل:بيمار مبتال به سرطان دهان بايد توسط يك تيم پزشكي متخصص مورد مداوا قرار گيرد. اين تيم 

اپي، يك متخصص دندانپزشكي ترميمي، يك دندانپزشك عمومي، دهان، جراح گوش و حلق و بيني، متخصص راديوتر

 جراح پالستيك، متخصص تغذيه، مددكار اجتماعي، پرستار و يك گفتار درمانگر است.

 

 جراحی

برداشتن تومور در دهان معمول ترين راه درمان سرطان دهان است. چنانچه احتمال انتشار سرطان وجود داشته باشد. 

اوي ناحيه گردن را نيز تخليه مي كند. چنانچه بيماري به عضالت و يا ساير بافت هاي گردن جراح معموال غدد لنف

 گسترش يافته باشد، جراحي بسيار گسترده تر خواهد بود.

 بيمار ممكن است قبل از جراحي سواالت زير را از پزشك بپرسد:

 چه نوع جراحي انجام خواهد گرفت؟ -

 اگر درد داشته باشم چگونه كمكم مي كنيد؟ احساس من از جراحي چگونه خواهد بود؟ -

 آيا براي غذا خوردن مشكل خواهم داشت؟ -

 آثار جراحي در كجا و به چه صورتي ديده خواهند شد؟ -

 آيا حدس مي زنيد كه جراحي اثر طوالني مدت خواهد داشت؟ -

 آيا تغييرات دائمي در ظاهر من ايجاد خواهد داشت؟ -

 آيا هيچ دنداني را از دست خواهم داد؟ آيا مي توان آنها را جايگزين كرد؟ چه هنگام؟ -

 اگر نياز به جراحي پالستيك داشته باشم، چه زماني امكان آن وجود دارد؟ -

 آيا براي صحبت كردن بايد به يك گفتار درمانگر مراجعه كنم؟ -

 چه زماني مي توانم به فعاليت عادي خود برگردم؟ -

 

 اپیرادیو تر

استفاده از اشعه يونيزان با انرژي باال براي تخريب سلول ها سرطاني و ممانعت از رشد آنها انجام مي گيرد. همانند 

جراحي، راديوتراپي نيز يك روش درماني موضعي است و تنها بر سلول هاي موجود در ناحيه در ناحيه تحت درمان 



ه بزرگ توليد شود )تابش خارجي(. همچنين مي تواند از مواد اثر مي گذارد. اين انرژي ممكن است توسط يك دستگا

راديواكتيوي كه داخل و يا نزديك تومور كار گذاشته مي شوند، ساتع گردد )تابش داخلي(. برخي اوقات از اين روش 

ي به عنوان روش جايگزين جراحي براي تومورهاي كوچك حفره دهاني استفاده مي شود. بيماراني كه داراي تومورها

بزرگ هستند ممكن است به هر دو روش جراحي و راديوتراپي نياز داشته باشند. راديوتراپي ممكن است قبل يا بعد 

از جراحي انجام شود. قبل از جراحي اشعه باعث چروك خوردگي تومور شده و برداشت آن را ممكن مي سازد. 

يمانده احتمالي انجام مي گيرد. براي راديوتراپي راديوتراپي پس از جراحي براي از بين بردن سلول هاي سرطاني باق

روز در هفته  5خارجي بيمار در روزهاي موردنظر به بيمارستان يا كلينيك مراجعه مي كند. معموال اين روش درماني 

 هفته انجام مي گيرد. اين روش با تقسيم كردن ميزان اشعه موردنياز به مقادير كم از اثرات سوء آن 6تا  5براي مدت 

 بر سلول هاي سالم مي كاهد.

در روش داخلي يا كاشت ماده راديواكتيو ذرات كوچكي حاوي ماده راديواكتيو، مستقيما داخل تومور و يا در بافت 

هاي نزديك آن كاشته مي شود. معموال اين مواد كاشته شده براي چند روز در بدن باقي مي مانند و دراين مدت 

مارستان نگهداشته مي شود. و مدت زماني كه پرستاران ساير همراهان و مالقات بيمار در يك اتاق خصوصي در بي

كنندگان مي توانند با او بسر برند محدود مي شود و قبل از اينكه بيمار بيمارسان را ترك كند، اين مواد از بدن او 

 خارج مي شوند.

