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 عوامل ایجاد سرطانهای دهان، راههای پیشگیری و درمان

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

 دکتر مهران عطارزاده، دندانپزشک

را رنج داده است می پردازیم، این ضایعه  در این شماره به یکی از رایج ترین سرطان دهانی که در طول تاریخ افراد بی شماری

 یا اسکواموس سل کارسینومانیست. "S,C.C"چیزی بجز 

شتر در مورد علل و  سعی می کنیم بی ست، به همین دلیل  سینوما یکی از عمده ترین بدخیمی دهانی ا سل کار سکواموس  ا

 ن آن بپردازیم.عوامل مؤثر در ایجاد آن، یافته های بالینی و نیز راههای پیشگیری و درما

 این ضایعه بر حسب اینکه در کدام ناحیه یا نواحی از دهان ایجاد شود، به صورت زیر قابل تقسیم بندی است:

 لب ها )فوقانی، تحتانی(     -1

 زبان     -2

 کف دهان     -3

 مخاط داخل گونه     -4

 لثه     -5

 کام )نرم و سخت(      -6

 سینوس ماگزیال     -7

 د کننده:علل مستع

مانند سایر انواع سرطان ها هنوز عامل ایجاد کننده واحدی برای ضایعات بدخیم دهان نیز تشخیص داده نشده و لذا علت بروز 

 آن ناشناخته است. اما به طور کلی می توان علل آن را به دو دسته، شامل عوامل ژنتیکی )ارثی( و محیطی تقسیم بندی کرد.

 زیر به صورت جدی در بروز این بیماری دخانیات دارند: در مورد عامل محیطی عوامل

سیگار، دخانيات:  -1 شتمل بر  ستفاده از انواع مختلف دخانیات )م ضایعه نقش دارد ا یکی از مؤثرترین عواملی که در بروز این 

 توتون، تنباکو، ناس و ...( گزارش شده است.

شخص کرده که فقط  ست که آمارگیری دقیق م شده  3الزم به ذکر ا سرطان های دهانی مبتال  صد از بیمارانی که به انواع  در

 اند، هرگز از دخانیات استفاده نکرده اند.

مشروبات الکلی در صورتی که به میزان زیاد و در مدت زمان طوالنی مورد استفاده قرار گیرند می توانند مشتقات الکلي:  -2

 واموس سل، تلقی شوند.به عنوان عامل خطر در سرطان های دهانی، خصوصاً اسک

 یکی از عوامل مهم در ایجاد سرطان لب و نوک زبان شناخته شده است.سيفليس :  -3

 دیده بارها امّا شوود، دهانی های سورطان ایجاد باعث تواند می تغذیه سوو  که گفت توان نمی دقیقاً چه اگر سوء تغذيه:  -4

 شتر در معرض ابتال به این نوع بیماری، هستند.بی دارند نامناسبی غذایی رژیم که افرادی که است شده

شيد:  -5 به عنوان یک عامل مداخله گر محیطی در بروز سوورطان دهانی در ناحیه لب ثابت شووده اسووت این پدیده نور خور

شید قرار شتر در معرض نور خور شاورز که بی شتر در مردان ک ان تو می مطلب این اثبات در. شود می دیده تر فراوان دارند،  بی

گفت زنانی که از روژلب استفاده می کنند، به علت حفاظت لبها با این ترکیبات، درصد کمتری از آنها به این نوع سرطان مبتال 

 شده اند.

شکي:  -6 شارهای مکانيکي و تحريکات دندانپز ست اما وجود ضربه ها، ف شده ا اگر چه نقش این عوامل کامالً مشخص ن

کات و ضربات، همراه با دیگر عوامل مداخله گر می تواند نقش به سزایی در بروز این نوع ضایعات داشته باشد. یکی از این تحری



معمول ترین و مهم ترین این عوامل، تحریکات ناشی از موادی است که از کف پروتزهای دندانی آزاد می شود و شامل انواعی از 

 اط دهان می شوند.ترکیبات شیمیایی است که باعث تحریک مخ

سها:  -7 ست، ويرو سهای مختلف توجه محققین را به خود معطوف کرده ا سط ویرو سرطان ها تو سالیان اخیر امکان بروز  در 

سایتومگال و  شتین بار،  شامل ویروس اپ سها گروه هر پس  شت ویرو سی که باید در نظر دا یکی از معمول ترین گروه های ویرو

 آبله مرغان است.

