
 یهوالشاف

 شوندغدد بزاقی هم سرطانی می

  
 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا

 

كه اين نوع تر بحث شده، سرطان غدد بزاقي است علت هم شايد اين باشد      ي آن كمها كه دربارهيكي از انواع سرطان 

كند با اين حال داشرر ن آهاهي در مورد اين سرررطان نكز  ها در افراد بروز ميتر از ديگر سرررطانسرررطان بارركار كم 

سرطان، عاليم اولكه و روش        ش ار پكرامون اين  ست. از اين رو در اين نو ا ه ا هاي درماني آن مطالبي را ضروري و باي

 ايم.  عرضه كرده

 كنكم:ار غدد بزاقي شروع مينخات از ساخ ار و سازو ك

كنند، در بزاق موادي وجود دارد كه به هضرررم غكا ك   اي در داخل هلو و دهان ترشررري ميغدد بزاقي مايع لغزنده

 كند.  ها محافظت ميكند. ض ناً در بزاق مواد ضد عفوني كننده نكز وجود دارد كه از دهان و هلو در برابر عفونتمي

 دارد، غدد بزاقي بزرگ و كوچ .دو نوع غدد بزاقي وجود 

باشند. اين غدد در هر دو   هاي غدد بناهوشي،ن غدد زيرف  و غدد زير زبان مي غدد بزاقي بزرگ شامل سه غده به نام  

ها قرار دارند. غدد زير ف  ترين غدد بزاقي هارر ند و در پ ررت هوشطرف صررورق قرار دارند. غدد بناهوشرري بزرگ

هكرند. غدد زير زباني تقريباً هم اندازه غدد زير ف  كن هردن و زير چانه و زبان قرار ميباشررند و در طرفتر ميكوچ 

ها، زبان، كام نرم و غده كوچ  نكز در زير لب 1000تا  600ها ند و در زير دهان و طرفكن زبان وجود دارند. تقريباً  

سكنوس سخت و در داخل هونه  ص  80ها و حنجره قرار دارند. ها، بكني،  ا ت  در د از ت ام تومورهاي بوجود آمده در ق

آيند. تومور ي غدد بزاقي ريز بوجود ميدرصد آنها زير ف  و بقكه زير زبان و نكز در ناحكه  15تا  10بناهوشي ها ند   

ا ند. ه ان طور     ست اما تومورهاي بوجود آمده در غدد بزاقي ريز مع والً بدخكم ه غده پاروتكد مع والً خوش خكم ا

 آيند.  تر تومورها در ناحكه بناهوشي بوجود مي هف ه شد، بكشكه قبالً

 انواع تومورهاي غدد بزاقی  

ها بوجود بكايد.  تواند در هر كدام از اين سلول اند، ي  تومور ميغدد بزاقي طبكعي از چند سلول مخ لف ت ككل شده   

 كنند؛  طبقه بندي مي 3و 2و 1ي جهها تعككن شده است. تومورها را به درنام تومورها نكز بر اساس شكل آن

 كند و پكش آههي خوبي دارد. باكار شبكه غدد بزاقي طبكعي است و به آرامي رشد مي 1نوع درجه 

 است.  3و  1چكزي بكن درجه  2پكش آههي و ظاهر نوع درجه 

اط ديگر بدن ان  ررار ها با حالت طبكعي كامالً تفاوق دارند و اغلب سررريع رشررد كرده و به نق سررلول 3در نوع درجه 

ا ت   مي ا ند. تومورهاي خوش خكم به ق ا رش پكدا ن ي يابند و به راح ي قابل درمان نك  و  كنندهاي ديگر بدن ه

 .  كرد درمان توانمي راح ي به جراحي با را تومورها از بخش اين. دهندن ي قرار تهديد مورد را فرد زندهي

ش ه ن وند، م كن است بدخكم شده        تومورهاي خوش خكم اهر درمان ن وند يا ا  هر توسط جراحي به طور كامل بردا

ي تومورهاي خوش خكم يا دوباره عود كنند. از آن جا كه موضوع اين مقاله تومورهاي بدخكم است، بكش از اين درباره

 كنكم.  بحث ن ي

شناخ ه مي هاي غدد بزاقي در مراحل اولكه با عنوانسرطان  سكنوم   هاي زير  سكنوم    سلول  شوند كار  سكنار، كار هاي آ

 (.2يا1موكوپي در موئكد )درجه 

 آدنوكار سكنوم پلي مورف در مراحل اولكه.

 هاي عل ي زير ها ند:  سرطان غدد بزاقي در مراحل پك رف ه نكز داراي عنوان

 (.3كارسكنوم موكوپي درموئكد )درجه 

 كارسكنومن آدنوسكا وئكد. 