 بپرسد:قبل از شروع راديوتراپي ممكن است بيمار سواالت زير را از پزشك خود 

 در طول درمان من چه احساسي خواهم داشت؟ -

 چگونه مي توانم در اين مدت از خودم مراقبت كنم؟ -

 آيا مي توانم فعاليت عادي خود را ادامه دهم؟ -

 پس از آن دهان و صورت من به چه شكلي در خواهند آمد؟ -

 آيا نياز به رژيم غذايي مخصوص دارم؟ براي چه مدتي؟ -

 چه بايد بكنم؟اگر دچار خشكي دهان شدم  -

  



 

 شيمی درمانی

شيمي درماني استفاده از دارو براي كشتن سلول هاي سرطاني است. متخصصين درحال جستجو براي يافتن داروها 

يا تركيبات دارويي موثر براي درمان سرطان دهان هستند. همچنين در حال بررسي راههاي تركيب شيمي درماني با 

 راي كمك به تخريب تومور و جلوگيري از انتشار آن مي باشند.ساير روش هاي درماني سرطان دهان ب

 

 كارآزمایی هاي بالينی

محققين در جستجوي روش هاي درماني جديدتري براي سرطان هستند كه اثرات بيشتر و عوارض جانبي كمتري 

ي در كارآزمايي داشته باشد. وقتي يك روش در آزمايشگاه اثر مثبت خود را نشان دهد، پزشكان از اين روش درمان

هاي باليني استفاده مي كنند. اين آزمون ها در جهت پاسخ به پرسش هاي علمي مطرح در مورد اين روش هاي 

درماني و يافتن ميزان تاثير و بي خطر بودن آنها، طراحي شده اند. بيمراني كه در اين كارآزمايي هاي باليني شركت 

و ممكن است از اين شانس كه اولين فردي باشند كه از يك روش مي كنند، كمك بزرگي به علم پزشكي مي كنند 

 جديد بهبود مي يابد، برخوردار شوند.

كارآزمايي هاي باليني براي شناخت روش هاي جديد درمان سرطان دهان در بيمارستان هاي سراسر كشور اجرا مي 

دن تومورهاي اوليه مي باشند. در برخي شوند. برخي از اين روش ها در جستجوي راه هايي براي تخريب يا كوچكتر كر

ديگر دانشمندان راههاي جلوگيري از عود و يا گسترش سرطان را امتحان مي كنند و برخي ديگر درگير امتحان روش 

هايي براي كند كردن و توقف رشد سرطان هاي منتشر شده مي باشند. محققان در حال بررسي چگونگي انتخاب 

براي تركيب انواع درمان هاي مي باشند. براي مثال آن ها در صدند از طريق انجام دو  زمان درمان و راه هاي جديد

و  "گرما درماني"بار راديوتراپي درروز، به جاي روزي يكبار، اثر آن را افزايش دهند. آن ها همچنين بر روي اثرات 

ميزان اثر آن ها بر افزايش تاثير  ناميده مي شوند كار مي كنند تا از "حساس كننده به راديوتراپي"داروهايي كه 

راديوتراپي آگاه شوند. همچنين آن ها بر روي داروهايي كه سلول هاي سالم را در مقابل اشعه حفظ كنند، كار مي 

 كنند. بعالوه آن ها داروهاي جديد ضد سرطان و تركيبات داروئي مختلف را امتحان مي كنند.

تري براي ابتال به انواع ديگر سرطان در دهان و يا ناحيه سر و گردن دارند. بيماران مبتال به سرطان دهان، امكان بيش

 پزشكان براي يافتن راه هايي براي جلوگيري از ايجاد چنين سرطان هايي تالش مي كنند.



