هوالشافی
سرطان دهان و حلق
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
سرطان چيست؟
سرطان عنوان گروهی از بیماری ها ست .همه انواع سرطان شامل ر شد خارج از کنترل و گ سترش سلول های
غیر طبیعی هستتند .ستلوایای طبیعی بدن طبا اایوی منظمی رشتد می کنند قسستیم می شتوند و می میرند .ر
طول ساایای نخست زندگی هر شخص قسسیم سلول های طبیعی بدن با سرعتی به مراقب بیشتر از زمان بزرگساای
صورت می گیر بعد از آن سلوایای طبیعی بی شتر بافت های بدن فسط به منظور جاییزینی سلول های فر سو ه و
مر ه و یا جیت قرمیم آسیبیا قسسیم می شوند.
اما سلول های سرطانی به ر شد و قس سیم ا امه می هند و می قوانند به سایر ق سمت های بدن گ سترش یابند.
این سلوایا قجمع می یابند و قو ه ای را ایجا می کنند که قومور نامیده می شو قومور بافت های طبیعی اطراف را
قحت ف شار قرار می هد و آنیا را ا شغال و قخریب می کند اگر سلول ها از چنین قوموری جدا شوند می قوانند از
طریا خون یا ستتیستتتم ان اوی به ستتایر نساب بدن بروند ر آنجا مانده و قومورهای جدید را ایجا می کنند .ستتلول
های سرطانی ر این جاییاه جدید همچنان به ر شد خو ا امه می هند این گ سترش قومور متا ستاز نامیده می
شو  .وقتی سرطان گ سترش می یابد (متا ستاز می هد) همچنان به نام جائی که از آن من شاء گرفته نامیده می
شو به عنوان مثال وقتی سرطان پروستان به استخوان گسترش می یابد کماکان سرطان پروستات نامک ار و یا
وقتی سرطان پستان به ریه متاستاز می هد همچنان سرطان پستان نامیده می شو .
اوستتتمی نوعی از ستتترطان استتتت که معموای قومور ایجا نمی کند ر عوا خون و اندام های خونستتتاز نظیر مغز
استخوان سیستم ان اوی و طحال را ر گیر می کند و ر خالل بافت ها گر ش می کند قا ر جائی انباشته شو .
رک این نکته حائز اهمیت است که همه قومورها سرطانی نیستند قومورهای خوش خیم متاستاز نمی هند و
بجز ر موار استثنائی قیدیدکننده حیات نیستند .سرطان ها براساس اینکه ر کدام قسمت بدن شروع شده اند و
بر طبا ظاهر میکروسکوپی شان قسسیم بندی می شوند.
انواع گوناگون یک ستترطان از نظر میزان رشتتد اایوهای گستتترش و پاستتن به انواع شتتیوه های رمان با هم ق اوت
ارند به همین ایل است که بیماران سرطانی به رمان ویژه نوع خاص بیماری خو نیازمندند.
ر آمریکا نیمی از مر ان و یک سوم زنان ر طول زندگی خو به سرطان چار می شوند ر حال حا ضر میلیون ها
ن ر با سرطان زندگی می کنند یا رمان می شوند .خطر ابتالی به سرطان را می قوان با قغییراقی ر شیوه زندگی
کاهش ا مثالً قرک کر ن سییار و برگزیدن رژیم غذائی مطلوب از آن جمله اند.
هر چه سرطان زو قر قشخیص ا ه شو وزو قر مور معااجه قرار گیر شانس بسای بیمار بیشتر خواهد بو .
سرطان حفره دهان و حلق چيست؟
سرطان ح ره هان سرطانی است که از هان آغاز می شو  .ح ره هان از گوشه پوست اب ها شروع می شو
وشتتاملل اب ها ایه پوشتتاننده ستتطی اخلی اب ها وگونه ها و ندانیا و اثه ها و یک ستتوم جلوئی زبان ک هان
(منطسه زیرزبان) کام سخت (سس استخوانی هان) و منطسه پشت ندان عسل است.

سرطان حلا ر ناحیه ق سمت گلو ر ست ر پ شت هان ایجا می شو  .ناحیه حلا از جائی شروع می شو که
هان قمام می شو و م شتمل بر این ق سمت ها ستل ری شه زبان (یک سوم انتیایی زبان) کام نرم منطسه اوزه ای و
یواره خل ی حلا ( یواره پشت گلو).
ح ره هان و حلا ر انجام اعمال قن س صتتتحبت کر ن خور ن و جویدن و بلع همکاری می کنند غد بزاقی
کوچک که ر قمام ح ره هان و حلا پراکنده هستند بزاق قواید می کنند و هان را مرطوب نیاهداشته و به هضم
غذا کمک می کنند.
ح ره هان و حلا از بافت های مختل ی ق شکیل شده ا ست وهر بافت نیز شامل انواعی از سلول ها ه ستند .انواع
گوناگون ستترطان از انواع ستتلول ها ایجا می شتتوند این ق اوت ها اهمیت ارند چرا که راه های رمان و چشتتم
اندازهای بیبو ی را قحت قأثیر قرار می هند.
انواع قومورها ممکن است ر ح ره هان و حلا ایجا شوند برخی از این قومورها خوش خیم یا غیرسرطانی هستند.
قومورهای خوش خیم بافت های ییر را مور حمله قرار نمی هند و به قستتمتیای ییر بدن انتشتتار نمی یابند .ر
مسابل قومورهای ستترطانی میتوانند به بافت های احاطه کننده خو ن وک کر ه و به قستتمت های ییر بدن انتشتتار
یابند قومورهایی نیز وجو ارند که رشتتد آنیا بخو ی خو زیان آور نیستتت ایکن استتتعدا قبدیل شتتدن به انواع
سرطانی را ارند .این قومورها را قحت عنوان پیش سرطانی می شناسیم.
تومورهای خوش خيم حفره دهان و حلق
قومورهای خوش خیم و موار شتتتبه قوموری شتتتامل ل گرانوم ائوزینوفیلی فیبروم قومورهای ستتتلول گرانوای
کراقوآکاقوم ایومیون ا ستئوکندروما ایپوم شوانوم نوروفیبروم پاپیلوم کوندیلوم آکومیناقا گزانتوم وورو سی وم
گرانواوم پیوژیک و رابدومبوسارکوما وهمچنین شامل قومورهای ندانی می باشد .رمان معمول این موار بر اشتن
آنیا از طریا جراحی است اابته امکان عو بیماری بسیار کم است.
لکوپالکی ،اریتروپالکی و دیسپالزی
اکوپالکی واریتروپالکی اصتتطالحاقی هستتتند که برای قوصتتی مناطا غیرطبیعی ر هان و گلو بکار می روند.
اکوپالکی یک منطسه س ید است و اریتروپالکی ناحیه ای قرمزرنگ و نسبتاً برجسته می باشد که اگر مسداری سائیده
شو به آ سانی خونریزی میکند احتمال خطرناک بو ن اکوپالکی یا اریتروپالکی ر هر شخص به آ سانی و فسط با
انجام یک نمونه بر اری (بیوپسی) قیا قابل ارزیابی است.
بیوپ سی به معنای برر سی میکرو سکوپی نمونه بافت می با شد .این نواحی س ید یا قرمز می قوانند سرطانی بو ه یا
ی سپالزی با شند(و ضعیت پیش سرطانی) گاه هم موار ن سبت ًا بی خطرند .انواع خ ی متو سط و شدید ی سپالزی
وجو ار که براساس میزان بافت غیرطبیعی ر زیر میکروسکوپ قسسیم بندی می شوند .انستن رجه یسپالزی
به ما کمک می کند که ر مور احتمال قبدیل شدن ی سپالزی به سرطان و یا برطرف شدن خو بخو ی آن و یا
برطرف شدنش به نبال رمان پیش گوئی کنیم.
ر اغلب موار با حذف عامل مسبب یسپالزی می قوان آن را برطرف کر  .بیشتر اوقات سییار کشیدن و جویدن
قنباکو علت ایجا ی سپالز ی می با شند .قحریک شدن زبان یا سطی اخلی گونه ها با ندان م صنوعی نامنا سب نیز
می قواند باعث ایجا اکوپالکی یا ارقیروپالکی شتتو  .رمان با رقینوئید( اروهای وابستتته به ویتامین  )Aمی قواند ر
برطرف کر ن یسپالزی و محافظت هان از ایجا موار جدید آن موثر باشد ر بیشتر موار اکوپالکی خوش خیم
ا ست و احتمال قبدیل آن به سرطان ب سیار ضعی بطوریکه قنیا ر حدو  %5موار اکوپالکی ر موقع ق شخیص
ستترطانی بو ه یا پیش ستترطانی اند که اگر قحت رمان مناستتب قرار نییرند ر طول  10ستتال ستترطانی خواهند.

معمواً ر اریتروپالکی خطرناکتر از اکوپالکی ا ست .ر حدو  %51ضایعات غیراخت صا صی قرمز رنگ ر نخ ستین
نمونه بر اری سرطانی قشخیص ا ه می شوند.
تومورهای سرطانی حفره های دهان و حلق
بیش از  %90سرطان های ح ره هان و حلا کار سینوم سلول سنی رش ه ستند اذا سرطان سلول سنی رش
نامیده می شوند .سلول های س نی ر شی سلوایایی هموار و فلس ه ستند که بطور طبیعی سطوح اخلی هان و
حلا را می پوشانند؛ سرطان سلول سنی رشی به شکل قو ه ای از سلول های سنی رشی آغاز می شو  .ابتدائی قرین
شکل سلول سنی ر شی کار سینوم رجا ا ست به این معنا که سلول های سرطانی فسط سلول های پو شاننده
( اپتیلیوم) را ر گیر کر ه است .کارسینوم میاجم سلول سنی رشی کارسینومی است که ر آن سلول های سرطانی
از خالل ستتتلول های اپتیلیوم به ایه های عمسی قر ح ره هان و حلا انتشتتتار یافته استتتت .کارستتتینوم ورکوس
( )Verrucousنوعی از کارستتینوم ستتلول ستتنی رشتتی استتت که کمتر از  %5قومورهای ح ره هانی را به خو
اخت صاص ا ه ا ست این قومور سرطانی با رجه پائین ا ست که به ندرت متا ستاز می هد ایکن ممکن ا ست به
بافت های احاطه کننده به طور عمسی انتشتتار یابد اذا ر این گونه موار بر اشتتتن عمسی قومور و حاشتتیه پینی از
بافت های اطراف از طریا جراحی قوصیه می شو  .سرطان غد بزاقی مینور که غد بزاقی مینوز را رگیر می کند
این غد ر همه قسمت های مخاب پوشاننده ح ره هان و حلا یافت می شوند .انواعی از سرطان غد بزاقی مینور
وجو ارند شاملل کارسینوم کیستی آ نوئید کارسینوم اپی قلیوئید آ نوکارسینوم پلی مورف با رجه پائین.
برای ستتتیابی به اطالعات بیشتتتر ر مور این ستترطان ها و همچنین قومورهای خوش خیم غد بزاقی به کتابچه
سرطان غد بزاقی از « انتشارات انجمن امدا بیماران سرطانی ایران» مراجعه نمائید.
اوزه ها و ریشه زبان شامل بافت های ان اوی (سیستم ایمنی) است که ممکن است سرطان از این قسمت نیز شروع
شو برای اطالعات بی شتر ر مور این سرطان ها به کتابچه ان وم هوچکین و نان هوچکین از «انت شارات انجمن
امدا به بیماران سرطانی ایرا» مراجعه نمائید.
رمان و پیش آگیی (امید به بیبو ی) برای ستترطان غد بزاقی و ان اوی با رمان و پیش آگیی کارستتینوم ستتلول
سنی رشی فرق می کند و ر این کتابچه مور بحث قرار نیرفته است .اطالعات موجو ر این کتابچه فسط راجع به
سرطان سلول سنی رش ر ح ره هان و حلا می باشد.

