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اشکال بالینی

باشندعالمت می بدون ، بسیاری از سرطان های اولیه دهان •

ستندهمراه با حاشیه های برجسته و سفت ه،در حالی که ضایعات پیشرفته اغلب زخمی •

موارد تا آخرین مرحله بیماری وجود ندارداغلب د دردر•
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عوامل خطرساز

د نایجاد می شوسال 60سال با متوسط سن ۴۰دهان معموال در افراد باالی ان سرط•

افزایش می یابد،سناحتمال بروز آنها با باال رفتن •

ت این با وجود افزایش استعمال دخانیات در زنان ممکن اساما ، را گرفتار می کند انمرداین سرطان ها بیشتر •

تغییر کندنسبت 

ال به سرطان سیاهپوستان آمریکایی نسبت به سفید پوستان در معرض خطر بیشتری برای ابت، نژادیاز نظر •

دنداردهان و حلق قرار 

مل ژنتیکی زیرا تاکنون نقش عوا،باشدنظر می رسد که این افزایش خطر به دلیل تاثیر فاکتورهای محیطی به•

By: Dr K Mirzaeiدر بروز آن مشخص نگردیده است 3



به مقدار و افرادی که مشروبات الکلیجوند، که زیاد سیگار می کشند یا تنباکو می ارانی بیم•

معرض خطر بیشتری برای ابتال به سرطان دهان هستنددر ، فراوان مصرف می کنند 

برابر غیر سیگاری ها می باشد۷خطر ایجاد سرطان دهان در افراد سیگاری •

برابر بیشتر است و این ۶نسبی ایجاد سرطان در افرادی که الکل زیادی استفاده می کنند ر خط•

برابر بیشتر می شود۳۸، خطر برای بیمارانی که از الکل و تنباکو با هم استفاده می نمایند 

، قرارگیری در معرض اشعه ماورای بنفش در افرادی که مدت طوالنی در آفتاب می مانند •

طان لب همین دلیل میزان بروز سربه ،کندایجاد می لببیشتری برای ابتال به سرطان احتمال 

در استرالیا باال می باشد
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ویروس ، عفونت (عضوپیوند و HIVعفونت مانند ) مانند اختالل ایمنی ،دیگرعوامل •

موارد جدید سرطان دهان در سال %۶۳عامل ۱۶ویژه نوع به )پاپیلومای انسانی 

نیز سبب افزایش خطر Aو کمبود ویتامین سون نویپالمردروم ، سن( میالدی ۲۰۱۱

می شودسرطان حفره دهان و حلق 
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، روند میعوامل دیگر از جمله ترکیبات آرسنیک که در درمان سیفلیس به کار •

فونت در معرض ترکیباتی مانند ذرات چوب و فلز و عنقرارگرفت،ایتغذیه کمبودهای 

کمتری در ایجاد سرطان ایفا می کندش نقکاندیدیایی 
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درگیریمحل

می باشدلب،دهانجایگاه ایجاد سرطان شایع ترین •

ایجاد میشودپوست مردان مسن روشن در اغلب سرطان لب •

در بیشتر موارد لب پایین را گرفتار میکند•

•
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:شاملبلخطر برای ایجاد سرطان عوامل •

بودن خورشید نورمعرض در -

خاص مانند کشاورزی مشاغل -

اقتصادی اجتماعی وضعیت -

عادت کشیدن سیگار و پیپ و -

باشدمی 

شکمی و کناره های سطح ، های پر خطر برای ایجاد سرطان محل ، در داخل دهان •

هستندنرمکامکف دهان و ،زبانطرفی –ی لفخ
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استشایعترین بدخیمی داخل دهان ،سرطان زبان•

می شوداد جیازبان بیشتر در مردان در دهه ششم و هفتم زندگی طان سر•

ضایعات زبان اغلب رفتار تهاجمی دارند•
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می باشدکف دهان ناحیه ، داخل دهانی برای تغییرات سرطانی عشایجایگاه دومین•

می شودایجاد و الکلی ها سیگاری ها در ، بویژه مردان مسن در تومور در این محل ، •

ادن نیز به ویژه در مناطقی که عادت های خاصی مانند قرار ده ثلمخاط گونه و گیری در•

می باشدشایع ، تنباکوی جویدنی وجود دارد 
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عوامل محافظت کننده

حفاظتی از سرطان دهان دارنداثر و اسید فولیک میوه،سبزیجات،قهوهمصرف •
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بیماری در جهاناپیدمیولوژی

سرطان دهان ششمین سرطان شایع در مردان و دوازدهمین سرطان ، در کل جهان •

شایع در زنان می باشد
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ایرانبیماری در اپیدمیولوژی

درصد همه سرطان ها گزارش شده اند۳سرطان دهان و حلق در حدود ،ایراندر •
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اقدامات کنترلی و پیشگیری

ش در روش زندگی مانند عدم استعمال دخانیات و مصرف الکل و محافظت از تابییر تغ•

باعث کاهش احتمال ابتال به سرطان دهان شودمی تواند ، آفتاب نور 

حداقل می توان از سه چهارم موارد ایجاد سرطان های دهان با ترک استعمال دخانیات و •

مصرف الکل پیشگیری نمود

•
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