احتماال از بروز يك سرطان جديد، در فردي كه  Aبرخي از تحقيقات نشان داده است كه يك ماده مرتبط با ويتامين 

ن حفره دهانيش با موفقيت درمان شده است، جلوگيري مي كند. بيماران مبتال به سرطان دهان كه عالقمند سرطا

 هستند در اين كارآزمايي هاي باليني شركت كننده مي توانند، با پزشك خود صحبت نمايند.

ي سرطان آمريكاست است كه يك سرويس اطالعاتي كامپيوتري وابسته به انستيتو مل PDQيك راه ديگر مراجعه به 

 وحاوي اطالعاتي در مورد درمان سرطان و ليستي روزآمد از تمام كارآزمائي هاي باليني در حال انجام در آمريكاست.

 

 عوارض جانبی درمان

بسيار سخت است كه اثرات درمان سرطان را طوري محدود كنيم كه تنها سلول هاي سرطاني حذف يا تخريب شوند. 

نكه سلول ها و بافت هاي سالم نيز ممكن است آسيب ببينند، درمان سرطان داراي عوارض جانبي است. به دليل اي

عوارض جانبي درمان سرطان بسيار گوناگون است و بستگي تام به نوع و ميزان انتشار بيماري و ناحيه خاصي كه تحت 

يگر دائمي هستند. پزشكان سعي مي كنند درمان قرار مي گيرد، دارند. برخي از اين عوارض جانبي موقت و برخي د

كه برنامه درماني بيمار را طوري طراحي كنند كه كمترين اثرات جانبي را داشته باشد. آن ها همچنين به دقت از 

 بيمار خود مراقبت مي نمايند. بنابراين مي توانند در صورت بروز هر مشكلي به بيمار كمك نمايند.

مور كوچك در دهان معموال مشكل ماندگاري ايجاد نمي كند. ولي براي برداشتن عمل جراحي براي برداشتن يك تو

تومورهاي بزرگتر ممكن است الزم باشد كه جراح بخشي از كام، زبان و يا فك بيمار را بردارد. چنين عمل جراحي 

اهر بيمار را نيز توانايي بيمار براي جويدن، بلع و صحبت كردن را تحت تاثير قرار مي دهد، همچنين ممكن است ظ

 تغيير دهد.

بعد از جراحي صورت بيمار معموال متورم است. اين تورم بعد از چند هفته برطرف مي شود ولي برداشتن غدد لنفاوي 

ناحيه، ممكن است جريان لنف را كند كرده، در نتيجه باعث تجمع لنف در بافت ها گردد. اين تورم براي برطرف شدن 

رد. قبل از شروع راديوتراپي بيمار بايد با يك دندانپزشك كه با اثرات راديوتراپي بر حفره دهان به زمان بيشتري نياز دا

آشناست، مشاوره نمايد. راديوتراپي ممكن است باعث خشكي دهان گردد. همچنين ممكن است بر ميزان ترشح بزاق 

اينكه بزاق در حالت عادي از دندان ها  اثر كرده  آن را كم كند. و در نتيجه جويدن و بلع را مشكل سازد. به دليل

محافظت مي كند، خشك شدن حفره دهان به پوسيدگي دندان ها كمك مي كند. مراقبت فرد از دهان به سالم ماندن 

دندان ها و لثه ها كمك مي كند و در نتيجه بيمار احساس راحتي بيشتري مي كند. تيم مراقبين پزشكي ممكن است 

مسواك يا خمير دندان را توصيه كنند. همچنين دندانپزشك معموال يك برنامه تجويز فلورايد  استفاده از نوع بخصوصي



براي مريض توصيه مي كند تا دندان هايش سالم بمانند. براي برطرف كردن خشكي دهان ممكن است استفاده از 

شود. خشكي دهان به دليل بزاق مصنوعي و يا ساير روش هايي مرطوب كننده حفره دهان، توسط تيم پزشكي، توصيه 

 راديوتراپي در برخي از بيماران پس از مدتي برطرف مي شود، ولي در برخي ديگر باقي مي ماند.