اطالعات آماری درباره سرطان حفره دهان وحلق
انجمن ستتترطان آمریکا قخمین ز ه بو که ر حدو  27700مور ( 18200مور ر مر ان و 9500مور ر
زنان) سرطان ح ره هان و حلا ر آمریکا ر سال  2003ق شخیص ا ه شو که  7200ن ر ( 4800مر و2400
زن) ر ستتال  2003از ستترطان ح ره هان و حلا خواهند مر  .میزان شتتیوع (قعدا موار جدید هر بیماری ر هر
سال ر هر  100/000ن ر جمعیت) ر  20سال اخیر ر حال کاهش بو ه است و بر همین اساس میزان مرگ (قعدا
مرگ ساانه ر اثر یک بیماری ر هر  100/000ن ر جمعیت) نیز از سال  1970ر حال کمترشدن است.
 %81بیماران مبتال به سرطان ح ره هان و حلا حداقل یک سال پس از قشخیص زنده می مانند .برای قمام رجات
این سرطان میزان بسای  5سااه ر حدو  %56و میزان بسای  2سااه ر حدو  %41ا ست واین میزان بسا ر طول
 20سال اخیر قغییر چندانی نکر ه است.
میزان شتتیوع ستترطان های هانی ر کشتتورهای گوناگون مت اوت استتت به عنوان مثال این بیماری ها ر فرانستته
شیوعی ب ه مراقب بیش از ایاات متحده آمریکا ار ر حاای که ر مکزیک و ژاپن شیوع این بیماری ها ر مسای سه

با ایاات متحده آمریکا کمتر استتت .محسسانی که رباره این موضتتوع مطااعه می کنند معتسدند که این ق اوت معلول
عوامل خطرزای محیطی می باشد(به مبحث عوامل خطرزای سرطان ح ره هان وحلا مراجعه کنید).
زمانی که رمور یک بیمار قشتتخیص ستترطان هان و حلا ا ه می شتتو بیمار مور بررستتی کامل قرار می گیر .
حدو  %15این بیماران سرطان ییری را نیز ر جائی نز یک هان و حلا ارند مثالً ر حنجره مری و یا ر ریه.
 10قا  %40آنیا ر آینده چار سرطان ر اع ضاء یا شده خواهند شد و یا اینکه سرطانی جدید ر ح ره هان و
حلا آنیا بروز خواهد کر از این رو این مسئله حائز اهمیت است که بیماران مبتال به سرطان ح ره هان وحلا ر
باقیمانده عمر قحت بررستی های پیییرانه قرار گیر ند واز عوامل خطرزا نظیر استتعمال خانیات و مشتروبات ااکلی
بپرهیزند چرا که این عوامل خطرزا احتمال ابتال به سرطان ثانویه را زیا می کند.
عوامل خطرزای سرطان حفره دهان وحلق کدامند؟
به هر عاملی که شانس ابتالی شخص را به یک بیماری مثالً سرطان زیا کند عامل خطرزا می گویند .سرطان
های مختل عوامل خطرزای گوناگون ارند به عنوان مثال قرار گرفتن ر معرا نور خورشید بدون کرم ضد آفتاب
عامل خطرزای ابتال به ستترطان پوستتت می باشتتد ویا قغذیه پرچربی و یا مصتترف کم ستتبزیجات و میوه ها عامل
خطرزائی برای ابتال به سرطان رو ه مح سوب می شوند .ان شمندان عوامل خطرزای ابتال به سرطان ح ره هان و
حلا را نیز شنا سائی کر ه اند هرچند که برخی از مبتالیان به سرطان ح ره هان و حلا هیچ یک از عوامل خطرزا
را ندا شته اند و از طرفی موار ی نیز یده می شوند که با وجو ا شتن چندین عامل خطر هرگز به سرطان ح ره
هان و حلا مبتال نمی شوند اذ ا حتی اگر یک شخص یک یا چندین عامل خطرزای سرطان ح ره هان و حلا را
اشته باشد .اظیارنظر قاطعانه ر مور اینکه این عوامل خطرزا قا چه حدو ر ایجا سرطان خیل بو ه اند ممکن
نیست.
تنباکو:
ر حدو  %90افرا مبتال به سرطان ح ره هان و حلا سابسه م صرف قنباکو را ا شته اند .میزان خطر افرین
بو ن قنباکو به نحوه استعمال ( و کر ن یا جویدن ) مسدار و طول مدت مصرف بستیی ار .
استتتعمال کنند گان خانیات  6برابر بیشتتتر از افرا ییر مستتتعد ابتال به این ستترطان ها هستتتند .ر حدو %37
بیمارانی که به محض بروز عالئم بیبو ی ( پس از رمان ) مجد ا شتتتروع به استتتتعمال خانیات می کنند چار
سرطان های ثانویه ح ره هان و حلا یا سرطان حنجره می شوند ر حاایکه قنیا  %6آنیایی که برای همی شه
خانیات را قرک می کنند چار ستترطان های ثانویه می شتتوند .و کر ن قنباکو با ستتییار یا پی عالوه بر ح ره
هان وحلا از عوامل خطر زای ابتال به سرطان های حنجره ریه مری کلیه مثانه و اعضا ییر می باشد مضاف بر
اینکه و کر ن خانیات عامل خطر زای ویژه ای ر ابتال به سرطان اب خواهد بو  .قنباکوی استنشاقی با جویدنی
با سرطان های یا شده  50برابر افزایش می هد .گاهی مصرف قنباکو استشاقی یا جویدنی منجر به بروز اکوپالکی یا
ارقیزو پالکی می شو که خو مستعد قبدیل شدن به سرطان است.
الکل:
م صرف ااکل قویا امکان ابتالی شخص به سرطان ح ره هان و حلا را افزایش می هد ر حدو  75قا  %80همه
بیماران مبتال به سرطا ن های هان سابسه م صرف مداوم ااکل را ککر می کنند .شیوع سرطان هان ر ااکلی ها 6

برابر غیر ااکلی ها ست .افرا ی که هم خانیات م صرف می کنند و هم م شروبات ااکلی می نو شند خیلی بی شتر از
افرا ی که فسط یکی را مصرف می کنند ر معرا خطر ابتال به سرطان های هان می باشند.
اشعه ماوراء بنفش :
بیش از  %30بیماران مبتال به سرطان های اب م شاغلی ارند که ایجاب می کند ر محیط سرباز فعاایت کنند و
به مدت طوانی ر معرا نور خورشید باشند.
تحریك:
قحریک مزمن ( طوانی مدت) ستتطی اخلی هان به ایل ندان مصتتنوعی نامناستتب به عنوان یکی از عوامل
خطر زای ابتال به سرطان های هان مطرح شده ا ست .اما قحسیسات متعد ق اوقی را ر بروز سرطان بین ا ست ا ه
کنند گان ندان مصنوعی و ییران نشان ندا ه است.
از آنجا که ندان م صنوعی نامنا سب به عنوان عاملی خطرزا هر چند با خطرزائی کمتر از ااکل و قنباکو معرفی شده
است اذا قوصیه می شو افرا ی که ندان مصنوعی ارند هر  5سال یکبار به ندانپزشک مراجعه کر ه و از مناسب
بو ن و ضعیت قرارگیری ندان م صنوعی خو مطمئن شوند آنیا باید هر شب ندان م صنوعی را خارج کنند و هر
روز آن را قمیز نمایند.
کمبود ویتامين:
کمبو ویتامین  Aبا افزایش خطر به سرطان ح ره هان وحلا مرقبط است.

سندرم پالمر -وینسون:
این ستتندرم نا ر قرکیبی از کمبو آهن ناهنجاری های زبان ناخن ها ستتری و کلبول های قرمز خون می باشتتد که
معلوم شده با افزایش خطر ابتال به سرطان هان مرقبط ا ست .هر چند این سندرم ب سیار نا ر ا ست و قنیا م سئول
موار کمی از سرطان های هان می باشد.
دهان شویه :
برخی قحسیسات نشان ا ه اندکه است ا ه از هان شویه های حاوی مسا یر باای ااکل با افزایش خطر ابتال به سرطان
هان همراه بو ه است هرچند که قحسیسات اخیر این یافته را بی اساس می انند و به این نکته اشاره می کنند که
احتماا باا بو ن میزان سرطان هان ر ا ست ا ه کنند گان هان شویه به این ایل ا ست که ا ستعمال کنندگان
خانیات و ااکل بیشتر از هان شویه است ا ه می کنند.
عفونت های ویروس پاپيليوم انسانی (:)HPV
پاپیلوم و ویروس ها گروهی مشتتتمل بر  80نوع ویروس می باشتتند .بیشتتتر انواع) (HPVمنجر به ایجا زگیل ر
قستتمت های مختل بدن می شتتو  .انواع معدو ی از ) (HPVمستتئول بیش از  %90ستترطان های هانه رحم می
باشند این انواع  HPVهمچنین با برخی از سرطان های آات قناسلی خارجی زنان و مر ان مرقبط خواهد بو .

قاثیر این ویروس ها ر ایجا سرطان هان زیا ش اف نی ست هر چند که انواعی از  HPVعامل ایجا سرطان و
هانه رحم ر 20قا  % 30سرطان های هانی یده شده ا ست اما ر  %10بافت های طبیعی و غیر سرطانی هان
نیز  HPVیده شده ا ست .قحسیسات اخیر ن شان می هد که ر  %20مر م  HPVیکی از عوامل خطر زای ابتال به
سرطان ح ره هان و حلا می با شد و جااب ا ست که سرطان های هان و حلا مرقبط با  HPVن سبت به موار
غیر مرقبط با  HPVن سبت به موار غیر مرقبط با  (HPVمثال موار مرقبط با ااکل یا سییار ) پیش آگیی بیتری
ار .
داروهای مضعف سيستم ایمنی:
افرا ی که به علت یک بیماری ایمنی خاص یا به منظور جلوگیری از واپس ز ن پیوند اعضا اروهای مضع سیستم
ایمنی مصرف می کنند ممکن است ر معرا افزایش خطر ابتال به سرطان ح ره هان و حلا قرار گیرند.
سن:
با افزایش سن بروز سرطان ح ره هان و حلا افزایش می یابد بخصوص پس از سن  40سااکی
جنس:
شیوع سرطان های هان و حلا ر آقایان ر مسای سه به خانم ها وبرابر ا ست ( شاید علت این امر قمایل بی شتر
آقایان به استعمال خانیات و ااکل باشد).
آیا می دانيم که علت سرطان حفره دهان و حلق چيست؟
پزشتتکان و محسسان نمی قوانند با اطمینان بیویند که علت ابتالی یک شتتخص به ستترطان هان و حلا چه بو ه
ا ست اما عامل خطر زا را می شنا سیم و می انیم که چیونه این عوامل خطرزا باعث سرطانی شدن سلول ها می
شوند .می انیم که ااکل و خانیات به سلول های پوشاننده هان و حلا آسیب می رسانند که ااکل و خانیات به
سلول های پو شاننده هان و حلا آ سیب می ر سانند اذا سلول های این منطسه مجبور می شوند برای قرمیم با
سرعتی بیشتر قکثیر شوند .موا شیمیایی متعد ی ر قنباکو شناسایی شده اندکه باعث آسیب  DNAمی شوند و
این  DNAاست که قرمیم ورشد سلول را هدایت می کند .محسسان مطمئن نیستند که ااکل نیز بتواند مستسیماً به
 DNAآسیب برساند اما ثابت کر ه اند که ااکل ن وک بسیاری از موا شیمیائی آسیب رسان به  DNAرا به اخل
سلول ق سییل می کند .به همین ایل ا ست که م صرف قوأم قنباکو و ااکل باعث آ سیب یدگی بی شتر  DNAر
مسای سه با قنباکوی قنیا و یا ااکل قنیا می شو  .این آ سیب های  DNAمی قواند عملکر بخش های خاص DNA
(به عنوان مثال بخش های شارژکننده شروع یا اقمام رشد سلول) را قحت قأثیر قرار هد .به این قرقیب قجمع سلول
های غیرطبیعی شروع می شو  .و قومور قشکیل می گر  .با آسیب مضاع  DNAممکن است سلول های قوموری
شروع به قیاجم کر ه و به سلول های اطراف هجوم آورند و یا حتی به اعضاء ور ست انتشار یابند(متاستاز).
آیا سرطان حفره دهان و حلق قابل پيشگيری است؟
بیشتر سرطان های ح ره هان و حلا با اجتناب از عوامل خطرزا قابل پیشییری هستند.
قنباکو و ااکل میم قرین عوامل خطرزای ستترطان ح ره هان و حلا هستتتند بیترین راه پیشتتییری از ابتال به این
سرطان ها هرگز ا ست ا ه نکر ن قنباکو و ااکل ا ست .م صرف نو شیدنی های ااکلی را محدو کنید و قنباکو م صرف
نکنید قطع م صرف قنباکو و ااکل (حتی بعد از چندین سال م صرف) بطور چ شمییری از خطر ابتال به سرطان می
کاهد.

