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 دكتر عباس خداياري نمين جراح فک و دهان

 دكتر فرزين سركارات جراح فک و دهان

مهمي از ناحيه سر و گردن است كه قسمت قابل توجهي از صورت را اشغال مي كند اين حفره به دو قسمت حفره دهان بخش 

 .است دهان اصلي حفره همان كه دوم بخش و  لثه اي، يا دهليز دهان -تقسيم مي شود بخش اول يا بخش گونه اي

سا شاميدن، بلع و غذا جويدن دارد، در  ير فعاليت هاي فيزيولوژيك، مانند تنفس و صحبت دهان عالوه بر وظيفه مهمي كه در آ

كردن نيز نقش عمده اي را ايفا مي كند. همچنين از نقش حفره دهان، فكين و دندانها در شكككل گيري فرم صككروت كه عامل 

كي مهمي در ارتباط برقرار كردن بين افراد است، نمي توان به سادگي گذشت. سرطانهاي دهان سالها جزو بيماريهاي وحشتنا

 حتي و اجتماع از او  بودند كه پيشرفت آنها منجر به زخمهاي وسيع و بد بو شده، در نتيجه باعث گوشه گير شدن بيمار و فرار

 دشوار را غذا بلع كردن، صحبت در اختالل بر عالوه و يافت مي تغيير تومور رشد علت به بيمار صورت فرم. شد مي اش خانواده

 .انجاميد مي بيمار مرگ به نهايتاً و شد مي شديد  ضع باعث سوء تغذيهو اين كه كرد مي ممكن غير و

 هاي سرطان از درصد 95 تقريبا. ميشود شامل را زنان در سرطان درصد 2 و  درصد سرطان در مردان 5سرطان دهان تقريبا 

خي از محققين معتقدند بر  است سالگي 60 سرطانها اين تشخيص متوسط سن و شود مي ديده سال 40 باالي افراد در دهان

كه شككيوع اين بيماري در افراد كم درآمد و افراديكه از ن ر اجتماعي در سككائ پاتين تري قرار دارند به علت فقر غذاتي و عدم 

 رعايت بهداشت دهان بيشتر است.

 علل ايجاد سرطان دهان

واهد نشان مي دهد كه ظاهرا چند عامل تاكنون وجود عامل مشخص و معيني براي ايجاد سرطان دهان ثابت شده است، ولي ش

 با افزايش وقوع سرطان دهان مرتباند.

ست. در نتيجه پژوهش هاي  شده، دخانيات ا شناخته  سرطان در حفره دهان كه تا به امروز  سابي ايجادئ  مهمترين علت اكت

سيگاري حدود  سرطان دهان در افراد  ست كه خار ايجاد  شده ا ست سيگاري غير  ر افرادبراب 6گوناگون و طوالني مشخص  . ا

شد، مي روز هر در شخص كه سيگاري تعداد و اعتياد شروع سن با خار اين ستفاده. دارد نزديكي راباه ك  فرمهاي ساير از ا

 .دهد مي افزايش را ابتال خار نيز ترياك مثل مخدر مواد به اعتياد نيز و تنباكو و پيپ مثل دخانيات

ي توان به مشكككروبات الكلي، عوامل شكككيميايي محرك مخاط دهان، بيماريهاي عفوني، از سكككاير علل ايجاد سكككرطان دهان م

 .كرد اشاره دندان و دهان بهداشت  ايمني، بيماريهاي تغذيه اي و متابوليك، عوامل ژنتيكي و باالخره -بيماريهاي التهابي

 عالئم سرطان دهان

رين سرطان دهان، سرطان سلولهاي پوششي است كه معموال به سرطانهاي دهان معموال در مراحل اوليه بدون عالمتند. شايعت

شانه هاي عمومي از قبيل درد و سوزش در مراحل اوليه  صورت يك ضايعه ساحي در سلولهاي مخاط ظهور مي كند معموال ن

 وجود ندارد. حضور زخم مزمني كه التيام نمي يابد نيز از عالتم با اهميت براي شناسايي اين سرطان ها است.

 هر به. كرد  شك دهان در  همچنين در صورت سفت شدن و ثابت شدن ضايعه بافتهاي اطراف بايد به وجود زخمهاي سرطاني

 .بشود نيز زخمي دارد امكان كه است درد  بدون و سائ هم قرمز، پالك يك سرطان نوع اين باليني الگوي ترين شايع حال

اد سككرطانهاي مختلد دهان و فكين ايجاد شككود. اگر يافته هاي زير وجود عالتم باليني ديگري نيز ممكن اسككت در هنگام ايج

 داشته باشد سرطانه دهتن جزو تشخيص هاتي افتراقي قرار مي گيرند:

 هفته بهبود نمي يابند. 2زخمهاي داخل دهاني كه با رفع عوامل محرك پس از      -1



 رند.زخمهاي بد شكل كه به استخوان و ساير بافتها هجوم ب     -2

 لقي دندانها، درد و تورم در ناحيه خاصي از فك     -3

 عالتم انسداد بيني و سينوسها     -4

 تغيير رنگ در سائ مخاط با حاشيه هاي نامن م     -5

 اختالل در رفع      -6

 وجود توده در گردن      -7

صورت وجود هر  صص جراحيدر  سط متخ  و گيرد قرار كامل معاينه مورد صورت و فك دهان،  يك از عالتم فوق بيمار بايد تو

 .كرد برداري نمونه آن از بايد شود مشاهده مشكوكي ضايعه اگر

 راههاي درمان سرطان دهان

 2ال درمان سرطانهاي دهان بر راههاي درمان سرطان دهان عبارتند از جراحي، اشعه درماني )راديوتراپي( و شيمي درماني. اصو

 هدف مهم استوار است.