كاهش وزن يك مشكل جدي براي بيماراني است كه تحت درمان سرطان دهان قرار مي گيرند. چرا كه خشكي دهان 

توصيه هاي مختلفي براي حفظ رژيم غذايي كامل  مشكالتي در غذا خوردن ايجاد مي كند. پزشك شما ممكن است

داشته باشد. در اغلب موارد مصرف غذا و نوشيدني در مقادير كم كمك كننده است. بسياري از بيماران در مي يابند 

كه مصرف مقادير كم غذا به دفعات متعدد در روز بسيار بهتر از خوردن سه وعده غذاي اصلي است. همچنين خوردن 

و صاف شده كه با سس يا مواد ديگر مرطوب شده باشند مثل سوپ هايرقيق، پودينگ ها و تركيبات غني  غذاهاي نرم

از پروتئين و شير بسيار راحت تر و مقوي تر است. همچنين نرم كردن ساير غذاها در مخلوط كن نيز ممكن است 

ي هايي به شكل مايع به رژيم آن ها مفيد باشد. براي بيماراني كه در جويدن مشكل دارند پزشك ممكن است افزودن

 اضافه نمايد. نوشيدن مقدار زياد مايعات در حفظ رطوبت حفره دهان و در نتيجه آسان تر خوردن، كمك كننده است.

برخي از بيماران قادرند كه در طول درمان دندان هاي مصنوعي خود را حفظ نمايند. اما در اغلب بيماران به دليل 

در بافت هاي نگهدارنده دندان هاي مصنوعي، استفاده از اين دندان ها تا يك سال بعد از درمان، تغييرات ايجاد شده 

ممكن نمي باشد. بنابراين گاه الزم است كه پس از پايان درمان دندان هاي مصنوعي بيمار مجددا اندازه گيري يا 

 تعويض شوند.

خوردگي و پوسته پوسته شدن لب ها گردد. اين  راديوتراپي همچنين ممكن است باعث زخم هايي در دهان و ترك

حالت معموال در مدت يك هفته بعد از پايان درمان برطرف مي گردد. در عين حال مراقبت خوب از دهان مي تواند 

 از بروز اين زخم ها جلوگيري نمايد. دندان هاي مصنوعي نبايد تا بهبود كامل زخم ها، مورد استفده قرار گيرند.

وتراپي بخصوص هفته هاي آخر آن، بيماران ممكن است بسيار خسته شوند. استراحت بسيار مهم است، در طول رادي

اما اغلب پزشكان معموال به بيماران خود توصيه مي كنند كه در حد معمول فعال باقي بمانندف بيماران بايد ميزان 

احيه تحت درمان، قرمز، خشك و حساس فعاليت خود را با توانشان تطبيق دهند. بسيار معمول است كه پوست در ن

شود يا خارش داشته باشد. در اواخر دوره درمان پوست ممكن است مرطوب شود. پوست ناحيه تحت درمان ممكن 

است براي هميشه تيره تر يا برنزه باقي بماند. اين نواحي بايد در تماس با هوا باشند اما از تابش نور خورشيد به آنها 

مراقبت خوب از پوست الزم است، بيمار نبايد بدون اجازه پزشك خود از هيچ كرم يا لوسيوني  بايد جلوگيري شود.

 استفاده كند.



مردان ممكن است تمام يا بخشي از موهاي صورت خود را از دست دهند اما معموال اين موها بعد از پايان درمان 

ورت خود از ريش تراش برقي استفاده كنند تا مجددا مي رويند بهتر است درمان در طي دوره درمان براي اصالح ص

خطر بريدگي ناشي از تيغ و عفونت هاي بدنبال آن كاهش يابد. غالب اثرات راديوتراپي بر پوست گذرا هستند پوست 

 و ناحيه مبتال پس از پايان درمان بهبود مي يابد.