قرار گرفتن ر معرا اشعه ماوراء بن ش آفتاب یکی از عوامل خطرزای قابل اجتناب سرطان اب می باشد ر صورت
امکان از قرار گرفتن ر محیط های سرباز ر میانه روز اجتناب کنید چرا که ر این زمان اشعه ماوراء بن ش قوی قر
ا ست همچنین می قوانید آ سیب ا ین ا شعه را با به سر گذا شتن کاله ابه ار و یا ا ست ا ه از کرم های ضدآفتاب کم
کنید .عوامل قحریک کننده هانی (مثل ندان م صنوعی نامنا سب) را برطرف کنید این کار ممکن ا ست خطر ابتال
به سرطان هان را کاهش هد.
همان گونه که ا شاره شد کمبو های ویتامینی با سرطان های ح ره هان و حلا مرقبط ا ست به عنوان یکی ا صل
کلی اشتن یک برنامه غذایی مناسب بیتر از خور ن موا غذائی نامناسب و جبران آن با قرص های ویتامین است.
قوصیه انجمن ملی سرطان آمریکا مصرف همه نوع غذا است.
هر روزحداقل  5وعده ستتبزیجات ومیوه استتت ا ه کنید و غالت را از منابعی چون نان وبرنج و ماکارونی قأمین کنید.
گوشت قرمز کمتر مصرف کنید بخصوص مصرف گوشت هایی را که چربی باائی ارند محدو کنید.
ایزوقرقینوئین اروئی است که از مشتسات ویتامین  Aمی باشد که اگر فر مبتال به سرطان ح ره هان و حلا آن را
م صرف کند احتمال بروز سرطان های ثانویه ناحیه سر و گر ن ر اوکاهش می یابد و این ر حاای ا ست که م صرف
ایزوقرقینوئین ر کاهش احتمال عو ستتترطان اوایه بی قاثیر استتتت .از طرفی به علت عوارا جانبی ایزوقرقینوئین
(نظیر راش پوستتتی مشتتکالت جنستتی افزایش کلستتترول خون) این ارو برای همه قوصتتیه نمی شتتو .مکمل های
ویتامین  Aبجز ر مور بیمارانی که م شکل خا صی ارند وپز شک برای شان مکمل ویتامین  Aقجویز کر ه قو صیه
نمی شو  .مسا یر باای ویتامین  Aخطر ابتال به سرطان را کم نمی کند رحسیست برخی مطااعات ن شان ا ه اند
که مصرف مسا یر باای ویتامین  Aحتی خو باعث سرطان ریه و پروستات می شو .
آیا سرطان های حفره دهان و حلق به موقع قابل تشخيص است.
ب سیاری از سرطان های ح ره هان و حلا به موقع ر خالل معاینات غرباایری که قو سط پز شک یا ندانپز شک
صورت می گیر یا ر طی معاینات خو شخص ( خو آزمائی) قابل ق شخیص زو رس ه ستند .برخی از سرطان
های هان وحلا ر همان مراحل ابتدائی عالئمی ایجا می کنندکه شخص را به مطب های پز شکی و ندانپز شکی
می ک شاند وای متا س انه ممکن ا ست که برخی از این سرطان ها حتی پس از ر سیدن به مراحل پی شرفته عالئمی
ایجا نکنند و یا اگرهم عالمتی اشته باشند عالمتی غیر اختصاصی و گمراه کننده باشد مثل ندان ر .
بررسی های وره ای و منظم ندانپزشکی که مشتمل بر معاینات کل هان و محتویات آن می باشد برای شناسائی
زو رس سرطان های هان و حلا و موار پیش سرطانی این مناطا حائز اهمیت است.
انجمن سرطان آمریکا قو صیه می کند که پز شکان ر هر برر سی وره ای (چک آپ) برای سرطان معاینه کاملی از
هان و حلا نیز به عمل آورند.
ب سیاری از پز شکان و ندانپز شکان معتسدند که مر م خو شان می قوانند با معاینه ماهانه خو ( خو آزمائی ) نسش
میمی را ر شناسائی زو رس سرطان های هان و حلا اشته باشند به این معنا که با نیاه کر ن ماهانه هان و
حلا خو ر آینده وجو موار زیر را به پزشک خو گزارش کنندل
نشانه ها و عالمت ها
وجو زخمی ر هان که بیبو نیابد ( شایع قرین عالمت )
وجو ر ی ر هان که برطرف نشو ( از عالئم شایع)
برجستیی یا ضخامت ماندگار ر قسمتی از اخل هان
ا که س ید یا قرمز ماندگار روی اثه زبان اوزه یا هر قسمت ییری از ایه پوشاننده سطی اخلی هان
گلو ر یا احساس سرفه که برطرف نشو

اشکال ر جویدن یا بلع
اشکال ر حرکت ا ن آرواره یا زبان
بی حسی زبان یا سایر قسمتیای هان
قورم آرواره که منجر به فیکس نشدن ندان مصنوعی می شو .
شل شدن ندانیا یا ر اطراف ندان یا آرواره
قغییر صدا
قو ه یا برجستیی ر گر ن
کاهش وزن
بسیاری از این نشانه ها و عالئم ممکن است ر اثر علل غیر سرطانی و یا علل غیر میم ییری مثل قو ه های خوش
خیم ایجا شو این نکته حائز اهمیت ا ست که ر صورت ماندگار بو ن این عالئم به مدت بیش از  2ه ته به یک
پزشک یا ندانپزشک مراجعه شو به خاطر اشته باشید که هر چه زو قر به قشخیص رست برسید شروع رمان
مناسب و ستیابی به اثرات مناسب رمانی سریع قر خواهد بو .
سرطان حفره دهان و حلق چگونه تشخيص داده می شوند؟
اگر وجو هر یک از عالئم ککر شده ر مبحث قبلی ر پزشک شما این شک را ایجا کند که احتمال سرطان وجو
ار ممکن است انجام معاینات اضافه و بررسی های ییر را به شما قوصیه کند.
معاینات و بررسی هایی که برای بيمار مشکوک به سرطان حفره دهان و حلق انجام می شود
تاریخچه کامل پزشکی :
نخستین گام ر هر بررسی پزشکی جمع آوری اطالعاقی راجع به عالئم عوامل خطرزا و سایر مسائل پزشکی خواهد
بو .
معاینات کامل سر و گردن مشتمل بر نازو فارنگوسکوپی ،الرنگوسکوپی:
عالوه بر معاینات جامع پز شکی قوجه ویژه به مناطا سر و گر ن حائز اهمیت ا ست از آنجا که اروفارونکس ر عما
گر ن قرار ار و ر برخی موار به آ سانی قابل م شاهده نی ست برر سی با فیبراپتیک های خاص ( اواه های باریک
قابل انعطاف که ارای یک منبع نور هستتتند و از طریا هان به بخش های عمسی قر فرو می روند) و آینه ها برای
معاینات این قسمت مور است ا ه قرار می گیرند ر فارنکیوسکوپی غیر مستسیم و ارنیوسکوپی از آینه های کوچک
برای نیاه کر ن به حنجره و ری شه زبان ا ست ا ه می شو ر ارنیو سکوپی م ستسیم از فیبر اپتیک ها ا ست ا ه می
شو از آنجا که بیماران مبتال به سرطان های ح ره هان و حلا ر معرا باای خطر ابتال به سایر سرطان های
ناحیه سرو گر ن ه ستند باید بخش های پ شت بینی و حنجره و همچنین غد ان اوی گر ن از نظر احتمال وجو
سرطان بررسی شوند.
پان اندوسکوپی ( شامل الرنگوسکوپی ازو فاگوسکوپی وبرونکوسکوپی):
اگر شک ابتال به سرطان گر ن زیا با شد معاینه قا عما ح ره هان اروفارنکس حنجره مری و نای و برونش انجام
می شو این معاینات که پان اندو سکوپی نامیده می شوند ر اطاق عمل و ر حاای که بیمار کامال بییوش ا ست به
انجام می رسد.
اگر بیمار بییوش نبا شد معاینات عمسی ح ره هان و حلا به ایل اح ساس ناخو شایند این معاینات عملی نخواهد
بو و جراح ستترو گر ن نخواهد قوانستتت که معاینات ح ره هان و حلا را به طور کامل و قیا انجام هد به ایل
خطر باای ستتترطان های ثانویه ر بیماران مبتال به ستتترطان های هان و حلا جراح از ابزار ویژه ای جیت رویت
حنجره مری نای و برونش استتت ا ه خواهد کر رخالل این بررستتی ها از قومورهای مشتتکوک نمونه بر اری خواهد

نمو ( بیرون آور ن نمونه بافت به منظور برر سی آن زیر میکرو سکوپ) و از این طریا مرحله سرطان ( گ سترش و
انتشار) را مور ارزیابی قرار خواهد ا .
انواع نمونه گيری های مورد استفاده در تشخيص سرطانهای دهان و حلق
معموا بر اشتن نمونه بافتی یا سلوای برای قائید قشخیص سرطانی بو ن یک ضایعه قبل از رمان آن ضروری است
انواع مختل ی از روش های نمونه گیری وجو ارند و بر ا ساس و ضعیت سالمت عمومی هر بیمار بیترین روش برای
او انتخاب خواهدشد.
سيتولوژی اکسفولياتيو:
این قکنیک شبیه پاپ اسمیرا ست پزشک ضایعه مشکوک را می خراشد و گستره ای از آن را روی ام قییه می کند
بعدا این ام رنگ آمیزی می شو قا ر زیر میکرو سکوپ مور برر سی قرار گیر واگر سلول غیر عا ی یده شو
نمونه بر اری بافتی صورت خواهدگرفت از مزایای این روش این ا ست که ب سیار آ سان می با شد و حتی ضایعاقی با
کمترین میزان غیر طبیعی بو ن را می قوان شتتناستتائی کر وبا این روش می قوان به قشتتخیص زو رس ستترطان
ر سید و بی شترین امکان را ر رمان ا شت .از معایب این روش این ا ست که قا ر به شنا سائی قمام انواع سرطان
نیست و حتی ر موار ی نمی قوان با این روش یسپالزی را از سرطان قمییز ا .
بيوپ سی ان سيزیونال :این روش هم ر مطب پزشتتک و هم ر اطاق عمل قابل اجرا استتت .انتخاب محل اجرای
بیوسپی انسیزیونال بسته به موقعیت مکانی قومور است واینکه آیا می قوان به نمونه بافتی کافی ست یافت؟
اگر این کار ر مطب صتتورت گیر قبل از نمونه گیری به بیمار اروی بی حستتی موضتتعی قزریا می شتتو قا نواحی
اطراف قومور بی حس گر  .اگر به علت عما قومور ر ح ره هان امکان نمونه بر اری ر مطب نباشتتتد بیمار ر
اطاق عمل مور نمونه بر اری قرار خواهد گرفت جراح با ابزار ویژه ای از خالل یک اندوسکوپ بخش کوچکی از بافت
را جیت بررسی بیرون خواهد آور .
FNAیا نمونه برداری با سوزن باریك:
اگر قو ه گر نی بیمار قابل امس باشتتد می قوان با وار کر ن یک ستتوزن باریک به رون قو ه مسداری از بافت را از
آن بیرون کشید و زیر میکروسکوپ بررسی کر نمونه بر اری  FNAنشان می هد که قو ه گر نی یک غده ان اوی
خوش خیم ا ست که ر واکنش به ع ونتی مجاورقی نظیرع ونت سینوس یا ندان ها چار قورم شده ا ست ر این
موار قنیا کار ازم رمان ع ونت ا ست ممکن ا ست  FNAقو ه را ر یک کی ست خوش خیم پر از مایع ق شخیص
هد که ر این موار رمان جراحی استتتت حتی رموار ی که FNAقو ه را خوش خیم گزارش کند وای بیمار
عالئمی ال بر وجو ستترطان ح ره هان و حلا اشتتته باشتتد ازم استتت که اقدامات قشتتخیصتتی ییر نظیر
فارنیوسکوپی و پان اندوسکوپی صورت گیر .
اگر ر  FNAمور سرطانی پیدا شو پاقواوژیست قا ر خواهد بو که نوع سرطان را قشخیص کند و بسته به اینکه
سرطان ان وم باشد( نوعی از سرطانکه ر غد ان اوی شروع می شو ) یا سرطانی از قیروئید ریه یا اعضا ور ست
که به غده ان اوی گر ن متاستاز ا ه رمان خاص اعمال می شو اگر بررسی نوع سلول ها گویای این حسیست باشد
که سرطان اوایه از ح ره هان و حلا شروع شده و سپس به غد ان اوی گر ن قیاجم یافته برر سی های ا ضافه
جیت ج ستجوی سرطان اوایه ر هان یا حلا انجام خواهد شد  FNAر بیماران شناخته شده سرطان هان و
حلا جیت بررستتی وجو متاستتتاز به غد ان اوی گر ن صتتورت می گیر  .این اطالعات ر قصتتمیم گیری برای
بر ا شتن قو ه های گر نی یا اقدام به پرقو رمانی ازم ا ست نیایتاً FNAممکن ا ست برای برر سی قو ه های گر نی
جدید ر فر ی که قبال به ایل سرطان هان و حلا قحت جراحی یا پرقو رمانی قرار گرفته بو ه انجام می شو قا
مشخص شو که این قو ه جدید همان جای عمل جراحی قبلی است یا اینکه سرطان عو کر ه است.