 تومور بدخكم پكچكده.

 وآموسلكارسكنوم اسك

 آدنوكارسكنوم.

 ي سرطان غدد بزاقی  آمارهاي مهم در باره

شكوع زيادي ندارد و     سرطان  سرطان    1اين  صد از ت ام  سرطان    7ها و در صد از  شامل    در سر و هردن را  هاي ناحكه 

سلول   مي ا رش         شود. بهبودي فرد به نوع  ا گي دارد. هم چنكن مقدار ه سرطان ب سرطاني و مكزان پك رفت  هاي 

 هاي بدن نكز مهم است. مور به ساير بافتتو

 عوامل خطر زا  

ها راي هر نوع از سرررطانتواند باعث افزايش بروز سرررطان در فرد شررود. اين عوامل بعامل خطر چكزي اسررت كه مي

كند.  مخ لف اسررت. مًالً قرار هرف ن به مدق طوالني در برابر نور خورشرركد خطر اب ال به سرررطان پوسررت را زياد مي 

گار ك كدن هم باعث افزايش اح  ال اب ال به سرطان ريه، حنجره، مري، دهان و چندين نوع سرطان ديگر در فرد    سك 

سرطان غدد بزاقي در فرد را افزايش دهند،   شود. چندين عامل خطر آفرين وجود دارند كه مي مي  وانند اح  ال بروز 

 شوند.  سرطان در غدد بزاقي ميتوان هفت كه وجود اين عوامل قطعاً باعث ايجاد اما ن ي

 قرار گرفتن در معرض اشعه ایكس  

اشعه درماني در ناحكه سر و هردن و نكز قرار هرف ن در معرض مواد راديواك كوي ه صنع ي اح  ال بروز سرطان را در     

 كند.  غدد بزاقي زياد مي

 قرار گرفتن در برابر مواد صنعتی  

كنند. اما ت ام  اند كه فلزاق و مواد معدني خطر اب ال به سرررطان غدد بزاقي را زياد ميم ررخك كردهبرخي تحقكقاق 

 اند.  تحقكقاق اين را ثابت نكرده

 رژیم غذایی  

  زياد مصررررف بالعكس كند،مي كم را بزاقي غدد سررررطان غدد به اب ال اح  ال هامكوه و سررربزيجاق زياد مصررررف 

 دهد.   ال را افزايش مياب اح  ال حكواني هايچربي

تواند خطر بروز سرررطان اسرركوآموسررل را در دهان و هلو زياد كند. اما باعث افزايش بروز سرراير    مصرررف تنباكو مي

 شود. ها ن يسرطان

 سابقه خانوادگی 

سرطان در افرادي كه ي  نفر در خانواده  ست، بكش      خطر اب ال به  شده ا سرطان مب ال  ست. از ج له ا شان به  ين تر ا

 ها، سرطان غدد بزاقي است. سرطان

 علت سرطان غدد بزاقی چيست؟ 

شده مي        ات. اما ه ان كه هف ه  سرطان غدد بزاقي معلوم نك صلي  سرطان به دلكل اخ الل در ماده   علت ا دانكم كه 

سلول و اخ الل در ژن  ا م اي ني بدن به وجود مي   درون  سك شعه يا مواد ها يا  شك كايي   آيد. قرار هرف ن در برابر ا

 تر موارد علت اصلي ناشناخ ه است. تواند باعث اخ الل در ماده درون سلول شود. اما در بكشمي

 توان از سرطان غدد بزاقی جلوگيري كرد؟آیا می

توانكم راهي براي پكش هكري از آن پكش نهاد كنكم.   دانكم، ن يهاي غدد بزاقي را ن ي  تر سررررطان چون ما علت بكش  

از بعضي عوامل خطرزاي دوري كرد؛ مًل افرادي كه با مواد راديواك كو، غبار سكلككا و ذراق نككل سروكار    توان اما مي

دارند، بايد از خودشرران محافظت كنند. انج ن امداد به بك اران سرررطان ايران، ي  رژيم غكايي خا  را كه شررامل   

صكه مي     ست تو سبزي ا شامل  مقادير زيادي مكوه و  سبزي و غالق در روز و  عده يا بكشو 5كند. اين رژيم  تر مكوه و 

 كند.  مصرف كم هوشت قرمز چرب است. اين رژيم اح  ال اب ال به سرطان را در فرد كم مي

 توان این سرطان را در مراحل اوليه تشخيص داد؟ آیا می



ش  يا بك ار اب دا م وجه ي  توده مي     ميدر موارد زيادي  سرطان را زود ت خكك داد. پز شود. خوب  توان اين نوع 

است كه بررسي غدد بزاقي به عنوان ي  معاينه ه ك گي توسط پزشكان ع ومي و دندانپزشكان انجام شود، هر چه         

 توان انجام داد.زودتر ت خكك صورق هكرد، درمان به ر و مؤثرتري مي

 ها  شانهعالئم و ن

 ي هر كدام از موارد زير به ر است هر چه سريع ر به پزش  مراجعه كنكد: در صورق م اهده

 وجود ي  توده در صورق، هردن يا دهان.  