اي ضد سرطان به سلول هايي كه رشد عوارض جانبي شيمي درماني بستگي به داروي مورد مصرف دارد. عموما داروه

سريعي دارند اثر مي كنند مثل سلول هاي خوني كه با عفونت ها مي جنگند، سلول هاي پوششي دهان و دستگاه 

گوارش و فوليكول هاي مو به همين دليل بيماران ممكن است به عوارضي نظير كاهش مقاومت نسبت به عفونت ها، 

زخم هاي دهاني دچار شوند. همچنين ممكن است انرژي آن ها كاهش يابد و يا  كاهش اشتها، تهوع، استفراغ و يا

 موهاي خود را از دست ندهند.

عوارض جانبي داروهاي ضد سرطان از بيماري به بيمار ديگر و از روش درماني به روش درماني ديگر فرق مي كند. 

ح دهند و راه هاي مقابله با آن ها را به شما نشان پزشكان، پرستاران و متخصصين تغذيه مي توانند اين اثرات را توضي

داراي اطالعات مفيدي در مورد  "حقايقي درباره سرطان و رژيم غذايي"و  "راديوتراپي و شما"دهند. كتابچه هاي 

درمان سرطان و كنار آمدن با عوارض جانبي آن هستند. بيماراني كه داروهاي ضد سرطان دريافتمي كنند، اطالعات 

 مي يابند. "شيمي درماني"را در جزوه مفيدي 

 

 توانبخشی

 توانبخشي بخش بسيار مهمي از درمان بيماران مبتال به سرطان دهان است.

 

 مدت

توانبخشي بستگي به شدت بيماري فرد و روش هاي درماني مورد استفاده براي او دارد. گروه مراقبين بهداشتي تمام 

 عاليت هاي عادي در كوتاهترين زمان انجام مي دهند.سعي خود را براي بازگرداندن بيمار به ف

برخي اوقات بيمار نياز به جراحي مجدد يا پالستيك براي ساختن مجدد استخوان ها و بافت هاي دهان دارد. اگر اين 

كار ممكن نباشد يك دندانپزشك ترميمي ممكن است دندان ها يا پروتزهاي مصنوعي براي بخش هاي برداشته شده 

 ازد. بيمار براي استفاده از اين ابزار به تمرينات ويژه نياز دارد.صورت بس



گفتار درماني معموال در اولين فرصت ممكن براي بيماراني كه پس از درمان دچار مشكالت گفتاري شده اند، شروع 

تمرينات مربوطه را  مي شود. غالبا يك گفتار درمانگر بيمار را در بيمارستان مالقات مي كند تا برنامه گفتار درماني و

 طراحي كند.

 گفتار درماني معموال پس از ترخيص بيمار و در منزل هم ادامه مي يابد.

 

 پيگيري و مراقبت هاي بعدي

انجام پيگيري هاي معمول براي فردي كه تحت درمان سرطان حفره دهاني قرار گرفته است بسيار مهم است. پزشك 

ر بهبود ضايعه و يا احتمال عود آن معاينه مي كنند. بيماراني كه به دليل و دندانپزشك بيمار را بطور مرتب از نظ

 راديوتراپي دچار خشكي دهان شده اند، سالي سه بار بايد تحت معاين دندانپزشك قرار گيرند.

چنانچه كاهش وزن و يا مشكالت تغذيه اي ادامه يابد. بيمار بايد تحت نظر يك متخصص تغذيه قرار گيرد. اغلب 

ان بيماران خود را وادار مي كنند كه مصرف الكل و تنباكو را براي جلوگيري از خطر عود مجدد بيماري، قطع پزشك

 نمايند.