روش های تصویر برداری
 CTاسکن CT:اسکن یک روش را یوگرافی ویژه است که امکان مشاهده مساطع عرضی قسمت های مختل بدن
را به ما می هد اک سنر به ور بیمار می چرخد و ا شعه  Xرا به ق سمت خا صی از بدن از زوایای گوناگون می قاباند
معموا یک قزریا کنترا ست رون وریدی برای کمک به یافتن محل قیا ضایعه انجام می شو  CTا سکن برای
یافتن محل و انتشار سرطان های سر و گر ن و قصمیم گیری برای محل انجام عمل و همچنین برای بررسی امکان
انتشتتار ستترطان به غد ان اوی گر ن م ید استتت CTاستتکن ر بررستتی امکان انتشتتار ستترطان به فک قحتانی نیز
سو مند است
MRIل ر  MRIاز میدان های مغناطیسی قوی و امواج را یویی به جای اشعه  Xاست ا ه می شو  MRIقصاویری
را از مساطع عرضی ایجا می کند که نسبت به  CTاسکن جزئیات بیشتری را راجع به بافت نرم به قصویر می کشد
این روش به ویژه ر بررسی سرطان های اوزه و قاعده زبان بسیار سو مند خواهد بو .
پانورکس:
پانورکس یک نوع عک سبر اری یا را یوگرافی چرخان از فک باا یا فک پائین ا ست که می قواند قغییرات ا ستخوانی
ناشی از سرطان را نشان می هد.
عکس قفيه سينه :از انجا که استعمال خانیات عالوه بر سرطان ریه می قواند باعث سرطان ح ره هان و حلا نیز
شو عکسبر اری از ق سه سینه بطور روقین به عمل می آید از طرفی ممکن است سرطان هان به ریه گسترش یابد
اذا جستجو برای احتمال این انتشار میم است اگر نساب مشکوکی به چشم می خور باید از آن مناطا  CTاسکن
به عمل آید
بلع باریم :یک سری عکس را یو گرافی که ر خالل بلع مایع حاوی باریم قو سط بیمار گرفته می شو از آنجا که
احتمال بروز سرطان ثانویه ر اواه گوارش بیماران بتال به سرطان هان و حلا وجو
برای ر احتمال رگیری مری( اواه عضالنی اقصال هنده گلو به معده ) می شو .

ار این روش ق صویر بر اری

اسکن استخوانی رادیوئوکلوئيد :اگر نیرانی ر مور امکان انتشار سرطان به استخوان ها وجو اشته باشد( مثال
به ایل باا بو ن مرحله قومور یا عو آن و یا نتایج غیر طبیعی آزمایشات) اسکن استخوانی انجام می شو برای این
کار م سدار کمی از موا را یو اکتیو به رون ور ید بی مار قزریا می شتتتو که این قزریا بخو ی خو احستتتاس
خو شایندی را ر طول زمان ا سکن ر بیمار ایجا می کند میزان ما ه را یو اکتیو مور ا ست ا ه ر مسای سه با پرقو
رمانی ب سیار کم ا ست و این مسدار کم ا شعه عار ضه جانبی ندار .موا را یو اکتیو قو سط سلول های ا ستخوانی کل
ا سکلت بیمار جذب می شوند و ر ا سکن ا ستخوانی به صورت مناطا خاک ستری خو را ن شان می هند که ر
اصطالح نساب اغ نامیده می شوند.
وجو این مناطا ر ا سکن ا ستخوانی بیانیر احتمال ح ضور متا ستاز ا ست هرچند که موار ی مثل آرقریت یا سایر
بیماری های ا ستخوانی نیز می قوانند اایویی م شابه ایجا کنند ر این موار ممکن ا ست قیم مراقبت سرطان روش
ییر قصویر بر اری یا نمونه بر اری استخوانی را قوصیه کند.
آزمایش های دیگر
آزمایش خون :هیچ آزمایش خونی وجو ندار که بتوان با آن قومورهای ستترطانی ح ره هان و حلا را قشتتخیص
ا هر چند که آزمایشتتات معمول خون وضتتعیت کلی شتتخص را بررستتی می کند اما این آزمایشتتات می قواند ر
قشتتتخیص ستتتوءقغذیه کم خونی و بیماری های کبد ی و کلیوی کمک کننده باشتتتد و یا احتمال وجو متاستتتتاز
استخوانی یا کبدی از یک سرطان ح ره هان و حلا را مطرح کند که مستلزم انجام آزمایشات اضافه است.
مشاوره دندانپزشکی:

اگر پرقو رمانی به عنوان بخشی از رمان مور است ا ه قرار گیر قبل از شروع پرقو رمانی یک ندانپزشک مراقبت
های پیشتتتییرانه ندانی را ارائه خواهد ا و ر صتتتورت ازوم اقدام به کشتتتیدن برخی از ندان ها خواهد کر اگر
سرطان آرواره یا سس هان را رگیر کر ه باشد از یک پرستو نتیست ر خواست می شو که بیمار را بررسی کند
پر ستو نتی ست سعی می کند که بخش های از بین رفته را طوری با پروقز جاییزین کند که ظاهر بیمار و قوانایی او
ر قکلم و بلع ح ظ شو و ندان های مصنوعی جاییزین به رستی روی ندان های طبیعی باقیمانده قرار گیرند.
سرطان های حفره دهان و حلق چگونه مرحله بندی می شوند؟
مرحله بندی سرطان یعنی قعیین میزان انتشار و گستر گی آن پیش آگیی ( امید به بسا) ر فر مبتال به سرطان به
مرحله بیماری او بستتتتیی ار  .مرحله ستتترطان ح ره هان و حلا میمترین عامل ر انتخاب نوع ر مان استتتت.
اطالعات ازم جیت مرحله بندی سرطان از طریا معاینه فیزیکی و اندوسکوپی ومطااعات قصویر بر اری( CTاسکن
و mriعکس ق سه سینه و اسکن هسته ای )بدست می آید.
سیستمTNM
سی ستم مرحله بندی یک روش ا ستاندار جیت قو صی انت شار سرطان ا ست رایج قرین سی ستم مور ا ست ا ه برای
قوصی انتشار سرطان ها ح ره هان و حلا سیستم  TNMکمیته سرطان آمریکا  (AJCEاست سیستم TNM
مور سه سته اطالعات آگاهی می هدل
 Tل این قسمت به بررسی اندازه قومور اوایه و اینکه کدام قسمت از بافت های ح ره هان و حلا را رگیر کر ه اشاره
می کند
Nل ست اندازی قومور به غد ان اوی نز یک را قو صی می کند غد ان اوی قجمعی اوبیائی شکل از سلول های
سیستم ایمنی می باشند که برای مبارزه با ع ونت ازم هستند .عروق ان اوی شبیه وریدها هستند با این ق اوت که
به جای خون ان را حمل می کنند ان مایع ش افی است که حاوی محصوات اضافه بافت ها و سلول های ایمنی
انتسال یافته از بخش های ع ونی است سلول های سرطانی ح ره هان وحلا می قوانند وار این عروق ان اوی شوند
و به غد ان اوی گر ن برسند.
 Mل به بررسی متاستاز( انتشار) سرطان به سایر اندام ها می پر ازند.
حروف یا اعدا ا ضافه ای که پس از حروف TوNو Mقرار می گیرند .برای ارائه قو ضیی جزئیات راجع به موار ا صلی
ه ستند مثال حرفXپس از حرف  Tیا  Nیا  Mبیانیر این مطلب ا ست که به ایل ندا شتن اطالعات برر سی میزان
اندازه قومور یا رگیری غد ان اوی یا میزان متاستاز قومورامکان پذیر نیست.
طبقه بندی  Tبرای سرطان های لب و حفره دهان و حلق
 : TXسایزقومور اوایه به ایل کم بو ن اطالعات قابل بررسی نیست
:TOقومور اوایه وجو ندار
 :Tisکار سینوم رجا وجو ار به این معنا که سرطان فسط اپتیلیوم ( ایه سلول های پو شاننده سطی اخلی
ح ره هان و حلا ) را رگیر کر ه است وبه بافت های عمسی قر هان و حلا ن وک نکر ه است
 : T1قومور ( 2cmر حدو  3/4اینچ) یا کوچکتراست.
 :T2قومور بزرگ قر از  2cmو کوچکتر از  ( 4cmر حدو  1/5اینچ)
 :T3قومور بزرگتر از  4cmاست
 :T4ر مور سرطان های ح ره هان و حلا قومور ممکن ا ست هر اندازه ای با شد وای به ساختمان های مجاور(
نظیر ا س تخوان ها بافت همبند یا بافت ع ضالنی گر ن ع ضالت عمسی زبان پو ست سینوس ها یا حنجره) قیاجم
کر ه است.

 ( :T4در مورد سرطان لب) :قومور ممکن ا ست هر اندازه یا با شد وای یه ساختمان های مجاور ( نظیر ا ستخوان
ها زبان یا پوست گر ن) قیاجم یافته است.
طبقه بندی ( Nغدد لنفاوی ناحيه ای)
 :NXغد ان اوی ناحیه ای به ایل کم بو ن اطالعات قابل بررسی نیست.
 :NOمتاستازی به غد ان اوی ناحیه ای وجو ندار
 :N1متاستتتتاز به یک غده ان اوی ( ر همان طرفی که قومور اوایه وجو
اندازه ای کمتر از  3cmار ( ر حدو ر 1-1/2اینچ)

ار ) یده می شتتتو و این غده ان اوی

 :N2این گروه شامل سه زیر گروه  N2aوN2bو N2cاست.
 : N2aمتاستتتاز به یک غده ان اوی وجو

ار و اندازه این غده ان اوی رگیر بیش از  3ستتتانتی متر و کمتر از 6

سانتی متر است ( ر حدو  2/5اینچ)
 :N2bمتاستاز به چندین غده ان اوی که ر سمت قرارگیری قومور اوایه هستند وجو
 :N2cمتا ستاز ر بیش از یک غده ان اوی وجو

ار .

ار که بزرگتر از  6سانتی متر نی ستند اما ر هر و طرف گر ن

قرار گرفته اند ( هم رسمت قومور اوایه و هم ر سمت مسابل)
 :N3متاستاز ر غد ان اوی بزرگ قر از  6سانتی متر وجو

ار .