 تر شود. دردي كه به تدريج در صورق، دهان و هردن بكش

 بوجود آمدن تفاوق در اندازه يا شكل س ت چپ و راست صورق يا هردن. 

 بخ ي از اصواق. احااس هزهز در 

 احااس هرخ ي در بخ ي از عضالق صورق. 

   بزاقی غدد سرطان براي تشخيصی هايروش 

اهر دلكلي وجود دارد كه ش ا به وجود اين نوع سرطان م كوك شويد، ي  يا چند روش براي ت خكك قطعي وجود      

 دارد. 

 طر و عاليم اين بك اري است. تاريخچه پزشكي، نخا كن قدم، هرف ن ي  سابقه پزشكي و بررسي عوامل خ

سرطان به ما مي معاينه فكزيكي: معاينه اطالعاق زيادي درباره ش  بايد ناحكه غدد بزاقي   ي عاليم وجود اين  دهد. پز

 و هردن را به دقت معاينه كند، ض ناً بايد به وجود كرخ ي در عضالق ناحكه صورق نكز توجه داش ه باشد. 

CT   درون بدن اسكن: ي  روش براي ديدنCT   توان به جاي راديوهرافي اس فاده كرد.   اسكن است. از اين روش مي

تر اوقاق بعد از هرف ن ي  سري عكس، ي   شود. بكش براي ديدن و بررسي باكاري تومورها از اين روش اس فاده مي   

سكاه رگ  ساخ  ان داخلي بدن ب   هاي بدن تزريق ميماده رنگي يا راديواك كو به داخل  شود.    شود تا  ه ر ن ان داده 

 شود.  ها هرف ه ميسپس دومكن سري عكس

CT حركت دراز برد و الزم اسررت كه طي انجام اين كار فرد كانال بيتري مياسرركن نارربت به راديوهرافي زمان بكش

 شود. برخي افراد نكز نابت به  بك د. دراز ك كدن در درون ي  دس گاه باعث ايجاد احااس بدي در بعضي افراد مي     

سكاهرگ  ااس هر هرف گي، كاهش ف ار        ها تزريق ميه ان ماده رنگي كه به درون  سكت دارند و دچار اح اا شود ح

 شوند.  خون يا اخ الل در نفس ك كدن مي

MRI   شعه س فاده مي  Xدر اين روش از امواج قوي راديويي به جاي ا سط      ا صل از امواج راديويي تو شود انرژي حا

ا ت  صاويري ايجاد مي   يهاي مخ لف بدن جكب مق اكر       شود و ت سط ي  كامپكوتر تف صاوير تو سپس اين ت كند و 

ا ت   مي ست ي  ماده به داخل بدن    هاي مخ لف بدن را ن ان مي شود و جزيكاق ق دهد. در اين روش هم م كن ا

طول اغلب ي  ساعت   MRIتوان تومورهاي بدخكم يا خوش خكم را ت خكك داد. انجام  تزريق شود. با اين روش مي 

األه هاهي اوقاق باعث ايجاد ترس در او مي     مي صدايي كه    ك د. فرد بايد در داخل ي  لوله دراز بك د اين م شود. 

س گاه ايجاد مي  شي      كند نكز مياين د شود. به ه كن دلكل هاهي اوقاق از ي  هو ضطراب در فرد  تواند باعث ايجاد ا

روش محبم، اندازه و مكزان هارر رش تومور به غدد لنفاوي شررود تا فرد به ي  موزي  هوش بدهد. اين اسرر فاده مي

 دهد.  ي هردن را نكز ن ان ميناحكه

اين روش ن ونه برداري توسط ي  سوزن و به وسكله پزش  در مطب يا ككلكنك   FNAآسپكره كردن توسط سوزن: 

ها را به داخل كند سپس سوزن را وارد توده كرده، تعدادي از سلول   ميحس هكرد. پزش  اب دا محل را بي صورق مي 