 بالينيتظاهرات 

سرطان لب ها در ابتدا به صورت ضخیم شدن و زخم شدن نقطه کوچکی به صورت نامنظم آغاز می شود و در نهایت با رشد  -

 بافت همراه است. سرطان لب سبب متاستاز کبدی می شود.

سیع در این ناح - شبکه های لنفاوی و ستاز بوده که علت آن وجود عروق و  سرطان( زبان دارای متا سر ) ست که باعث کان یه ا

 انتشار سلول های سرطانی می گردد.

 در کف دهان، این ضایعه بیشتر بخش جلویی را درگیر می سازد و حتی متاستاز آن معموالً به صورت یک طرفه است.  -

سبیده ست که در بافت زیرین نفوذ کرده و چ شاخی و غیر منظم ا صورت توده  به  از لحاظ نمای ظاهری همانند انواع قلبی به 

 آن است.

سنیومای مخاط داخل گونه ها در مردان معموالً  - شده که این  10کار  سن دیده  برابر زنان بروز می کند و غالباً هم در افراد م

ضایعه درمخاط دهان در نزدیکی و مقابل دندان عقل  ست. محل بروز این  صرف دخانیات ا امر خود به علت جویدن تنباکو یا م

صورت موازی با محل تماس دن ضایعه به  سطح  شده و  شاهده  شاخی م شد  ست، ر ضایعه دردناک ا ست.  دانهای باال و پایین ا

 زخمی دیده می شود.

کار سینوم لثه بیشتر در لثه فک پایین دیده می شود. ضایعه می تواند همراه یا بدون درد باشد و غالباً در نواحی بدون دندان  -

که دندان وجود دارد قابل مالحظه نیز هست. توده در ابتدا به صورت زخمی دیده  هم هایی قسمت در چه اگر. شود می  آشکار

 می شود که بعداً رشد شاخی پیدا می کند.

سوورطان در ناحیه کام معموال یکطرفه بوده و می تواند از کام سووخت به کام نرم وارد شووده و بعداً به سووایر نواحی از قبیل  -

 نازوفارنکس منتقل شود.

سفانه  - شد. معموالً باعث متا شرفت کرده با ست پی سینوس ماگزیال قبل از اینکه بیماز از آن اطالع پیدا کند ممکن ا سرطان 

تورم آلوئول دندانی در ناحیه دندانهای آسیای بزرگ می شود که بعداً باعث لق شدن و جابجایی دندانها شده و تورم صورت در 

 بخش خارجی را ایجاد می کند.

وتزهای دندانی معموالً بیماران از لقی و عدم ثبات پروتز خود شوووکایت می کنند. تورم دیواره داخلی سوووینوس در بیماران با پر

باعث بسته شدن راه حفره بینی می شود. تورم دیواره فوقانی سینوس باعث جابه جای کرده چشم می شو. تورم دیواره خارجی 

 سینوس باعث تورم صورت در ناحیه گونه می شود.

 متاستاز محدود است. مگر اینکه تومور در مراحل پیشرفته باشد. معموالً

 پيشگيری:

با توجه به عوامل خطر ساز ذکر شده عدم مصرف دخانیات و مشروبات الکلی و همچنین استفاده از کرم های ضد آفتاب توسط 

 هستند توصیه می شود.کشاورزان، کارگران و افرادی که در معرض اشعه ماورا  بنفش نور خورشید به مدت طوالنی 

 درمان

شعه جراحی، شامل تواند می درمان ضایعه محل  با توجه به اندازه و شد دوروش این از ترکیبی یا درمانی ا  وجود صورت در. با

 .است مناسب انتخابی روش درمانی شیمی متاستاز،

شتري         - سوء تغذيه، بيماريهای مقاربتي و چند عامل ديگر بي ن تأثير را در ابتالی به انواع سيگار، الکل، 

 سرطان ها دارند.



آمارگيری های متعدد نشان داده است که فقط سه درصد از کساني که به سرطان دهان مبتال شده اند،          -

 سيگاری نبوده اند.
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