 

 حمایت هاي الزم براي بيماران سرطانی

زندگي با يك بيماري جدي آسان نيست. بيماران مبتال به سرطان و كساني كه از آن ها مراقبت مي كنند با مشكالت 

يايد روبرو هستند. يافتن راه هاي مقابله و كنا آمدن با اين مشكالت وقتي افراد اطالعات مفيد و سرويس و چالش هاي ز

حمايت هايي براي "هاي حمايتي الزم را دريافت كنند، بسيار آسان تر است. جزوات مفيد زيادي از جمله جزوه 

 در اين باره در دسترس هستند. "انانجمن امداد اير"از انتشارات  "مبتاليان به سرطان و مراقبين آنها

بيماران مبتال به سرطان ممكن است در مورد كارشان، خانواده و ارتباطات شان نگران باشند. نگراني در مورد آزمايش 

ها، درمان ها، ماندن در بيمارستان و اقدامات پزشكي معمول است. پزشكان، پرستاران، ساير اعضا تيم مراقبين پزشكي 

توانند به برطرف شدن اين نگراني ها وابهامات مربوط به درمان، كار و فعاليت هاي روزانه كمك كنند. همچنين مي 

صحبت كردن با پرستار، مددكار اجتماعي، مشاور و يا يك فرد روحاني مي تواند براي بيماري كه مي خواهد درباره 

يكان به ويژه آنهايي كه تجربه شخصي با سرطان احساس و تصوراتش صحبت كند، بسيار مفيد باشد دوستان و نزد

داشته اند، مي توانند حامي خوبي باشند. بسياري از بيماران در مي يابند كه صحبت كردن با افرادي كه مشكل مشابه 



داشته اند، بسيار كمك كننده است. بيماران سرطاني غالبا با يكديگر جمع مي شوند تا گروههاي حمايتي تشكيل 

ي كه آنها مي توانند آموخته هايشان درباره سرطان و زندگي كردن با آن را، با ديگران در ميان بگذارند. اين دهند، جاي

بسيار مهم است كه هميشه درنظر داشته باشيم كه هر بيمار سرطاني با ديگري متفاوت است. درمان ها و راههاي كنار 

اي فرد ديگري با همان نوع سرطان، بي اثر باشند. اين آمدن با سرطان كه براي يك فرد موثر هستند ممكن است بر

 ايده خوبي است كه توصيه هاي دوستان و اعضا خانواده را با پزشك خود در ميان بگذاريد.

اغلب اوقات يك مددكار اجتماعي مي تواند در بيمارستان يا درمانگاه گروههايي را براي كمك به بازتواني، حمايت 

 لي حمل و نقل و يا مراقبت در منزل، شكل دهد.هاي احساسي، كمك هاي ما

يكي از اين گروه هاست. اين تشكيالت غيرانتفاعي مي تواند به بيماران و  "انجمن امداد به بيماران سرطاني ايران"

بستگان آن ها اطالعات مفيدي را ارائه دهد. براي آشنايي بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي مركز مشاوره تلفني 
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 آینده چه در پيش رو دارد؟

بيماران و خانواده آنها بطور طبيعي درباره آينده خودشان نگران هستند. برخي اوقات آنها براي يافتن اينكه بيمارشان 

به ياد داشته  چه وقت خوب مي شود و ي تا كي زنده مي ماند از آمارهاي پزشكي استفاده مي كنند. مهم است كه

باشيم گرچه آمارها بر مبناي مطالعه بر روي تعداد زيادي از بيماران بنا شده اند، اما آنها نمي توانند براي محاسبه 

وضعيت يك فرد مورد استفاده قرار گيرند، زيرا هيچ دو فرد مبتال به سرطان يكسان نيستند. پزشك بيمار بهترين 

 ت او مطلع است. بنابراين او بهتر از هر كس از پيش آگهي بيمار خبر دارد.كسي است كه از سابقه پزشكي و وضعي

بيماران بايد در پرسش از پزشك خود درباره شانس بهبودي شان آزاد باشند اما هيچ پزشكي نمي تواند مطمئن باشد 

 "روكش كردنف"كه چه رخ مي دهد. وقتي كه پزشكان درباره نجات از سرطان صحبت مي كنند ممكن است از واژه 

استفاده كنند. گرچه بسياري از بيماران مبتال به سرطان دهان بهبودي كامل مي يابند اما پزشكان  "بهبود"بجاي كلمه 

 استفاده مي كنند زيرا سرطان ممكن است عود كند. "فروكش كردن"از واژه 

  



 

 دالیل ابتال و راههاي پيشگيري

اني در حال مطالعه بر روي يك بيمايري هستند تا دريابند كه داليل دانشمندان در بيمارستان ها و كليه مراكز درم

ايجاد آن و راهاي پيشگيري از آن كدامند. پزشكان مي دانند كه هيچكس سرطران را از فرد ديگري نمي گيرد زيرا 

 سرطان مسري نيست. دو دليل شناخته شده براي بروز سرطان حفره دهان استفاده از تنباكو و الكل است.

