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 احتمال ابتال به سرطان دهان 

آمريكايي را در هر سال مورد  000/28سرطان دهان )شامل سرطان لب، زبان، غدد بزاقي، لثه، كف دهان، لوزه و حلق( تقريباً 

تواند شود، مي شود. حتي زماني كه اين بيماري به خوبي درماننفر در سال مي 7000دهد و باعث مرگ بيش از حمله قرار مي

شانس بالقوه ست؛ بنابراين  شيدن الكل ا ستعمال دخانيات و نو شي از ا شود. اكثر موارد اين بيماري نا اي باعث تغيير بارز قيافه 

 براي پيشگيري اولية اين بيماري وجود دارد. 

ابتال به اين بيماري را براساس ارائه شده است. ستون الف احتمال  1دو راه مختلف آگاهي از خطر اين سرطان در جدول شماره 

كند اما احتمال كند. ستون ب از همان اطالعات استفاده ميساله بعدي براساس درصد فهرست مي 30سن فعلي تا يك دورة 

 كند. نفري را كه به اين بيماري مبتالً خواهند شد، فهرست مي 1000ابتال به تعداد افراد از هر گروه 

 ال به سرطان دهان برحسب سن و جنسيت احتمال ابت -1جدول شماره 

سن فعلي 

 برحسب سال

 مردان زنان

چه درصدددد از  الف( 

زنان در اين سددن در 

سال آينده  30طول 

به اين بيماري مبتالً 

 خواهند شد؟

ب( چه تعداد از يك 

فري  1000گروه  ن

نان در طول   30از ز

به اين  نده  سدددال آي

بيماري دچار خواهند 

 شد؟

چه درصدددي از الف( 

مردان در اين سن در 

سدددال اتي  30طول 

به اين بيماري دچار 

 خواهند شد؟

ب( چه تعداد از يك 

فري  1000گروه  ن

از مددردان در طددول 

سدددال آينده به  30

اين بيمدداري دچددار 

 خواهند شد؟

در  1كمتر از  01/0% 0
1000 

 1000در 1كمتر از  01/0%

در  1كمتر از  03/0% 10
1000 

 1000در 1كمتر از  04/0%

در  1كمتر از  07/0% 20
1000 

 1000در 2 16/0%

 1000در  4 %43/0 1000در 2 16/0% 30

 1000در  8 %81/0 1000در  3 30/0% 40

 1000در 11 %09/1 1000در  5 45/0% 50

 1000در11 %08/1 1000در5 52/0% 60



پي، ، سددرطان دهان و حلق )مهاجم(. ريس ،گ، آيزنر ا SEER ،2000-1975نكته: براسدداس مروري برآمارهاي سددرطان 

سي ساري  سرطان ا اف، ميلر بي اَ، كلگ ال، ماريوتواَ، فيال، هنكي بيكو پي، فيوير اي جي، ادواردز بي كي، مروري برآمارهاي 

SEER ،2000-1975 .مؤسسه ملي سرطان. بتسدا، ا  دي .http://seer.cancer.gov/csr/1975-2000,2003 

 آيند. كند. جزئيات در ادامه ميعوامل مرتبط با خطر سرطان دهان و نيز عوامل تحت بررسي را فهرست مي 2جدول 

 عوامل خطر سرطان دهان  -2جدول شماره 

   عوامل قابل تعديل
 عوامل غيرقابل تعديل

  
 دهندخطر را كاهش مي دهندخطر را افزايش مي عوامل تحت بررسي

 دخانيات 

 الكل 

 قرارگرفتن در معرض نور 

 خورشيد 

 ماهي نمك سود  سن  ميوه و سبزيجات 

 ماري جوانا 

 زا عوامل عفونت

 پرتوگيري شغلي 

 ها دهان شويه

 بهداشت بددهان 

 عوامل خطر قابل تعديل 

 دخانيات 

ستعمال  سه برابر احتمال ابتال به ا شيدن بيش از  سيگارك ست.  سرطان دهان ا شگيري  صلي قابل پي دخانيات يكي از علتهاي ا

برابر بيشتر شود. اگر چه  17كشند ممكن است اين احتمال تا كند و براي آنهايي كه سيگار زياد ميسرطان دهان را بيشتر مي

سيگارهاي كوچك همراه با با،ترين افزايش شيدن  سيگار بزرگ و پيپ و نيز تنباكوهاي بدون درد  ك شيدن  ست، ك احتمال ا

دهد. مشددخ  )اغلب با نان تنباكوي جويدني يا تنباكو تفي( به طرز قابل توجهي احتمال ابتال به سددرطان دهان را افزايش مي

است كه خطر با مدت زمان شوند، اما مشخ  نيست كه كداميك از انواع سرطانزاهاي موجود در سيگار باعث سرطان دهان مي

 يابد. استفاده افزايش مي

سريعاً كاهش مي سرطان دهان  سيگار، احتمال ابتال به  ست كه بدنبال ترك  شتر  10يابد. بعد از خبر خوب اين ا سال و يا بي

