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 دكتر سعيد اهلل نوحي :متخصص گوش و حلق و بيني 

 دكتر مريم جالسي: متخصص گوش و حلق و بيني

شغال كرده حنجره از حنجره  سمت مركزي گردن را ا ست كه ق سير هوايي ا سمت فوقاني م ست و چه ميكند؟ حنجره ق كجا

قسمت فوق گلوت و تحت گلوت تقسيم مي شود حنجره عالوه بر حفاظت راه  3پايين به ناي و از بال به حلق متصل است و به 

سب وظيفه صر نامنا ساير عنا صورت در  هوايي در برابر وجود ذرات غذا و  صلي در توليد  صورت را بر عهده دارد نقش ا توليد 

حنجره به عهده طنابهاي صوتي است كه حركت آنها باعث توليد اصوات ميشود لذا هر گونه تغيير در آنها كيفيت صدا را تحت 

صدا ايجاد مي كند.  شونت  سن و جنس:تاثير قرار ميدهد و خ س سرطان حنجره   50نين سرطان حنجره در مردان و در 

مرد در مقابل يك زن بود ولي اكنون به حدود  15سال قبل  40سال شيوع بيشتر ي دارد نسبت مبتاليان مرد ره زن در  60تا

 مرد در مقابل يك زن رسيده است علت اين امر را افزايش مصرف سيگار در بين زنان مي داند. 4

 عوامل ايجاد سرطان حنجره 

سرطان حنجره سيگاري  مهمترين عامل ايجاد  ست افراد  شوند و از  13سيگار ا سرطان حنجره مبتال مي  برابر افراد عادي به 

برابر اسووت اسووتفاده از  10برابر و در كسوواني كه پيم ميكشووند  30سوووي ديگر مرن ناشووي از اين سوورطان در سوويگاري ها 

ش مي دهد البته الزم به ذكر است درصد خطر سيگار را در سرطان حنجره كاه 50سيگارهاي حاوي قطرات كمتر و فيلتر دار 

سيگارهاي با قطران كمتر احتمال بيماريهاي قلبي  سيگارهاي معمولي افزايش مي  -كه  شتر از  سرطان ريه را ريه بي عروقي و 

سابقه فاميلي براي اين  شتن  ست نيكل و دا سرطان حنجره را ميتوان به مشروبات الكلي از ب ساير عوامل موثر در ايجاد  دهد از 

 طان ذكركرد .سر

 عاليم سرطان حنجره 

مهمترين عالمت اوليه سرطان هاي حنجره تغيير صدا است پزشكان و محققيني كه در مورد سرطان تحقيق مي كنند معتقدند 

مري -هفته طول بكشوود احتياب به بررسووي دارد البته افرادي كه مبتال به رفلكد معدي  4كه خشووونت صوودايي كه بيشووتر از 

عنا كه غذا از معده به مري بر ميگردد و به اصطالح زياد ترش مي كنند( افرادي كه زياد سيگار ميكشند يا الكل هستند )بدين م

مصرف ميكنند اغلب به خاطر تحريك مداوم طناب هاي صوتي خشونت صداي مزمن دارند و ممكن است تا مدتها متوجه تغيير 

 ان را در آنها به تاخير مي اندازد .صداي ايجاد شده جديد نشوند كه همين وضعيت تشخيص سرط

صص گوش و حلق و بيني مورد معاينه كامل قرار گيرد و اگر  سيله متخ شود به و صدا مي  شونت  بايد هر بيماري كه دچار خ

سرپايي امكان پذير  ساختماني حنجره وي به گونه اي بود كه معاينه كامل را به طور  ضعيت  شد و و شاهده  شكوكي م ضايع م

شته نمي كند با سرطان حنجره ميتواند دا ساير عواملي كه فرد مبتال به  شي و تكه برداري كرد  يد مبادرت به معاينه زير بيهو

باشد شامل اختالل در بلع گلو در طوالني يا حتي گوش در است بيمار مي تواند حتي فقط با يك توده در گردن مراجعه كند و 

 پيشرفته بيماري خود قرار دارد. عالمت ديگري نداشته باشد در حالي كه در مراحل

راه هاي درمان سرطان حنجره راه هاي درمان سرطان حنجره عبارتند از جراحي، اشعه درماني )راديوتراپي(، شيمي درماني در 

مراحل ابتدايي در صووورت وجود شوورايط خا  مي توان بدون جراحي يا شوويمي درماني و راديوتراپي بيماري را از بين برد و 

مار را تا حدودي حفظ كرد ولي روشووهايي براي كمك به بيمار براي توانايي صووحبت كردن و ايجاد ارتبا  با ديگران صووداي بي



وجود دارد كه در اين مختصر قابل به ذكر نيست راه تنفسي بيمار با سوراخي كه در قسمت پايين و جلوي گردن وي تعبيه مي 

 شود تامين مي گردد. 

 حنجره  راه هاي پيشگيري از سرطان

احتمال بروز سرطان حنجره در فرد سيگاري با قطع سيگار و عدم مصرف مشروبات الكلي موثرترين راه براي پيشگيري از ايجاد 

 سرطان 

شك  شان بايد حتما به پز صداي شونت در  صورت ايجاد خ سيگاري در  ست از طرف ديگر افراد  و كم كردن احتمال و عود آن ا

سالم نيز اهميت مراجعه كنند و تحت معاينه ك سمي و رژيم غذايي  صون از مواد  امل حنجره قرار گيرند البته محيط زندگي م

 ويژه خود رادارند. 
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