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 سرطان حفره دهانی

 

، ناحیه زیر زباان دهانابتدایی زبان، کف  3/2ها،  لثه ،ها ها و چانه، دندان های داخلی لب ها، الیه حفره دهانی شامل لب

 کنند. همه اینها برای نفس کشیدن، صحبت کردن، خوردن، جویدن و بلعیدن به شما کمک میو سقف دهان می باشد.

تر از زنان اسات. بهتار اسات  سل کارسینوما است. در مردان شایع های حفره دهانی اسکواموس ترین نوع سرطان شایع 

هاای دیرار بادن ان اا   گیرند مراقبت بیشتری جهت بررسی عالئم سارطان قمامت بیمارانی که این نوع سرطان را می

 دهند.

 

 ها:  عالئم و نشانه

هراندانشراه علو  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

اریآموزش به بیمار دفتر پرست –انمتیتو کانمر   
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 یابد. زخم دهانی یا زبانی که بهبود نمی 

 ها و دهان. ها،لثه برآمدگی یا ضخیم شدن لب 

 های سفید و قرمز داخل دهان و زبان. تکه 

 ها یا دهان. خونریزی و یا درد لب 

  جویدن. یامشکل در بلع 

  .مشکل در حرکت آرواره یا زبان 

 حمی زبان یا سایر نواحی دهان.  بی 

 شود.  ها می دندان تور  آرواره که باعث لق شدن 

 افتند.  آورند و می هایی که به مدت طوالنی دوا  نمی دندان 

 .مشکل واضح در صحبت کردن و تغییر صدا 

  .بر آمدگی در گردن 

 راه های تشخیص:

 شک گوش و حلق و بینی معاینه توسط پز 

   ان اCT  اسکن و یاMRI  

  ان ا  اسکنPET 

  باریم سوالو 

 برداری  نمونه 

 روش های درمانی:
 دهد: های مختلف رخ می جراحی، بمته به محل تومور به صورت

 )برداشتن تومور اولیه و بازسازی آن )شامل فک فوقانی تحتانی و زبان 

  برداشتن توده گردنی 

  رادیوتراپی 
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 درمانی  شیمی 

توانید با تماس تلفنی از حاضر بودن  برداری )بیوپمی(  می روز کاری پس از نمونه 41شما بایمتی پیریر باشید، حداقل   

تاان  برداری )پاتولوژی(، جهت ویزیت در روز معاینه پزشک جواب آن آگاه شوید پس از دریافت جواب کتبی نمونه

هاای بعادی  تان برسانید تا مشخص شود شما به ادامه درماان را به رویت پزشک به درمانراه مراجعه کنید و این جواب

 نیاز دارید یا نه. 

لوژی( دارید.برداری)پاتو باید بدانید که شما برای ان ا  جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی نیاز به جواب نمونه  

 های الزم پس از عمل جراحی برداشتن قسمتی از حفره دهانی مراقبت

 

 

 بهداشت دهان 

 یادتان باشد که باید مراقب بهداشت دهانتان باشید، پس:

 بار بخصوص پس از مصرف  3-1تان دارید از دهانشویه سر  نمکی رقیق روزی  تا زمانی که زخمی دردهان

 تان بچرخانید و دور بریزید.   غذا استفاده کنید و آن را در دهان

 های متداول بازار استفاده کنید.  توانید از دهانشویه می ،تان پس از التیا  زخم با اجازه پزشک 
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  .ممواک زدن را فراموش نکنید 

 غذاخوردن

  .از مصرف چنرال یا هر وسیله تیزی که باعث صدمه زدن به بافت داخل دهان شود خودداری کنید 

 

 خودداری کنید.خشک  سوخاری، نان های تیز دارند مثل: چیپس، ته دیگ، نان از مصرف غذاهایی که کناره 

 .از مصرف غذاهای خیلی داغ و یا خیلی سرد خودداری کنید 

 .از مصرف غذاهای تند و یا حاوی اسید زیاد مانند مرکبات خودداری کنید 

 .آهمته غذا بخورید 

  .اگر دهانتان خشک است می توانید سوپ، پودینگ، یا غذاهای نر  مخلوط شده با سس مصرف کنید 

 بار در روز( استفاده کنید. 5-6: غذای تان را به مقدار کم و دفعات زیاد )اگر اشتهای تان کم شده 

 .در این میان مهم است که پروتئین و کالری دریافتی تان را در حد نرمال نره دارید 

                                                                                                         محافظت در برابر نور خورشید

این اشعه به درون پوست نفوذ  .بنفش نور خورشید قرار داریم در معرض اشعه ماوراء ،وقتی که ما در هوای آزاد همتیم

 کند و در طی  شود و در این حالت پوست، حالت سوختری پیدا می های پوستی می کند و باعث تخریب سلول می

 

کند. اثرات تخریبی اشعه خورشید هم در هوای آفتابی همت و  کاتاراکت می زمان ای اد چروک، سرطان پوست و یا

 هم در هوای ابری.
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  بعد از ظهر زیاد بیرون نباشید. سعی کنید بیشتر در سایه باشید.  1صبح تا  44سعی کنید بین ساعات 

 تان را بپوشاند.  ها و  پاهای تان دست بهتر است لباس 

 

 

  45از ضد آفتاب با SPF .یا باالتر استفاده کنید 

  .بچه ها را از نور ممتقیم خورشید دور نره دارید 

 .ممکن است  اختالل موقت حس چشایی به دنبال جراحی رخ دهد 

 سعی کنند که محافظت الز  را ان ا  دهند )کاله، لباس آستین بلند، کمانی که بیرون کار می کنند، باید

 و زدن آن به صورت، گردن، گوش و دست ها(.  SPF 33استفاده از ضد آفتاب با 

 

 

 