سيگار مي سابقاً  شان ميشود. اين يافتهكشيدند بيشتر نمياحتمال ابتال در كساني كه  باكو ممكن است دهد كه مصرف تنها ن

برروي مراحل تقريباً پاياني تكامل سددرطان عمل كند و همينين اهميت ترك سدديگار براي جلوگيري از سددرطان را مشددخ  

 مراجعه شود.( « پيشگيري و ترك سيگار»كند. )براي اطالعات بيشتر در زمينه كمك به بيماران براي ترك سيگار به بخش مي

 ضايعات پيش سرطاني 

هاي لوكوپالكيا و اريتروپالكيا اغلب سدددرطان مهاجم دهان را به دنبال دارند. ه براي بدخيمي به نا ضدددايعات آماد

صيف پالك ست كه براي تو شانة باليني ا سفيد و يا لكهلوكوپالكياي دهان يك ن هاي مخاط دهان كه به عنوان هاي 

ها احتمال دارد به بدخيم شدن منجر شوند آسيب اين  گردد.شوند، استفاده ميبندي نميهيچ بيماري ديگري طبقه

 شوند. درصد از آنها بدخيم مي 17تا  3و اينگونه برآورد شده است كه بين 

هاي قرمز رنگ در محوطة التهاب مخاط و آتروفي اريتروپالكياي دهاني نيز يك نشانة باليني است و براي توصيف لكه

گر چه اريتروپالكيا از لوكوپالكيا نادرتر است، امكان سرطاني شدن رود. اكه نشانة هيچ بيماري ديگري نيست بكار مي

 بيشتري داد. 

سياري از بيماران براين نكته واقف نيستند كه كشيدن سيگار و تنباكوي بدون دود خطر آسيب هاي سرطان و پيش سرطاني ب

از انواع تنباكو اجتناب كرده و هر گونه ضددايعه غيرعادي را به دهند. بايد به بيماران توصدديه نمود تا از اسددتفاده را افزايش مي

صاً  صو ست در بيماران خ ضايعه غيرعادي دهاني كه ممكن ا سبت به هرگونه  شكان بايد ن شك معالج خود گزارش كنند. پز پز

 ها ديده شده هشيار باشند. ها و الكليسيگاري

 الكل 



باشد. احتمال با ميزان شود و عامل خطر اصلي براي سرطان دهان ميميالكل به عنوان عامل شناخته شدة سرطانزا محسوب 

برابر آنهايي است كه  9كنند تا الكل مصرفي افزايش پيدا كند و احتمال ابتال به سرطان دهان كساني كه الكل زياد مصرف مي

سيگار با كمك همالكل مصرف نمي سرطان مريف مصرف الكل و كشيدن  شابه با موارد  سرطان دهان را افزايش  كنند. م خطر 

سيگار ميدهند. در يك بررسي انجا  شده، خطر سرطان دهان براي افرادي كه الكل زياد مصرف ميمي كشيدند كردند و زياد 

 كردند. كشيدند و نه الكل مصرف ميبرابر كساني بود كه نه سيگار مي 38

سرطان دها ضيحات مختلفي در اين رابطه مكانيز  خاص تأثير الكل برروي احتمال ابتال به  ست؛ هرچند تو شده ني شناخته  ن 

شتن برروي سيستم آنزيم بدن و شود كه الكل ميوجود دارد. اينگونه فرض مي تواند با بوجود آوردن نارسايي غذايي و تأثيرگذا

سرطانزاها و در نتيجه ا شدن  سرطانزاها و يا با تغيير قابليت حل  ضي از  سم زدايي مقت فزايش نفوذ آنها به درون جلوگيري از 

 سلولها باعث احتمال ابتال به سرطان شود . 

نوشيدني در روز براي مردان و كمتر از  2هركس بايد از خطرات و فوائد استفاده از الكل آگاه باشد. مصرف الكل بايد به كمتر از 

 مراجعه شود.( « لكلرژيم غذايي و ا»نوشيدني براي زنان كاهش يابد. )براي اطالعات بيشتر به بخش  1

 ميوه و سبزيجات 

دهد. اگر چه هنوز عوامل حفاظتي خاصددي در آنها يك رژيم غذايي غني از ميوه و سددبزيجات خطر سددرطان دهان را كاهش مي

اند اما هنوز نتايج مورد مطالعه قرار گرفته A ،C,Eهاي شددناسددايي نشددده اسددت؛ بتاكاروتن، سددلسدديم، آهن، روي و ويتامين

شخصي حا ساير عوامل و نه تأثير م ست از تأثير همزمان موادغذايي و  سبزيجات ممكن ا ست. اثر حفاظتي ميوه و  شده ا صل ن

 جداگانة هركدا  از آنها ناشي شود. 