شود. اين  شود. اما ه ك ه از اين روش اس فاده ن ي   ها زير مككروسكوپ بررسي مي  ك د. سپس اين سلول   سرنگ مي 

 هكرد. هاي ت خكصي صورق ميي انجام جراحي يا انجام ساير تاتكار اغلب براي تص كم هكري درباره

 هاي درمان هشيو

ست. مي       راه شك ي درماني ا شامل جراحي، راديوتراپي و  سرطان  ها را هم  توان اين درمانهاي درماني براي اين نوع 

زمان يا به تنهايي انجام داد كه به نوع و مرحله بك اري سرطان با گي دارد. پس از ت خكك سرطان بايد ي  روش      



روش درماني بايد به اثر آن بر روي صرررحبت كردن، جويدن و بلعكدن          براي درمان آن ان خاب كرد. در ان خاب ي      

 شود. درمان هم زمان با هم باعث اط كنان بك  ر در درمان بك اري مي 2توجه داشت. اس فاده از 

 جراحی 

حل دارند، در مراهاي اطراف آن را با انجام ع ل جراحي بر ميدر بارركاري از موارد غدد بزاقي سرررطاني شررده و بافت

سرطان به هره   پك رف ه  سرطان، يا وق ي  شد، جراح مع والً هره    ي  سكده با سر يا هردن ر هاي لنفاوي را هاي لنفاوي، 

 دارد. به ر است قبل از جراحي با جراح م ورق كنكد. نكز بر مك

شي بروز مي    80جراحي غدد بزاقي :  صد تومورها در ناحكه بناهو ست. اين ج كند اين جراحي مهمدر راحي م كن تر ا

صورق كه از كنار اين غده مي     ست بر روي اعصاب ناحكه  سرطان هكرند اثر بگكارد. بكشا هاي غده بناهوشي از لب  تر 

شكال )بخش سطحي( شروع مي      ش ن ه كن قا ت درمان را انجام داد. اين كار از   شوند. پس مي سوپر فا توان با بردا

شررود. اهر سرررطان به نع از اخ الل در حركاق صررورق ميكند و ماآسرركب رسرركدن به عصررب صررورق جلوهكري مي

دارد. در اين حالت بايد به مكزان هاي ع قي رسرركده باشررد، جراح ت ام غده و بخ رري از عصررب صررورق را بر ميبافت

شد، جراح ت ام غده و مقداري از بافت    سرطان از نوع زيرفكي يا زير زباني با هاي  بهبودي پس از ع ل توجه كرد. اهر 

كنند كه كن رل حركاق و حس دارد. برخي اعصرراب مهم از اين نواحي عبور مياف آن و يا اسرر خوان را نكز بر مياطر

شد.              زبان مربوط به آن صاب با ضي از اين اع ش ن بع ست نكاز به بردا سرطان م كن ا ساس اندازه و محل  ست. بر ا ها ا

آيد.  ها بوجود ميهان، هلو، حنجره، بكني و سرركنوسها، كام سررخت يا نرم، حفره دهاي غدد بزاقي ريز در لبسرررطان

ي ها را نكز طي جراحي بر مكدارد. سررراير جزيكاق جراحي به محل و اندازه       جراح به طور مع ول برخي از اين بافت   

ها مع والً به راح ي تومور بارر گي دارد. م كن اسررت طي جراحي پوسررت دهان بك ار نكز برش داده شررود. اين زخم 

يابند و م كن اسررت دچار عفونت يا خونريزي شررديد شرروند. اهر طي ع ل جراحي عصررب صررورق آسرركب بهبود ن ي

شررود. هاهي طي جراحي هردد و يا هوشرره لب آويزان ميببكند، كن رل عضررالق آن سرر ت صررورق دچار م رركل مي

آيد كه در آن، عرق  شود. در چنكن حال ي سندرم فري بوجود مي  شوند يا به غدد عرق آسكب وارد مي  اعصاب قطع مي 

 توان با تجويز دارو يا جراحي درمان كرد.  شود اين حالت را مياز بخش از صورق در موقع جويدن خارج مي

: اهر سرطان در مراحل پك رف ه باشد يا به غدد لنفاوي رسكده باشد، جراح از طريق هردن ع ل جراحي  برش گردن

ست. در اين         دهد. اين روش انواع مخ لف دارد.را انجام مي شده ا سرطاني  ش ن غدد لنفاوي  اما هدف ت ام آنها بردا

دارد. اين كار باعث ايجاد احااس كرخ ي  روش جراح عضله، بافت ه بند و اعصاب و عروق خوني ي  طرف را بر مي  

