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 دارد و توصیه می شود حتما با پزشک معالج خود مشورت فرمائید.  ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا

 

 از کل بدخیمی های بدن را به خود اختصاص می دهند. %3سرطان دهان 

سی      ساالنه بیش از  ساس آمار مراکز کنترل بیماری در آمریکا  شخیص داده    برا سرطان حفره دهان و گلو ت هزار مورد 

می شود. سرطان دهان ششمین سرطان شایع در مردان و دوازدهمین سرطان شایع در زنان می باشد سرطان دهان             

 در هر ناحیه از ای بافت دهان مثل لب ها، لثه ها، مخاط گونه، زبان، کام نرم و سخت می تواند اتفاق بیفتند.

 نمود؟ کمک دهان های سرطان  تشخیص زودرسچگونه می توان به 

سرطان        شخیص زود رس و به موقع می تواند عامل مهمی در موفقیت درمان  سایر نقاط بدن ت سرطان های  همانند 

های دهان باشددد. انان ه افراد هر از اند گاهی اند دقیقه از وقت خود را فددرا مهاینه ی لب ها و لثه ها، مخاط  

شان بنماین  شان می       گونه و زبان  سرطان های احتمالی دهان  شخیص به موقع در  سیار مهمی در کمک به ت د نقش ب

شند به عبارتی برخی از عالئم      شته با توانند بر عهده بگیرند. در مهاینات داخلی دهان، افراد به عالئم زیر باید توجه دا

 شایع در سرطان دهان عبارت است از:

دا نمی کند و به سادگی داار خون ریزی شده و یا یا به تدریج اندازه زخم روی لب یا دهان که التیام پی     -1

 ی آن بزرگ تر می شود.

 وجود تورم روی لب ها، دهان و یا گلو     -2

 احساس بی حسی و یا درد دهان یا لب ها و یا دشواری در حرکت داد فک و یا زبان     -3

 ه بر روی لثه ها، زبان و یا سایر نواحی حفره ی دهانسیا های نقطه یا و  ی سفید یا قرمزوجود لکه     -4

 دشوار شدن و یا دردناک شدن عمل جویدن و یا بلهیدن      -5

متورم شدن و بزرگ شدن فک به طوری که مثالً دندان مصنوعی فرد به راحتی در جای خود قرار نگیرد       -6

 و قابل تحمل نباشد.

 تغییر فدا      -7

 گوش درد     -8

تغییر رابطه ی دندان ها نسبت به یکدیگر و روی هم قرار نگرفتن مناسب آنها و لقی دندان ها بدون      -9

 علتی مشخص.

 چگونه می توان خطر ابتال به سرطان های دهان را کاهش داد؟

 برای کاستن از خطر ابتال به سرطان دهان به نکات زیر باید توجه نمود:

 ، پیپ و مانند آنهااجتناب از کشیدن سیگار     -1

 اجتناب از جویدن تنباکو و انفیه     -2

 عدم استفاده مستمر از الکل     -3

سرطان های دهان          -4 شخیص زودرس  ویزیت های دوره ای منظم توسط دندانپزشک که می تواند کمک به ت

 و نهایتاً موثرتر واقع شدن درمان آن بنماید.

  



 ن درمان سرطانحفظ سالمت بافت های دهان حی

انجام برخی از روش های درمان سرطان ها اعم از سرطان های دهان می تواند همراه با عوارضی در حفره های دهان     

سرطان وی قرار گیرد و همواره باید قبل، حین و        شک مهالج  سته باید مورد نظر بیمار و پز شد که این نکته پیو نیز با

پزشکی برای کاهش عوارض ناشی از درمان سرطان بر حفره ی دندان، فورت     ی دندانبهد از درمان سرطان از مشاوره  

میلیون مورد سرطان تشخیص می شود و متأسفانه اهار      2/1ساالنه در ایاالت متحده حدود   (NIDCR)و جمجمه 

 فد هزار نفر از این افراد مبتال به عوارض ناخواسته ی ناشی از روش های مختلف درمان سرطان می شوند.