طبقه بندی ( Mمتاستاز دوردست)
 :Mxبه ایل کم بو ن اطالعات بررسی میزان متاستاز ور ست وجو ندار
.MOل متاستاز ور ست وجو ندار .
 :M1متاستاز ور ست وجو ار
عود :مرحله حسیسی برای عو

ر سی ستم  TNMوجو ندار  .عو بیماری به این معنا ست که بعد از انجام رمان

سرطان وبار ه ظیور کند عو سرطان ح ره هان و حلا ممکن است ر ح ره هان و حلا صورت گیر که ر این
صورت عو موضعی نامیده می شو و ممکن است ر قسمت های ییر بدن ظاهر شو که ر این صورت به آن عو
ور ست گ ته می شو .
سرطان حفره دهان و حلق چگونه در مان می شود ؟
شیوه های رمان افرا مبتال به سرطان ح ره هان و حلا شاملل جراحی پرقو رمانی شیمی رمانی خواهد بو
که ب سته به مراحله سرطان این روش ها به قنیایی یا به صورت قرکیبی از چند روش اعمال می شو  .پس از اینکه
سرطان شنا سائی شد و مرحله آن م شخص شد قیم مراقبت سرطان ر مور انتخاب شیوه های مختل رمانی با
شما قبا ل نظر خواهد کر  .این نکته حائز اهمیت است که ر مور روش های رمان مطااعه اشته باشید .آنچه ر
انتخاب برنامه رمانی شتتما مور قوجه قرار می گیر شتتامل این موار استتتل ستتالمت عمومی شتتما نوع و مرحله
سرطان احتمال بروز عوارا جانبی نظیر اختالل قکلم و بلع به نبال رمان.
جراحی
انتخاب های متعد ی از شتتیوه های رایی رمان جراحی ستترطان ح ره هان و حلا وجو ارندکه بستتته به محل
قیا ستترطان و مرحله آن یکی از آنیا یا قرکیبی از چند نوع آنیا برای ا امه رمان اجرا می شتتوند قا غده ستترطانی
خارج شو و ر عین حال ظاهر شخص و عملکر بافت های متاثر از رمان قا حد ممکن ح ظ شو .
خارج کردن تومور اوليه :ر این جراحی کل قومور و بافت طبیعی حا شیه آن بر ا شته می شو  .بر ا شتن بافت
طبیعی حاشتتیه خطر جا گذاشتتتن بخش های کوچک ستترطانی را ر زخم کاهش می هد.قومور اوایه با روش های
متنوعی قابل بر ا شتن ا ست این قومور کوچک و قابل سترس ا ست و جراحی از طریا هان امکانپذیر ا ست .ر

برخی موار که اندازه قومور بزرگ قر است بخصوص ر موار ی که حلا نیز رگیر شده است قومور از طریا برشی
که ر گر ن ایجا می گر بر اشته می شو  .ر این روش فک قحتانی باز می شو .یعنی آرواره را با اره می برند قا
ستیابی به قومور امکان پذیر شو .
برداشتن کامل یا برداشتن بخشی در فك تحتانی:
اگر پزشک بتواند حرکت قومور را به راحتی زیر ست خو احساس کند و هیچ شواهدی ال بر رگیری استخوان فک
وجو ندا شته با شد بر ا شتن قومور اوا یه بدون ست ز ن به بافت ا ستخوان قو صیه می شو اما اگر به علت ر شد
قومور ر ا ستخوان فک حرکت قومور زیر ست پز شک محدو با شد وای هیچ ن شانه ای هم از رگیری ا ستخوان ر
را یوگرافی وجو نداشته باشد بر اشتن برشی از استخوان فک صورت می گیر اما اگر نشانه ای از قخریب استخوان
فک ر را یو گرافی مشاهده شو خارج کر ن بخشی از استخوان فک صورت می گیر .
برداشتن فك فوقانی:
اگر سرطان کام سخت ( سس هان ) را رگیرکر ه با شد بر ا شتن ا ستخوان رگیر کر ه ضروری ا ست این روش
جراحی ماگزیالکتومی پار سیل نامیده می شو نسض ایجا شده ر سس هان ر اثر جراحی را می قوان با پروقزی
به نام پروستز جاییزین کر این پروستنز قوسط ندانپزشک پریو نتیست قییه می شو .
جراحی ميکروگرافی موهس(  :) Mohsسترطان های اب را می قوان با روش موهس ر مان کر که آن را قحت
عنوان روش میکروگرافی نیز می شنا سیم ر این روش قومور به صورت ورقه های نازکی خارج می شو هر برش (
ورقه ) سریعا ر زیر میکرو سکوپ از نظر وجو سلول های سرطانی مطااعه می شو  .جراح قا جائی که پاقواوژی ست
اعالم کند ییر ر زیر میکروسکوپ سلول های سرطانی یده نمی شو به بر اشتن برش های متواای ا امه می هد
حسن این روش این است که بر اشتن بافت طبیعی اطراف قومور قا حد ممکن کاهش می یابد.
برداشتن حنجره:
ندرقاً ر جراحی بر اشتن قومورهای بزرگ زبان یا حلا ازم می شو که بافتیای ازم برای بلع نیز بر اشته شوند ر
نتیجه ممکن ا ست غذا به ا شتباه وار نای شده از آنجا به ریه بر سد و ر نتیجه ایجا ع ونت ریه کند ر این موار
ازم می شو که حنجره نیز خارج شو قا این معضل ایجا نشو با بر اشتن حنجره نای به پوست گر ن اقصال می
یابد قا بیمار بتواند از طریا این سوراخ قن س کند از ست ا ن حنجره به معنای از ست ا ن قدرت قکلم نیست
روش های گوناگونی برای ح ظ قکلم وجو ارند کتابچه ستتترطان حنجره را مطااعه کنید و اطالعاقی را ر مور
چیونیی ح ظ صدا بدست آورید.
دیسکسيون گردن ( برش گردن):
ر سرطان های ح ره هان و حلا ست اندازی سرطان به غد ان اوی وجو ار  .ممکن ا ست ب سته به مرحله و
جاییاه قیا سرطان ر آور ن غد ان اوی طی یک نوع جراحی که گر ن نامیده می شو ازم باشد انواع گوناگونی
از گر ن وجو ارند که ق اوت آنیا از نظر مسدار بافت گر نی بر اشتتته شتتده استتت هدف از اجرا این عمل جراحی
بر اشتتتن غد ان اوی حاوی ستتلول های ستترطانی می باشتتد .ر برش پارستتیل یا انتخابی فسط قعدا کمی از غد
ان اوی بر اشتتته می شتتوند وای ر روش برش را یکال اصتتالح یافته گر ن قستتمت اعظم غد ان اوی یک طرف و
جانبی برش گر ن نی حسی گوش ( به ایل آسیب عصب فرعی نخاعی ) و ضع اب پائینی ( به ایل آسیب شاخه
های قحتانی عصب صورقی ) می باشند.
چندین ماه پس از جراحی انتخابی برش گر ن بی حسی بازو و اب قحتانی برطرف می شو ر صورقیکه اگر اعصاب
ر طی جراحی برش گر ن خارج شوند یا عصب به علت رگیر شدن عصب با سلول های سرطانی رآور ه شو ر

این صتتورت بی حستتی ماندگار خواهد بو پس از انجام جراحی برش گر نی فیزیوقراپیستتت ورزش های ازم جیت
بیبو ی بخشیدن به حرکات گر ن و بازو را به بیمار می آموز .
بازسازی:
بر اشتتتن بافت ستتاام حشتتایه اطراف قومور معموا نیازی به باز ستتازی ندار وایکن ممکن استتت جراحی قومورهای
بزرگ قر گلو یا گر ن نواق صی را ایجا کند که جیت قرمیم نیاز به باز سازی با شد گاهی اوقات از پیوند پو ستی به
ضخامت شکاف ایجا شده است ا ه می شو که پوست ازم برای این پیوند از پوست ران گرفته میشو  .برای قرمیم
نواقص بزرگ قر از قستتمتی از عضتتله ( با یا بدون پوستتت رویش) از ناحیه ای که نز یک به منطسه نسص ار باشتتد
است ا ه می گر .مثالی از عضله ق سه سینه ( عضله سینه ای بزرگ) یا عضله باای پشت ( عضله کوزنسه ای)از برکت
وجو جراحی های پی شرفته نظیر جراحی های عروق ریز ( وختن رگ های ریز ر زیرمیکرو سکوپ) ست جراحان
برای انجام روش های گوناگون باز سازی باز ا ست .ممکن ا ست جراحان از بافت های نواحی ور ستی از بدن نظیر
رو ه ها عضالت بازو عضالت شکم یا استخوان پا برای جاییزین کر ن نواقص هان و گلو و استخوان آرواره است ا ه
کنند بیتر ا ست قبل از قرار گرفتن قحت جراحی های بزرگ سر و گر ن رباره انواع روش های باز سازی از پز شک
خو سئوال کنید.
تراکئوستومی:
اگر سرطان ح ره هان یا حلا گلو را م سدو کر ه با شد و آنسدر بزرگ با شد که امکان خارج کر ن کامل آن وجو
ندا شته با شد می قوان ح ره ای را ر گر ن ایجا کر (قراکئو ستومی ) قا قومور ور ز ه شو و به این قرقیب بیمار
بتواند با راحتی بیشتری ن س بکشد مور ییر قراکئوستومی این است که اگر پزشک شما پیش بینی کند که پس
از جراحی بر اشتتتت قومور قورمی ر هان و حلا ایجا می شتتتو که ممکن استتتت منجر به خ یی شتتتو یک
قراکئوستومی قارفع قورم برای قن س راحت به وجو خواهد آور .
لوله گا ستروتومی :ممکن ا ست سرطان های ح ره هان و حلا مانع بلع موا غذائی ازم شوند گاهی ازم می
شو که اواه قغذیه از راه پو ست و ع ضله شکم به معده وار شو اگر این احتمال وجو ا شته با شد که م شکل بلع
موقتی باشتتتد یک اواه نازوگاستتتتریک قرار ا ه می شتتتو اواه ای که از راه بینی به اخل مری و از آنجا به معده
فرستا ه می شو ر هر حال پرستاران به بیمار و همراهانشان طریسه غذا خور ن از طریا اواه را می آموزند پس از
قرخیص بیمار نیز ازم استتت که پرستتتاران برای اطمینان خاطر از راحت بو ن بیمار ر استتت ا ه از اواه های غذایی
بیماران را مالقات کنند.
کشيدن دندان و ایمپلنت ها ( کاشتنی):اگر پیش بینی شو که بیمار به پرقو رمانی نیاز پیدا خواهد کر بررسی
ندان ها ضروری به نظر می رسد بسته به وضعیت ندانی بیمار و برنامه پرقو رمانی ممکن است کشیدن قعدا ی از
ندان ها یا حتی همه ندان ها ازم باشتتد.بر اشتتتن ندان ها ممکن استتت قوستتط جراح ستتر و گر ن یا جراح
ندانپز شک انجام شو اگر بخ شی از فک قحتانی بر ا شته شو و با ا ستخوان های ق سمت های ییر بدن جاییزین
شو می قوان از کا شت ایمپلنت ها برای حمایت ندان های م صنوعی ا ست ا ه کر این کار را می قوان هم زمان با
بازسازی فک قحتانی یا پس از آن انجام ا .
پرتودرمانی
ر پرقو رمانی از پرقوهای پر انرژ ی جیت قخریب سلول های سرطانی یا کاهش سرعت ر شد آنیا ا ست ا ه می شو
پرقو رمانی را می قوان به عنوان رمان اوایه ( اصتتلی )جیت ستترطان های کوچک بکار بر ر موار ی که ستترطان
بزرگتر ا ست ممکن ا ست بیمار نیاز به جراحی و پرقو رمانی به صورت قوام ا شته با شد می قوان پرقو رمانی را به
عنوان رمان قکمیلی ( اضتتافه ) جیت کشتتتن بسا کوچک ستترطان که با جراحی قابل بر اشتتت نبو ه اند به کار بر .