شرروند.  مي ها به مرور به رشررود اين حالتيا وزوز در هوش يا ناتواني در بلند كردن باز و يا ضررعف در لب تح اني مي

 شود. هايي توصكه ميهاي خا  براي بهبود چنكن حالتفكزيوتراپ و ورزش

 اشعه درمانی:  

سلول  شده را از بكن مي  در اين روش به ك   انرژي باالي امواج راديواك كو  سرطاني  شعه مع والً از خارج  هاي  برند. ا

س فاده مي  6و به مدق روز در هف ه  5شود. از اين روش  بر روي بافت سرطاني م  ركز مي  شود. اهر درمان به  هف ه ا

ك ررد از انواع خاصرري از راديوتراپي در درمان غدد بزاقي اسرر فاده طور روزانه باشررد هر روز فقط نكم سرراعت طول مي

ي نوتروني است. اما در مواردي كه فرد ضعكف است و تح ل جراحي را ندارد شود كه ي  نوع آن، اس فاده از اشعهمي

 سرطان پك رفت زيادي كرده باشد، روش اصلي درمان است. و يا 

ها را با جراحي برداشرت  توان آنهايي كه ن ياهر جراحي درمان اصررلي باشررد، از راديوتراپي براي از بكن بردن سررلول

س فاده شود. هاهي از راديوتراپي براي تخفكف عاليم ناشي از سرطان مًل درد، خونريزي يا اشكال در بلع ااس فاده مي

ضي آثار      شود راديوتراپي مي مي ست برنزه يا چروككده در فرد بوجود آورد. بع سوخ گي يا پو تواند حال ي مًل آف اب 

جانبي مًل خ كي دهان و آسكب به غده تكروئكد قابل پك گكري ها ند. در موارد ك ي الزم است كه درمان صورق       

تواند باعث آسكب ديدن   ي تكروئكد اس فاده كرد. خ كي دهان مي  هاتوان از قر  براي جبران هورمونهكرد، مًالً مي

 ها شود. ساير غدد بزاقي و فااد دندان



هاي موق ي در هلو، خ ونت صدا و اشكال در بلع، از دست دادن نابي يا كامل حس      تواند موجب زخمراديوتراپي مي

س خوان       س خواني ناشي از آسكب به ا هاي زيادي براي  گي در فرد شود. اما روش ها و نكز احااس خا  چ ايي، درد ا

 كاهش اين عوارض وجود دارد. 

 ها را ك كد. هاي فرد بررسي شوند. هاهي اوقاق بايد دندانها : الزم است ض ن راديوتراپي، دندانبررسي دندان

 شيمی درمانی  

س فاده مي     سرطان ا ضد  ها از طريق جريان خون به ه ه شود. اين دارو در اين روش از داروهاي تزريقاتي يا خوراكي 

ا ت  سلول   هاي بدن ميق شك ي درماني عالوه بر از بكن بردن  سلول   روند. داروهاي  سرطاني به  سالم بدن   هاي  هاي 

سكب مي  األه باعث بروز آثار جانبي مي  نكز آ سانند. اين م س فاده از دارو   ر شود. اين آثار جانبي به نوع، مقدار و مدق ا

ا گي دارد. آثار ج  شك ي درماني ب س فراغ،  و تهوع شامل   انبي  ش هايي، بي ا ست  دهاني هايزخم يا موها ريزش ا . ا

سكب  باعث تواندمي درماني شك ي  چون س خوان  مغز ديدن آ  ن كجه در و شود مي كم خون هايسلول  تعداد شود،  ا

 :  آيدمي بوجود زير هايحالت

 افزايش خطر اب ال به عفونت  

 پس از بريدن يا جراحت خونريزي يا خون مردهي 

 تنگي نفس.  

هاي قرمز خون، شك ي درماني و يا خود سرطان بوجود   بروز خا گي ي  حالت عادي است كه به علت كاهش سلول   

توان از داروهاي  كنند. ميشررود. موها دوباره رشررد ميتر اين آثار جانبي با توقف شررك ي درماني به ر ميآيد. بكشمي

و اسرر فراغ اسرر فاده كرد و عوارض جانبي را كاهش داد. براي بهبود مغز اسرر خوان نكز   ضررد كم خوني يا ضررد تهوع

 شود. توان از داروهاي خا  اس فاده كرد. هاهي از شك ي درماني براي كوچ  كردن تومور اس فاده ميمي

 و سپس پالتكن است.  5از ج له داروهاي شك ي درماني، م وتروكااق، فلورواوراسكل 

 شود.  ككب چند دارو با هم اس فاده مياغلب از تر

 برهرف ه از ان  اراق انج ن سرطان آمريكا 
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