سالمت           سوء بر روی  ستخوان می تواند تأثیر  سر و گردن و پیوند مغز ا شهه درمانی  شیمی درمانی، ا شی از  عوارض نا

شته   دهان شد  دا شود  سرطانی  های سلول  رفتن بین از موجب درمانی شیمی  مثال عنوان به با   می هم نین ولی می

 هم تأثیرات نامطلوب بگذارد. آنان روی بر و دهد قرار تأثیر تحت نیز را سالم های سلول تواند

 مهمترین این عوارض در دهان عبارتند از:

 التهاب لثه ها، زخم های دهانی و عفونت         -

 اختالل در فحبت کردن، جویدن و بلع         -

 پوسیدگی دندان و ایجاد اروزیون هایی بر روی مینا و سطح ریشه دندان         -

 س مزهاز دست دادن احسا         -

 سخت شدن حرکت فک          -

 تأخیر در ترمیم زخم های دهانی، به عنوان مثال تأخیر در ترمیم نواحی جراحی شده در دهان         -

 چگونه می توان از عوارض جانبی ناشی از درمان سرطان در دهان کاست؟

هتر آن اسدددت که قبل از شدددرو  انان ه قرار اسدددت فردی تحت درمان با اشدددهه و یا شدددیمی درمانی قرار گیرد ب 

سط  وی دهان از دقیقی ی مهاینه سرطان   درمان شک  دندان تو  به نیاز که هایی دندا کلیه. آید عمل به متخصص  پز

  های جراحی انجام سددرطان درمان حین اون و گردند ترمیم باشددند پوسددیدگی مسددتهد توانند می یا و دارند ترمیم

 از قبل ها جراحی این اسددت بهتر ویژه،  ود لذا با در نظر گرفتن مالحظاتشدد نمی توفددیه لثه جراحی قبیل از دهان

  ناشی  عوارض برابر در باالتری مقاومت از نهایتاً و بیشتر  سالمت  از دهان های بافت تا شود  انجام سرطان  درمان شرو  

 .باشند برخوردار های بدخیمی درمان از

ی شود که بهداشت دهان را به دقت به طور روزانه رعایت نماید تا به   عالوه بر مطالب یاد شده، به بیمار قویاً توفیه م  

 میزان زیادی از خطر عفونت لثه ها کاسته شود نکاتی که در این خصوص باید مورد نظر قرار گیرد عبارت است از:

سواک نرم و خمیر دندان حاوی        -1 سیله یک م سواک زدن دقیق و آرام دندان ها، لثه ها، و زبان به و فلوراید م

بهد از هر غذا و قبل از خواب و انان ه مسددواک زدن برای برخی از بیماران دردناک باشددد می توان با قرار 

 دادن مسواک در آب گرم آن را نرم تر نمود تا از درد حین مسواک زدن کاسته شود.

 شود.نخ کشیدن دقیق و آرام دندان ها به طوریکه موجب وارد آمدن فدمه به لثه ها ن     -2

 استفاده موضهی از فلوراید جهت کاهش خطر پوسیدگی دندان     -3

ستفاده از یک فنجان آب گرم همراه با یک اهارم قایق اایخوری       -4 سکین و ترمیم زخم های دهان، ا برای ت

ستفاده از برخی           شویه و نیز ا فورت دهان  شق اای خوری نمک به  شتم قا شیرین و یک ه خوری جوش 

 گیاهی توفیه می شود. دهان شویه های

 عدم استفاده از شکالت و آدامس هیا حاوی شکر و شیرینی و نیز اجتناب از مصرا تنباکو و الکل     -5

از آنجایی که شیمی درمانی و اشهه درمانی موجب کاهش بزاق و خشکی دهان می شود و خشکی هان فرد    -6

لذا در این موارد توفیه می شود که دهان اغلب   را مستهد عفونت های دهان و پوسیدگی دندان می نماید   

 مرطوب نگاه داشته شود و به روش های ذیل کمک به سیالن بزاق گردد:

 مزمزه کردن و نوشیدن آب سرد     -1

 قرار دادن قطهات یخ در دهان تا به تدریج در دهان آب شود.     -2



 (Sugarless)جویدن آدامس های بدون شکر      -3

 کردن لب ها با استفاده از کرم های مخصوصارب      -4

 استفاده از بزاق مصنوعی یا داروهایی که می توانند تحریک کننده ترشح بزاق باشند.     -5

 استفاده از مرطوب کننده های فضای اتاق حین خواب جهت کاهش خشکی دهان در طی خواب شبانه      -6

 کل و اسیدعدم استفاده از دهان شویه های حاوی ال     -7

ستفاده از           -8 فورت لزوم ا فورتی که زخم در دهان وجود دارد و در  ستفاده از غذای نرم و البته مغذی، در  ا

 ویتامین

و در پایان به کلیه ی افرادی که قرار است تحت درمان سرطان قرار گیرند توفیه می شود قبل، حین و بهد از درمان     

 و انجام درمان های الزم دندان پزشکی تحت مراقبت دندان پزشک قرار گیرند.جهت مهاینات دندان پزشکی 
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