همچنین می قوان از پرقو رمانی به عنوان یک رمان ق سکینی به منظور بر طرف کر ن عالئمی نظیر ر خونریزی
مشکل بلع و مشکالت ناشی از متاستاز است ا ه کر .
پرتو درمانی خارجی :
رایج قرین روش پرقو رمانی مور است ا ه ر سرطان های هان وحلا فرستا ن پرقوها از طریا یک ماشین از خارج
از بدن استتت به این قرقیب که پرقوها قیسا روی موضتتع ستترطانی متمرکز می شتتوند این روش پرقو رمانی خارجی
نامیده می شو برای کاهش عوارا جانبی پز شکان به قت مو ضع سرطانی را ن شانه می گیرند و پرقوها را قیسا به
آن محل می فرستند.معموا انجام پرقو رمانی خارجی  5روز ر هر ه ته و به مدت  5قا  7ه ته ازم است.
براکی تراپی( پرتو درمانی داخلی):
روش ییری از پرقو رمانی استتتتکه مح ظه کوچک فلزی حاوی موا را یو اکتیواز طریا جراحی ر نز یکی محل
سرطان کا شته می شو این روش پرقو رمانی اخلی براکی قراپی نامیده می شو مح ظه چندین روز ر بدن بیمار
می ماند و بیمار باید ر این چند روز ر بیمارستان و ر یک اطاق خصوصی بستری باشد .زمان مالقات بیمارقوسط
مالقات کنند گان پرستاران و پزشکان باید محدو شو قا آنیا از قرار گرفتن ر معرا اشعه ر امان باشند مح ظه
قبل از قرخیص بیمار خارج می شتتو گاهی ازم استتت که برای بیمار هم پرقو رمانی اخلی انجام شتتو وهم پرقو
رمانی خارجی
عوارض جانبی پرتو درمانی:
پرقو رمانی خارجی ممکن ا ست قغییرات پو ستی نظیر آفتاب سوختیی ایجا کند که به کندی برطرف می شوند.
اگر منطسه مور پرقوقابی گر ن باشتتد ممکن استتت غده قیروئید آستتیب ببیند و اذا استتت ا ه از قرص برای جاییزین
کر ن هورمون قیرویید ازم باشد پرقوقابی چه اخلی باشد چه خارجی ممکن است منجر به آسیب غد بزاقی شو
ر ن تیجه باعث خشکی هان می شو که خو زمینه ساز پوسیدگی ندان ها خواهد بو .
ر عین حال ممکن استتت ر اثر پرقوقابی گلو ر موقتی خشتتونت صتتدا اشتتکال ر بلع کاهش یا از بین رفتن قوای
چ شایی ر ا ستخوان و خ ستیی به وجو آید ممکن ا ست که انجام شیمی رمانی هم زمان برخی از این عوارا
راحتی بدقر کند ر هر حال روش هایی برای قخ ی بستتیاری از این عوارا جانبی وجو ار  .اذا ازم استتت بروز
این عالئم را به پزشک معااج قان گزارش کنید.
شيمی درمانی
ر این روش از اروهای ضد سرطان به صورت خوراکی یا اخل وریدی ا ست ا ه می شو این اروها وار جریان
خون شده از طریا گر ش خون به سلول های سرطانی سر و گر ن و سلول های متا ستاز یافته به نساب ییر بدن
می ر سد .مطااعاقی ر حال انجام ا ست که امکان جاییزینی قرکیب پرقو رمانی و شیمی رمانی را به جای جراحی
ر کنترل کر ن ستترطان های بزرگ ستتر و گر ن مور بررستتی قرار می هد .برخی مطااعات نشتتان ا ه اند که
اهمیت شتتیمی رمانی ر کنترل به همان اندازه جراحی و پرقو رمانی استتت برخی اوقات شتتیمی رمانی را جیت
کوچک کر ن( مچااه کر ن) قومور سرطانی قبل از جراحی و پرقو رمانی بکار می برند .این کار رمان پیش قکمیلی
نامیده می شتتو و اغلب این امکان را فراهم می کند که حجم بافت بر اشتتته شتتده ر جراحی کمتر شتتو  .شتتیمی
رمانی ر پاره ای موار نسش ق سکینی ار ر قومورهای غیر قابل بر ا شتن (آنیایی که خیلی بزرگ ه ستند و کال
قابل بر اشتتتن نیستتتند) موجو ر ستتر و گر ن که پرقو رمانی ر آنیا بی قاثیر بو ه استتت ا ه از شتتیمی رمانی
سو مند است.

عوارض جانبی شيمی درمانی:
شیمی رمانی سلول های سرطانی را منیدم می کند ایکن به پاره ای از سلول های طبیعی نیز آسیب می رساند.
اذا قوجیات ازم جیت اجتناب از عوارا جانبی یا کاهش ا ن آنیا ضروری ا ست .عوارا جانبی شیمی رمانی به
نوع ارو مسدار ارو وطول مدت رمان بستیی ار .
عوارا جانبی موقتی شاملل ا ست راغ کاهش ا شتیا ریزش مو وزخم هانی می با شد .از آنجا که شیمی رمانی به
سلوایای خون ساز مغز ا ستخوان آ سیب می ر ساند می قواند باعث کاهش قعدا سلول های خونی شو و رنتیجه
ممکن ا ست افزایش خطر ع ونت (به علت کاهش گلبول های س ید) و خونریزی وکبو شدگی با ضربه مخت صر ( به
علت کاهش پالکت ها) واحساس خستیی (به ایل کاهش گلبول های قرمز) را به نبال اشته باشد .بیشترعوارا
جانبی به محض قوق رمان برطرف می شتتوند .برخی از عوارا جانبی قابل پیشتتییری هستتتند به عنوان مثال
ا ست ا ه از ضدقیوع باعث پی شییری از اح ساس قیوع وا ست راغ خواهد شد .ر حاایکه برخی از عوارا جانبی نظیر
کاهش شنوایی ایجا شده ر اثر سیس پالقین ماندگار خواهد بو .
و اروی رایج مور ا ست ا ه ر سرطان های هان و حلا سیس پالقین و 5فلورا سیل (  )5-FUه ستند اروهای
ییر که ممکن است مور است ا ه قرار گیرند عبارقند ازل متوقرکسات بلئومایسین کاربوپالقین .چندین اروی ییر
نیز ر حال مطااعه و برر سی ه ستند وای اغلب مور ا ست ا ه قرار نمی گیرند .این اروها را بطور قکی و یا به منظور
ایجا اثر قوی قر به صورت قرکیبی قجویز می کنند .قرکیب سیس پالقین و  5FFرکوچک کر ن قومورهای هان
وحلا موثرقر از اثر هر یک از آنیا به قنیایی می با شد.با این حال گاهی اوقات ن سبت به ارو مساومت ایجا می شو
واین امر منجربه کم شتتدن امید به بسای بیماری می گر  .اروهای جدیدقری نظیر پاکلیتاکستتل ( )Paclitaxelو
وکتاستتل (  )Docetaxelوای وست وماید  Ifosfamideنیز مور استتت ا ه قرار می گیرند .اما مزیت آنیا به قرکیب
استاندار سیس پالقین و  5FFهنوز ثابت نشده است.
شیمی رمانی همزمان با پرقو رمانی ر برخی از بیماران برای کوچک نمو ن سرطان های ح ره هان و حلا مؤثر
بو ه ا ست .برخی پز شکان قرجیی می هند که از پرقو رمانی و شیمی رمانی قبل از جراحی ا ست ا ه کنند هرچند
که عوارا جانبی آن برای برخی از بیماران قابل پذیرش نی ست .اذا معلوم نی ست که این روش رمانی به طول عمر
بیمار بیافزاید چرا که بستتیاری از بیماران به ایل مشتتکالقی ر طی رمان یا پس از آن خواهند مر مشتتکالقی از
قبیل پنومونی آم یزم و یا مشتتکالت قلبی که قویاً با اشتتتن قاریخچه مصتترف خانیات مشتتروبات ااکلی و اشتتتن
قغذیه نامناسب مرقبط است.
خالصه ای از عوارض جانبی و مشکالت درمان
پرتودرمانی :هر چند که قبالً به طورمخت صر به این مور ا شاره شده اما به ایل اهمیت مو ضوع قکرار آن ضروری
به نظر می رسد پرقو رمانی موجب قرمزی و زخم هان می شو و این امر خور ن را با مشکل روبرو می کند.
پرزهای چشائی آسیب می بینند اذا قوه چشائی شخص به طورنسبی یاکامل چار مشکل خواهد شد به ایل آسیب
غد بزاقی ممکن ا ست که خ شکی هان ایجا شو و حتی احتمال ار که به ا ستخوان های هان نیز صدمه بزند
که این معضل به سختی به رمان پاسن می هد به این آسیب استخوان استئورا یونکروز سیس یا مرگ استخوان
ر اثر پرقو رمانی می گویند .عالمت اصلی این مشکل ر استخوانی است.

حتی ممکن است منجر به شکستیی استخوان شو که ر این موار اگر قرمیم خو بخو ی استخوان صورت نییر
جراحی به منظور بر اشتتتن بخش آستتیب یده ازم می شتتو  .ندان هایی که ر معرا پرقوقرار می گیرند معمواً
چار پوسیدگی می شوند اذا مراجعه به ندانپزشک ر طول پرقو رمانی ضروری است.
جراحی :ممکن ا ست جراحی ب سیار سا ه با شد وفسط عالئم اح ساس ناخو شی پس از جراحی ایجا شو که آن هم
برطرف میشتتو از طرفی ممکن استتت جراحی بستتیار پیچیده بو ه و منجر به مشتتکالت خور ن وقکلم گر .میارت
جراح ر بر اشت بافت سرطانی ر کاهش عوارا بعد از عمل بسیار حائز اهمیت است.
مشکالت بيمارانی که الرنگوکتومی شده اند (حنجره آنها برداشته شده)
ر اثر ارنیوکتومی حنجره بیمار بر اشته می شو اذا قکلم بیمار چار اشکال شده وقن ش وی از خالل سوراخی
که ر گر نش قعبیه می شو صورت می گیر  .از آنجا که هوای قن سی قوسط فیلترهای طبیعی بینی قص یه نمی
شوند اذا ازم ا ست که روی سوراخ گر ن یک پو شش قرار گیر  .از طرفی روی این پو شش گر وغبار و قر شحات
مجاری قن سی جمع می شو اذا بیترا ست که با ا ست ا ه از یک رو سری شال گر ن یا پو شیدن بلوز یسه ا سکی
محل سوراخ پوشانده شو .
شيمی درمانی :اثرات کوقاه مدت شتامل قیوع استت راغ استیال زخم هان ریزش مو و خستتیی استت شتیمی
رمانی عوارا جانبی پرقو رمانی را نیز ق شدید می کند .شیمی رمانی شمارش سلوای خون را قحت قأثیر قرار
ا ه وممکن ا ست منجر به کم خونی وع ونت شو سیس پالقین می قواند به کلیه واع صاب آ سیب بر ساند .آ سیب
اعصاب منجر به بی حسی بویژه ر ست و پاها می شو .
اثر نامطلوب عوارض جانبی درمان بر کيفيت زندگی :متأس انه عوارا جانبی ر زندگی بیمار اختالل ایجا می
کند .مطااعات نشان ا ه که ر نخستین ماهیای رمان کی یت زندگی ست خوش قغییراقی من ی می شو  .بعد از
آن اگر بیمار سییار وااکل را قرک کند و ضعیت بیتر خواهد شد .بعد از گذ شت یک سال بیماران به و ضعیت قابل
قبوای می رسند واز اینکه زنده هستند خرسند می باشند.