صلي موادغذايي ،ز   شترين انواع تركيبات ا صرف كنند تا بي سبزيجات را م شوند كه روزانه انواع ميوه و  شويق  بيماران بايد ت

 هاي ديگر را كاهش دهند. دريافت كنند و خطر سرطان دهان و بسياري از بيماري براي بدن را

 قرارگيري در برابر نورخورشيد 

سرطان شيد به عنوان عامل  سرطان لب ميپرتو فرابنفش خور شده و همينين يكي از عوامل اولية  شناخته  ست  شد. هاي پو با

ست ولي بيماران با شايعي ني سرطان لب بيماري  شيد مانند اگر چه  شند كه حفاظت از لب در برابر نورخور شته با يد بخاطر دا

 گيرد ،ز  است. هاي بدن كه در معرض نورخورشيد قرار ميساير قسمت

ساعت صاً بين  صو شيد )خ شوند كه از قرارگيري در معرض تابش نورخور شويق  بعدازظهر(  4صبح تا  10هاي بيماران بايد ت

هاي شددانندة مناسددب )از جمله كاله( و از كر  ضدددآفتاب اسددتفاده كنند، از قرارگيري در تونلخودداري كنند، از لباسددهاي پو

 مخصوص برنزه شدن خودداري كرده و در صورت بروز هرگونه مورد غيرعادي به پزشك معالج خود مراجعه كنند. 

 عوامل خطر غيرقابل تعديل 

 سن 

سن افزاي سرطان دهان با با، رفتن  سرطانش مياحتمال ابتال به  سياري از انواع  سان را دچار يابد. اين بيماري زودتر از ب ها ان

 سال است.  63كند و سن متوسط ابتال به اين بيماري مي

 عوامل تحت بررسي 

 ماهي نمک سود 

صي از دنيا افزايش  سرطان گلو و بيني را در مناطق خا ست خطر  سود و ماهي دودي ممكن ا شامل ماهي نمك  رژيم غذايي 

ها، جهش زاهاي هد. هرچند استفادة مكرر از اين نوع ماهي در ايا،ت متحده بسيار نادر است. فرض براين است كه نيتروزآميند

 شود ممكن است داراي عامل خطرزا باشند. هاي دودي يافت ميباكتريايي، يا ديگر تركيب هاي ژنوتوكسيك كه در ماهي

 ماري جوانا 

سرطانزاها و محركدود  شامل  صورت بالقوه ميماري جوانا  ست كه ب سياري ا سرطانهاي ب سر را توانند خطر  هاي گردن و 

آيد كه مصرف ماري جوانا با سرطان دهان ارتباط دارد. هرچند به علت اينكه بسياري افزايش دهند. از مطالعة موارد متعدد برمي



كنند، مشكل بتوان تأثير مجزاي ماري جوانا كشند و يا الكل مصرف ميار نيز ميكنند سيگاز كساني كه ماري جوانا مصرف مي

 را به تنهايي برسرطان دهان مشخ  نمود. 

 عوامل عفونت زا 

سي قرار گرفته سرطان دهان مورد برر ساني )انواع عفونت در ارتباط با انواع مختلف  (، HPVاند. براي مثال ويروس پاپيلوماي ان

شتاين  سي قرار گرفتهويروس اپ ساده مورد برر سرطان اند اما هنوز ارتباط مشخصي بين اين ويروسبار و تبخال  ها و گسترش 

 دهان پيدا نشده است. 

 هاي شغلي تماس

سي قرار گرفتهتماس سرطان دهان مورد برر سياري در ارتباط با  شغلي ب صل هاي  ضي حا اند، هرچند به طور كلي نتايج متناق

ي كه به بررسي فروبردن گردوغبار، دودها و دود سيگار كه شامل سرطانزاها هستند پرداخته است مشخ  شده است. تحقيقات

 تواند عامل سرطانزايي خصوصاً براي سرطان ناحيه بيني و گلو باشد. نموده كه اين امر مي

 ها دهان شويه

ها، خصوصاً براي مدت طو،ني ممكن است خطر سرطان دهان را افزايش دهد. ان شويهدهند كه استفاده از دهنشان ميشواهد 

صل مي شويه حا ضي از دهان  ست كه اين ارتباط از ميزان با،ي الكل بع شتري در اين فرض براين ا شود، اما هنوز تحقيقات بي

 زمينه مورد نياز است. 

 بهداشت پايين دهان 

سيبر شخ  كردهخي از برر ست، ها م شان پايين ا شت دهان و دندان ضعيت بهدا سرطان دهان در افرادي كه و اند كه خطر 

شوار افزايش مي صرف الكل و چگونگي تغذيه د سيگار و م شيدن  ساير عوامل مانند ك يابد. اگر چه جدا كردن تأثير اين عامل از 

 است. 

ستفاده: راهنماي ارزيابي و پ شته كلديسمنبع مورد ا سرطان، نو شگيري  شارات  -ي سا،ر مهاجر، انت ستاين، ترجمه: فاطمه ديو ا

 88971700تلفن:  -1386حيان، 

  