درصد موارد  90تا  80ستفاده از تنباكو )سيگار، سيگار برگ، پيپ، جويدن تنباكو و يا كشيدن انفيه( عامل بيش از ا

ابتال به سرطان دهان است. تعدادي از مطالعات نشان مي دهند كه مصرف سيگار برگ و پيپ به همان اندازه سيگار 

دون دود هم باعث بروز سرطان حفره دهانمي شوند. معمولي مضر است. مطالعات نشان مي دهند كه توتون هاي ب

مدت زمان طوالني تر مصرف، احتمال ابتال را زيادتر مي كند و استفاده از انفيه يا جويدن تنباكو در بين جوان تر ها 

نيز بسيار مهم است. در بيماراني كه مصرف دخانيات را حتي پس از سال هاي طوالني مصرف، قطع كنند احتمال 

به سرطان دهان بسيار كاهش مي يابد. مشاوره اختصاصي و يا شركت در گروههاي حمايتي براي كساني كه مي ابتال 

خواهند دخانيات را ترك كنند، بسيار كمك كننده است. برخي بيمارستان ها داراي گروه هاي حمايتي براي بيماراني 

 كه مايل به ترك دخانيات هستند، مي باشند.

الكل نيز احتمال ابتال به سرطان دهان را حتي براي افرادي كه هرگز دخانيات مصرف نكرده  مصرف مزمن و يا زياد

اند، افزايش مي دهد. بيماراني كه الكل و دخانيات هر دو را مصرف مي كنند در معرض خطر ابتال به ميزان بسيار 

 ديد مي كنند.زيادي قرار دارند. دانشمندان معتقدند كه اين دو ماده اثر مضر يكديگر را تش

سرطان لب مي تواند با تابش شديد آفتاب ايجاد شود. اين احتمال با مصرف لوسيون ها و يا روژ لب هاي حاوي مواد 

ضد آفتاب كاهش مي يابد. استفاده از يك كاله لبه دار نيز جلوي اشعه مضر آفتاب را مي گيرد. استفاده كنندگان از 

 ن لب هستند.پيپ و چپق نيز در معرض ابتال به سرطا

برخي مطالعات نشان مي دهند ك بيماران مبتال به سرطان دهان سابقه لوكوپالكي )لكه هاي سفيد داخل دهان( 

داشته اند. دليل ايجاد لوكوپالكي به خوبي شناخته نشده است. اما آن نيز ارتباط اساسي با مصرف الكل و دخانيات 

ها و مخاط پوششي دهان مصرف كنندگان تنباكو بدون دود و لب  دارد. اين وضعيت غالبا در نواحي حساس مثل لثه

 پايين استفاده كنندگان از پيپ ايجاد مي شود.

ساله ايجاد مي  70تا  60يك حالت ديگر اريتروپالكي يا ضايعات قرمز رنگ در دهان است. اريتروپالكي غالبا در افراد 

سيار مهم است زيرا سرطان ممكن است بر روي اين لكه شود. تشخيص زودرس و درمان لوكوپالكي و اريتروپالكي ب



ها ايجاد شود. افرادي كه فكر مي كنند عوامل خطر ابتال به سرطان حفره دهان را دارند بايد اين موضوع را به پزشك 

 يا دندانپزشك خود گوشزد نمايند تا آنها راه هاي كاهش اين خطر را نشان دهند و برنامه ريزي منظمي براي چك آپ

 داشته باشند.
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