درمان های تکميلی و جایگزین
اگر شما نبال یک رمان قکمیلی ویا جاییزینی جدید هستید بیتراست که این موضوع را با قیم مراقبت سرطان
ر میان بیذارید انجمن ملی ستترطان امریکا اطالعاقی را ر این مور ر اختیار شتتمار قرار خواهد ا  .اما به خاطر
اشته باشید که برخی از اروهای قکمیلی ویا جاییزینی جدید که صحت آنیا هنوز به طور کامل ثابت نشده ممکن
است با رمان های استاندار قداخل یافته عوارا جانبی مرگباری ایجا کند.
طرح های تحقيقاتی
مطااعات بااینی که ر مور رمان های قجربی جدید بر روی بیماران اوطلب انجام می شتتتو طرح قحسیساقی
نامیده می شتتوند .طرح قحسیساقی فسط زمانی انجام می شتتو که ایلی مبنی بر ستتو مند بو ن رمان جدید برای
بیمار وجو اشته باشد واغلب رمان های مور مطااعه ر طرحیای قحسیساقی منافعی واقعی اشته اند .قبل از اجراء

یک طرح قحسیساقی ستته فاز وجو ار که پس ازستتپری شتتدن این مراحل و قأیید صتتالحیت طرح قوستتط FDA
(سازمان غذا و اروی آمریکا) طرح از نظر قانونی قابل اجراء خواهد بو .
فاز  : Iهدف از این مرحله یافتن بیترین روش رمان و ارزیابی مسدار بدون خطر اروستتتت .ر مدت اجراء این فاز
بیماران قیساً از نظر هرگونه عارضته جانبی مضتر قحت نظر خواهندبو  .رمان های مطااعاقی ر آزمایشتات بر روی
حیوانات با موفسیت انجامشده ایکن عوارا جانبی آن بر روی انسانیا قابل پیش بینی نیست.
فاز  : IIر این مرحله پس از ح صول اطمینان از بی خطر بو ن ارو ( رفاز) موثر بو ن رمان مور برر سی قرارمی
گیر  .ر این مرحله بیماران که به طورجدی قحت نظر ه ستند از نظر میزان ضد سرطانی بو ن رمان مور ارزیابی
قیا قرار می گیرند.به این صتتورت که وضتتعیت واندازه قومورهای ستترطانی باشتتروع طرح قیساً بررستتی می شتتو
وقغییرات حا صله راثر رمان ثبت می شو  .همچنان که برر سی بیماران از نظر پا سن به رمان صورت می گیر
بروز هرگونه عارضه جانبی نیز گزارش و بررسی می شو .
فاز  : IIIاجراء این مرحله طرح مستلزم شرکت عده کثیری از بیماران ر طرح قحسیساقی می باشد به طوری که ر
برخی ازاین طرح های قحسیساقی هزاران بیمار شرکت می کنند .رطی این قحسیسات بیماران به چند گروه قسسیم می
شوند یک گروه که گروه کنترل نامیده می شو رمان های رایج استاندار ریافت می کند که به این قرقیب امکان
مسایستتته مستتتتسیم گروه های ریافت کننده اروی جدید با گروه کنترل امکان پذیر خواهد بو .به این قرقیب مؤثر
بو ن اروی جدید ر افزایش شانس بسای بیمار قابل ارزیابی خواهدبو .
ر فاز  IIIنیز همه بیمارن از نطر بروز عوارا جانبی بررسی می شوند وبه محض بروز هرگونه عوارا جانبی جدی
طرح متوق خواهد شد .محسسان به منظور پاسن به سئواات زیر طرحیای قحسیساقی راهدایت می کنندل
 آیا رمان جدید سو مند است؟ آیا رمان جدید مؤثراست؟ آیا رمان جدید از رمان های قبلی بیترعمل می کند؟رمان جدید چه عوارا جانبی به نبال ار ؟
 آیا منافع رمان به خطرات آن (مثل عوارا جانبی)می ارز ؟ر چه نوعی از بیماران رمان جدید سو مندقراست؟
ر هر حال خطراقی وجو ارند و هیچ یک از محسسانی که روی این طرح ها کار میکنند نمی انند که ر نیایت این
شتتیوه جدید رمان مؤثر خواهد بو یا نه واینکه چه عوارضتتی ممکن استتت رخ هد و به همین ایل استتت که این
مطااعات قحسیساقی طراحی شده اند .هرچند که بی شتر عوارا جانبی به مرور زمان برطرف می شوند وای برخی از
آنیا نیز ماندگار وحتی قیدید کننده حیات می باشند اابته بخاطر اشته باشید که حتی رمانیای رایج استاندار نیز
عوارا جانبی ارند.
به ایل مختل ی ممکن است که یک بیمار قصمیم بییر ر طرح قحسیساقی شرکت کندشرکت جستن ر یک طرح
قحسیساقی کامال به خو شما مربوب ا ست .پز شکان و پر ستاران جزئیات مطااعه را برای شما شرح می هند سپس
فرمی ر اخ تیار شما قرار خواهد گرفت که پس از مطااعه آن را امضا می کنید و انتظارات و قوقعات خو را از رمان
شرح می هید وای شما آزا ید حتی پس از ام ضا فرم و یا حتی پس از شروع طر ح های قحسیساقی هر گاه بخواهید
و به هر ایلی از شرکت ر طرح صرف نظر کنید طرح قحسیساقی شما را از ریافت سایر مراقبت های پزشکی محروم
نخواهد کر .

برای ستیابی به اطالعات بیشتر ر مور طرح های قحسیساقی از قیم مراقبت سرطان کمک بییرید.
سئوااقی که برایتان مطرح می شو ممکن است موار کیل باشدل
ایل اجرا طرح چیست؟
 چه آزمایشات و ر مان هایی ر این طرح انجام می شوند؟ این رمان چه اثری ار ؟ شرکت کر ن یا نکر ن من ر این طرح چه مزیتی به حاام ار ؟ چه انتخاب های رمانی ییری به جز شتترکت ر این طرح برای من وجو ار وهر کدام چه فوائد و چهمضراقی ارند؟
 آیا شرکت ر این طرح فعاایت های روزمره مرا قحت قاثیر قرار خواهد ا ؟ انتظار بروز چه عوارضی جانبی را باید اشته باشم؟ آیا این عوارا جانبی قابل کنترل خواهند بو ؟ آیا باید بستری شوم واگر این طور است چه مدت و هر بار بستری شدن چسدر طول می کشد؟ آیا شرکت ر طرح قحسیساقی برای من مخارجی ار یا مجانی است؟ اگر حین طرح و ر اثر قحسیسات صدمه ای به من برسد چه رمانی برای من پیش بینی شده است؟ آیا مراقبت های پیییرانه قسمتی از طرح می باشد؟ آیا این طرح برای معااجه انواع ییر سرطان نیز اجرا می شو ؟شما می قوانید با قماس قل نی با سرویس اطالعاقی انجمن ملی سرطان آمریکا یا با مراجعه به پاییاه اینترنی NCI
بیماران آ رس  Cancer trial/.nci.nih.govایستتتی از طرح های قحسیساقی ر حال اجرا ر امریکا را به ستتت
آورید.
انتخاب های درمانی بر اساس مرحله
شیوه رمانی که قیم مراقبت سرطان به شما پی شنیا می کند ب ستیی به این امر ار که سرطان شما قا چه حد
پیش رفته است ر این مبحث به بررسی ر مان های سرطان ح ره هان و حلا ر هر مرحله می پر ازیم.
مرحله :Oما ام که سرطان ر این مرحله است میاجم نیست وایکن امکان قیاجم را ار

ر مان معمول بر اشتن

از طریا جراحی ا ست .مراقبت های پیییرانه از نظر عو حائز اهمیت ا ست عو کار سینوم ر جا با جراحی رمان
نمی شتتتو و نیاز به پرقو رمانی ار  95قا %100بیماران ر مرحله صتتت ر بدو ن نیاز به جراحی ویژه بسای طوانی
مدت ارند وای رک این نکته حائز اهمیت ا ست که قداوم ا ستعمال خانیات احتمال بروز سرطان های جدیدرا باا
می بر .
مرحله Iو IIل بیشتتتر بیمارانی که ر مراحل  Iو  IIستترطان ح ره هان و حلا به ستتر می برند به خوبی به رمان
جراحی یا پرقو رمانی پاسن می هند اثر بخشی این و روش یکسان است میزان بسای  5سااه هر یک از این روش
ها بین 95قا  %80استتت که بستتته به موقعیت قومور ر هان وحلا مت اوت استتت .انتخاب نوع رمان بر ا ستتاس
عوارا جانبی آنیا ست به عنوان مثال اگر قومور ر اوزه با شد جراحی و بر ا شتن آن عوارا جانبی مخت صری ار
حال آنکه پرقو رمانی ر این ق سمت ممکن ا ست منجر به زخم گلو و خ شکی هان شو  .یا مثال ر سرطان های
زبان جراحی این ق سمت قکلم و بلع را با م شکل روبرو کند اذت پرقو رمانی ارجع ا ست فاکتور ییر ر انتخاب نوع
رمان بررسی حوصله بیمار ر انجام روزانه پرقو رمانی خارجی است.
مرحله IIIو IVل مراحل ستته و چیار ستترطان های ح ره هان وحلا استتاستتا نیازمند رمان قرکیبی جراحی و پرقو
رمانی یا پرقو رمانی و شیمی رمانی و یا حتی هر سه نوع رمان هستند انتخاب هر یک از این روش های قرکیبی
بر اساس عوارا جانبی احتماای آنیاست.

جراحی برش گر ن معموا وقتی صورت می گیر که خطر باای متاستاز سرطان به غد ان اوی وجو اشته باشد .
پرقو رمانی غاابا پس از جراحی و بخ صوص ر موار ی که متا ستاز به غد ان اوی وجو ار انجام می شو  .مسدار
بافتی که ر خالل جراحی خارج می شو ب سته به میزان گ ستر گی قومور و شیوه های باز سازی ( برطرف کننده
نواقص ) قعیین می شتتتو اگر رمان قرکیبی جراحی و پرقو رمانی برای ستتترطان های مراحل  IIIو IVبه نحوی
صورت گیر که قو ه قوموری کامال بر اشته شو میزان بسای  5سااه رحد  20قا  %50خواهد بو .
قومورهای اوایه بسیار بزرگ که قابل بر اشتن کامل با جراحی نیستند معموا با پرقو رمانی یا پرقو رمانی همزمان با
شتتیمی رمانی مور رمان قرار می گیرند طرح های قحسیساقی بررستتی شتتیوه های گوناگون قرکیبی پرقو رمانی و
شیمی رمانی را برای حصول بسای بیشتر و ارقسا کی یت زندگی را به عیده ارند.
مطااعات ییر برای برر سی سو مندی رمان پیش قکمیلی شیمی رمانی ( قبل از جراحی) با یا بدون پرقو رمانی
به منظور افزایش امید به بسا و ارقسا کی یت زندگی بیمار ر حال اجرا هستند.
عود سرطانهای حفره دهان و حلق:
ر مان عو سرطان همچون سرطان اوایه بستیی به سایز و محل سرطان ار اگر برای رمان سرطان اوایه از پرقو
رمانی استتت ا ه شتتده بو برای رمان عو جراحی قرجیی ا ه می شتتو اگر برای رمان ستترطان اوایه از جراحی
استتت ا ه شتتده بو برای رمان عو استتت ا ه از جراحی یا پرقو رمانی و یا قرکیبی از هر و رایج استتت هر چندکه
شیمی رمانی به طور موقت سبب کوچک شدن قومورها می شو وای این پا سن به رمان زیا طول نمی ک شد
شیمی رمانی به طول عمر بیمار نمی افزاید وایکن پا سن موقتی قومور به این رمان منجر به فروکش کر ن پاره
ای عالئم می شو پرقو رمانی خارجی را نمی قوان مکررا برای یک محل بکار بر اذا ر موار عو سرطان ر محل
قبلی سرطان اوایه می قوان از پرقو رمانی اخلی ( براکی قراپی) سو جست.
چه سئواالتی را باید از پزشکتان راجع به سرطان حفره دهان و حلق بپرسيد؟
اگر م صمم ه ستید که برای رمان زیر نظر قیم مراقبت سرطان با شید ازم ا ست که با آنیا به راحتی گ تیو کنید
شما باید اح ساس راحتی کنید و هر سئواای را که ر کهنتان خطور می کند مطرح کنید هر چنی پیش پا افتا ه به
نظر برسد سئوااقی که ممکن است برای شما پیش بیاید شامل موار کیل استل
 من مبتال به چه نوعی از سرطان ح ره هان و حلا هستم؟آیا سرطان من جای ییر را هم رگیر کر ه است؟ سرطان من ر چه مرحله ای است و معنی قرار اشتن ر یک مرحله خاص چیست؟ چه انتخاب های رمانی برای من وجو ار ؟ شما بر اساس چه شواهدی ر مور سرطان من اظیار نظر می کنید؟ و به نظر شما من چه مدت زنده خواهمماند؟
 انتظار بروز چه عوارا جانبی را از رمان خو اشته باشم؟ خطرات ییر رمان چیست؟ طول مدت رمان من چسدر خواهد بو ؟ چه مدت بعد از رمان می قوانم به سر کارم برگر م؟ چه عواملی خطر عو سرطان را ر من افزایش می هد؟ آیا نوع روش رمان ر کاهش امکان عو موثر است؟ چیونه باید برای رمان آما ه شوم؟-آیا انتخاب ییری برای رمان ارم؟