 كنترل بيماري اوليه     -1

كنترل و درمان بيماري متاستاتيك كنترل بيماري اوليه در همه اشكال سرطان مهم و بحراني است،، به طوري كه از    -2

تومور و تخريب ارگان هاي طبيعي و عملكرد بافتي، انسكككداد راه هوايي، خونريزي غير قابل كنترل و ادامه تهاجم 

 خارج و جراحي دارد مشككخص حدودي و نيسككت پيشككرفت اوليه بيماري كه مواردي در. كند مي جلوگيري  عفونت

لوگيري شود. لذا، تشخيص سريع ج متاستاتيك ضايعه بروز از كامال دارد امكان و است همراه موفقيت با تومور كردن

ست.  سرطان دهان جراحي و راديوتراپي ا صاف درمان انتخابي براي كنترل  ست. با اين او سيار مهم ا سرطان دهان ب

عواملي ن ير اندازه تومور، نوع تومور، دسككترسككي جراحي به تومور و وضككعيت سككالمت عمومي بيمار در انتخا  نوع 

 درمان دخيلند.

سككتايتكم در سككرطان هاي دهان معموال با شككيمي درمان انجام مي شككود. هدف از اين كار افزايش كيفيت كنترل بيماري متا

شود  ست در دوره هاي طوالني و به طور متناو  انجام  شيمي درماني ممكن ا ست.  زندگي به عالوه طوالني كردن عمر بيمار ا

 تحمل درمان دارد. به بيمار توانايي  نحوه درمان بستگي به پاسخ تومور به داروها

شيمي درماني مدن ر  شي از جراحي، راديوتراپي و  سرطان دهان، در مرحله بعد درمان عوارض نا صورت موفقيت در كنترل  در 

سازي جهت برگرداندن عملكرد ست امروزه جراحي هاي باز سيع طور به صورت زيبايي تامين نيز و بافتها  ا سط و  جراحان تو

صورت تحقق يافته، اكنون ادامه شو مي انجام صورت و فك دهان ساخت پروتزهاي فك و  شرفت هايي كه در  د همچنين با پي

زندگي اين بيماران نسككبت به گذشككته بسككيار قابل قبول تر و با كيفيت امكان پذير شككده اسككت. اين پروتزها مي توانند در 

 م تقارن صورت نقشي اساسي ايفا كنند.بازگردانيدن اعمال حياتي ناحيه دهان و فك و صورت از قبيل تكلم، تغذيه و فر

 پيشگيري از سرطانهاي دهان

سيگار سيگار كاهش مي يابد ، لذا ترك  سيگاري با قاع  سرطان دهان در افراد   از الكلي مشروبات مصرف عدم و  احتمال بروز 

 .شود مي محسو  دهان سرطانهاي عود احتمال كاهش نيز و پيشگيري راههاي موثرترين

سالم همچنين رفع ع شت كامل دهان و دندانها، درمان بيماريهاي لثه و رژيم غذايي  وامل تحريكي در داخل دهان، رعايت بهدا

 نيز ازموثرترين راههاي پيشگيري ابتال به سرطان هاي دهان شناخته شده است.

ست، شك ا سرطانهاي دهان، مراجعات من م و دوره اي به دندانپز شگيري از  شكان  يقينا مهمترين عامل در پي چرا كه دندانپز

معموال اولين افرادي هستند كه سرطانهاي دهان و ضايعات پيش سرطاني اين ناحيه را تشخيص مي دهند و قادر به انجام كليه 

درمانهاي الزم در حياه دهان و دندانها از قبيل ترميم پوسيدگي ها، خارج ساختن دندانهاي عفوني و منهدم شده كه لبه هاي 

 رند، هستند.تيز و محرك دا

جراحي دندانهاي نهفته اي كه از زمان رويش آن گذشككته اسككت جايگزين دندانهاي از دسككت رفته و ايجاد يك محيط مالو  

 صورت در بايد نيز  براي ساير نسوج از اقدامات اساسي در راستاي پيشگيري از بروز سرطانهاي دهان است همكاران دندانپزشك



شكوك ضايعات با مواجهه صورت ارجاع دهند تا با  فورا م صين جراحي دهان و فك و  ص و بدون اتالف وقت، بيماران را به متخ

 تشخيص به موقع بتوان بهترين درمان ممكن را در مورد وي انجام داد.
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