هر ستتئواای که برایتان پیش می آید یا اشتتت کنید قا ر هر مالقاقی که با پزشتتک ارید آنیا را مطرح کنید
بخاطر اشته باشید که نه قنیا پزشکان بلکه پرستاران و مد کاران اجتماعی نیز می قوانند پاسخیوی سئواات
شما باشند
وقایع پس از درمان سرطان حفره دهان و حلق
بلع وتکلم :ممکن ا ست پس از جراحی و یا سایر ر مان های سرطان ح ره هان وحلا م شکالقی ر بلع و
قکلم پیش آید .ر این موار مشتتکالت با یک گ تار رمان ازم استتت این افرا ر مور مشتتکالت و اختالات
قکلم و بلع قح صیالت و قجربه علمی کافی ارند متخ ص صان قغذیه ر انتخاب غذای منا سب که خ شکی و بی
مزگی هان را بیبو بخ شند شما را راهنمایی خواهند کر و پز شکان ر صورت ازوم برای شما جاییزین بزاق
قجویز خواهند نمو .
بیماران مبتال به سرطان ح ره هان و حلا ر معرا خطر عو سرطان های سر و گر ن ه ستند اذا ضروری
است که پس از رمان به قت قحت پیییری قرار بییرند عو ر 2سال نخست پس از رمان بسیار شایع است
اذا ازم ا ست که بیماران هر ماه یکبار ر طی سال اول پس از رمان و  4بار ر سال ر طی سال وم پس از
رمان و پس از آن ساای یکبار معاینه شوند.
آزمایشات پيگيری :ممکن است که عکس ق سه سینه وسایر مطااعات قصویربر اری برای جستجو موار عو
متاستتتاژ ویا بروز یک ستترطان جدید ازم باشتتد .حدو  30قا  %40بیمارانی که ر پرقو رمانی خارجی گر ن
ریافت میکنند به هیپوقروئید (کاهش هورمون قیروئید) چارخواهند شد که این امر موجب اح ساس خ ستیی
مزمن می شتتو اذا آزمایش خون برای بررستتی میزان هورمون قیروئید یکی ازآزمایشتتات پیییری پس از رمان
خواهد بو .
پی شییری با ارول با پی شرفت های روش های جراحی و پرقو رمانی قوانائی حذف قو ه سرطانی ا صلی بی شتر
شده ا ست با این حال خطر ایجا سرطان ثانویه سر وگر ن کماکان وجو ار  .اروهای شیمیایی گوناگونی
جیت کاهش خطر قومور ثانویه مور بررسی هستند .چندین آنااوگ رقینوئید (موا شیمیائی مرقبط با ویتامین
 ) Aقحت برر سی ه ستند وبرخی پز شکان آنیا را قجویز می کنند قحسیسات ر حال انجام بر روی گیرنده های
خاص رقینوئید روی سلول ها (که جیت سرکوب قو ه های سرطانی ایجا می شوند)می قوانند به قحسیسات ر
قواید اروهای موثرقر وکم خطر قر کمک کنند.
عالئم جدید :این نکته حائز اهمیت است که بیمار عالئم جدید را به پزشک خو اطالع هد ممکن است این
عالئم به ایل عو سرطان بروز سرطان جدید یا عوارا جانبی رمان با شد .ق شخیص علل این عالئم اواین
گام ر جیت برطرف کر ن آنیا خواهدبو .
ارزیابی سالمت عمومی :ممکن است رمان سرطان موجب احساس خستیی ر شما بشو باید به خو قان
فرصت بیبو ی بدهید اصالً اینطور فکر نکنید که باید هرچه سریع قر به سرکارقان بازگر ید وهمه فعاایت های
طبیعی روزمره قان را همچون ستتابا از ستترگیرید به بدن خو قان استتتراحت بدهید به مرور احستتاس بیتری
خواهید اشت.
برای ساام وفعال نییدا شتن خو هرکاری که می قوانید بکنید اگر سییار می ک شید یا ااکلم صرف می کنید
قرک کنید قیم مراقبت سالمتی ر مور روش های قرک سییار وااکل شما را راهنمائی خواهند کر ثابت شده

ا ست که ر افرا ی که پس از رمان کماکان به سییارک شیدن ونو شیدن ااکل ا امه می هند خطر ویژه عو
سرطان یا بروز سرطان جدید بی شترا ست رژیم غالت برای شما ازم ا ست .قوای از ست رفته شما باز خواهد
گشت .چند ساعت ر ه ته ورزش کنید مراقبان سالمتی انواع ورزش های مناسب را به شما پیشنیا خواهند
کر  .قیم مراقبت سالمت شما مو س سات ییری را نیز به شما معرفی خواهند کر که پس از رمان شما را از
نظر روحی حمایت خواهند کر و وستانه به سواات شما پاسن خواهند ا .
تازه های درمان سرطان حفره دهان و حلق
قحسیسات علمی ر مور سرطان های هان و حلا ر بسیاری از بیمارستان های انشیاهی مراکز پز شکی
وموستستات ییر ر ستراستر آمریکا ر حال انجام استت .انشتمندان هر ستااه اطالعات جدیدی ر مور علل
بیماری چیونیی پیشییری و رمان های جدید بدست می آور ند.
تغييرات :DNAقحسیسات ب سیاری برای ک ش قغییرات  DNAکه م سئول سرطانی شدن سلول های ح ره
هان وحلا می شوند رحال انجام است .قغییری که معمواً پیدا می شو موقاسیون(جیش) ر ژن  P53می
باشد .به طور طبیعی پروقئین قحت کنترل ژن P53قواید می شو که مسئول جلوگیری از رشد بی رویه سلول
های ح ره هان وحلا ا ست وهمچنین م سئول قخریب سلول هایی ا ست که قحت کنترل های  DNAهای
آ سیب یده ر شد می کنند اذا آ سیب ژن  P53موجب می شو که پروقئین مذکور ساخته ن شو و ر نتیجه
ر شد بی رویه سلول های سرطانی صورت گیر  .مطااعات جدید قو صیه می کنند که آزمای شاقی جیت برر سی
ژن  P53ر ا شخاص انجام شو وبه این قرقیب احتمال وقوع سرطان ح ره هان وحلا هرچه زو قر شنا سائی
گر .
همچنین می قوان از این آزمای شات برای ح صول اطمینان از پاک بو ن حا شیه محل بر ا شته شده با جراحی
وهمچنین برای قعیین اینکه قومور بیدرمان جراحی بیتر پا سن می هد یا به پرقو رمانی ا ست ا ه کر  .قغییر
ییری که ر  DNAمشاهده شده این است که ر پاره ای موار سرطان ح ره هان و حلا  DNAبیمار با
 DNAپاپیلوم ویروس(  )HPVمخلوب شده است.
 DNAپاپیلوم ویروس سلول را وا ار می کند که پروقئین غیرفعال کننده  P53را بساز .
مطااعات بی شتری ر حال انجام ا ست قا م شخص کند آیا روش آزمای شیاهی شنا سایی  DNAپاپیلوم ویروس
رقشخیص زو رس سرطان های ح ره هان وحلا موثر است.
عوامل ر شدتومور :محسسان موار ی را ر بدن شنا سائی کر ه اند که ر شد سلوای را قحریک می کنند .این
موا شبه هورمونی فاکتور رشد نامیده میشوند .فاکتورهای رشد با چسبیدنبه گیرنده های سلوای که ر سطی
خارجی سلول هاقرار گرفته اند باعث فعاات شدن ر شد سلوای می شوند .برخی سلول ها به ایل ا شتن
گیرنده های بی شتر سریع قر ر شد می کنند .یکی از این فاکتورها که ر سرطان ح ره هان و حلا نسش ار
فاکتور رشتتتد اپتیلیوم یا  EGFنام ار .انواعی از ستتترطان های ح ره هان و حلا که گیرنده های EGF
بی شتری ارند قمایل بی شتری به قیاجم ازخو ن شان می هند .اروهای جدیدی که سلول های پرگیرنده را
شتتناستتائی می کنند رطرح قحسیساقی مور مطااعه قرار گرفته اند این اروها از عمل کر ن  EGFر قحریک
رشد سلوای وایجا سرطان جلوگیری می کنند وهمچنین به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند که سلول های
سرطانی را شناسائی کر ه وبه آنیا حمل کنند.
مطااعات مسدماقی نشان ا ه که اروئی از این نوع به نام  C225باعث می شو که پرقو رمانی ر انیدام سلول
های سرطانی سنی رش سر وگر ن موثرقر عمل کند.

شيمی درمانی نوین :قحسیسات رجیت یافتن ارویی موثرقر ر رمان ستترطان های پیشتترفته ح ره هان
وحلا ر حال انجام ا ست .شیمی رمانی اخل شریانی(قزریا ارو به اخل شریان های قغذیه کننده قومور)
بیطور قرکیبی باپرقو رمانی برای اثربخشی بیشتر مور است ا ه قرارمی گیر .
شیوه جدید ییر ر شیمی رمانی به نام شیمی رمانی اخل ضایعه وجو ار (قزریا ارو به رون قومور).
اخیراً ا ست ا ه از این روش محدو شد چرا که امکان پخش ارو ر ییر سلول ها ر چنین رمانی وجو ار
که می قواند به ستترعت به بافت های طبیعی اطراف نیز صتتدمه بزند پیشتترفت های اخیر ر قواید اروهایی با
ح الایت مناسب این امکان را فراهم کر ه که اروی قزریا شده رون ضایعه به بافت های اطراف سرایت نیابد.
شییيوه های جدید پرتودرمانی :بستتتیاری از طرح های قحسیساقی جیت بررستتتی اثربخشتتتی رژیم جدید
پرقو رمانی به صتتتورت پرقو رمانی  2بار ر روز ستتترطان ح ره هان و حلا هدایت می شتتتوند  .قحسیسات
جدیدقری مسا یر  2برابر این رژیم رمانی را مور بررستتتی قرار می هند .طرحیای قحسیساقی رصتتتد اثبات
کارائی این روش ها هدایت می شوند.
روش هایی برای کاهش عارضتتته خشتتتکی هان (میمترین عارضتتته پرقو رمانی ستتتر وگر ن) طراحی شتتتده
است.قحسیسات نشان می هند که است ا ه از آمی وستین (  )Amifostiاز طریا محدو کر ن آسیب پرقوبه
غد بزاقی ر کاهش این معضل موثر بو ه است این ارو چند قیسه قبل از هر پرقو رمانی به رون ورید قزریا
می شو عوارا جانبی آمی وستین شامل ل کاهش فشار خون قیوع و است راغ می باشد.
واکسن ها:
بی شتر مر م ق صور می کنند که واک سن فسط رو شی به عنوان پی شییری از بیمارییای ع ونی نظیر فلج اط ال و
سرخک است حال آنکه واکسن به عنوان عاملی برای قحریک سیستم ایمنی بیمار ر شناسائی و حمله به سلول
های ستترطانی نیز به کار می رو از طرفی از آنجا که برخی از ستتلول های ستترطانی ح ره هان و حلا حاوی
 DNAپاپیلیوم ویروس ه ستند مطااعاقی ر حال انجام ا ست که اثر واک سن ضد پاپیلیوم ویروس را ر رمان
این سرطان ها بررسی می کند.
ژن درمانی :
با استتت ا ه از یافته های جدید ر مور قغییرات  DNAر ستتلول های ستترطانی ح ره هان و حلا مطااعاقی
طراحی شده که ر آنیا ر مان قجربی به صورت بر عکس کر ن قغییرات  DNAانجام می شو به عنوان مثال
طراح های قحسیساقی ر حال بررستتی این موضتتوع هستتتند که آیا می قوان با جاییزین کر ن ژن غیر طبیعی (
مثال ژن  P53جیش یافته ) میار کننده سلول های سرطانی هان و حلا با یک ژن طبیعی رشد سلوای را ر
آنیا کنترل کر یا نه
همچنین شیوه های ژن رمانی ر صد ا ست با عوانل محرک ر شد حا صل از پاپیلوم ویروس مسابله کند شیوه
ییری از ژن رمانی ژن های جدیدی را به سلول های سرطانی اضافه می کنند قا آنیا را ر برابر اروهای ضد
سرطان قاثیر پذیر کنند
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