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مقاله کوتاه

اپیدمیولوژی و یافتههای بالینی کارسینومهای سلول سنگفرشی حفره دهان
نیکزاد شهیدی

*

 ،علیرضا لطفی

گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر وگردن ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
اطالعات مقاله
سابقه مقاله:
دریافت1399/12/2 :
پذیرش1399/12/27 :
انتشار برخط1400/11/25 :
کلیدواژه ها:
کارسینوم ،دهان ،بدخیمی

چکیده
زمینه .سرطان دهان به دلیل تشخیص دیر هنگام به جهت علل متعددی مثل بدددون عتمددت بددودن در مراحددل
اولیه ،تشابه بالینی با سایر ضددایعاو و تنددوع در تادداهراو کلنیکددی و یافتددههای رادیولوژیددج جددز ده علددت عمددده
مرگ و میر میباشد.
روش کار .در ایددن مطالعدده  101بیمددار بددا کارسددینوم سددلوی سنگفرشددی دهددان بررسددی شددد .دادههددا بددا اسددتفاده از
آنالیز گردید.
نرمافزار
یافته ها .بیشترین دهه سنی بیماران دهه هدفتم بدود .بیشترین شکایت زخددم دهددانی ( 61درصددد) بددود .شددش
درصد بیماران سابقه بدخیمی در خانواده خود داشددتند 22 .درصددد بیمدداران وضددعیت بهداشددت دهددانی نامناسددبی
داشتند 47 .درصد بیماران سدابقه مدصرف دخانیداو را داشدتند.
ش یوع
نتیجه گیری .در این مطالعه کارسینوم سلوی سنگفرشی دهان در دهه هفتم و در مدردان نسبت بدده زنددان د
بیشتری داشت .بر ختف سایر مطالعاو انجام شده در این زمینه نقش استعمای دخانیاو به عنوان عامددل خطددر
کمرنگتر بود.
پیامدهای عملی .تشخیص بموقع و زودرس سددرطان هددای دهددان سددبم درمددان مناسددم و میدزان بقددای بددا تر
بیمار می شود.

مقدمه
شایعترین بدخیمی سر و گردن کارسینوم سلوی سنگفرشی
(
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میباشد.

مطالعاو

 100000عنوان شده است 5.نتایج تحقیقاو

و همكاران در سدای
بدددده نددددسبت

 2004حداكی از آن بدود كده

) تددصویربرداری معمددولی در

(

اپیدمیولوژیج در زمینه سرطان ،به بررسی تفاووهای جنسی،

تددشخیص

سنی ،اجتماعی ،اقتصادی و شغلی در افراد مبتت به سرطان در

بنابراین

مناطق جغرافیایی یج کشور و کشورهای مختلف میپردازد .چنین

طرح درمان سرطان حفره دهدان توصیه شده است 6.در سای

مطالعاو توصیفی یج طریقة قابل استفاده و سودمند در مورد

4

بدداقی مانده یا عودكننده دقیقتر است.

قبل از عمل به عنوان روش تصویربرداری اصلی در

 200۸توسط

وهمكداران الگدوریتمی تركیبدی از

د یل بروز سرطانهای مختلف است 2.در نتیجه میزان بروز سا نه

و

و مرگ و میر ناشی از سرطان دهان در کشورهای مختلف تا بیست

فكپایدین (منددیبل) را در  ۸5درصد بیمداران پدیشبیندی میكرد

برابر متفاوو است 3.بنابراین زیربنای کنتری سرطان بررسی وتحلیل
اطتعاو مربوط به موارد جدید سرطان در هر منطقه میباشد 4.در

را استفاده نمودند كه به صورو دقیقی تهاجم بده اسدتخوان
7

و همكاران در سای ، 200۸قبل از عمدل
،

و),.

مردان سرطان دهان  4درصد و در زنان  3درصد همه سرطانهای

،

مبتت بده

بیمداران بدرروی
را انجدام دادندد .مقایدسه

بدن را شامل میشود .در نقشة جهانی مربوط به شیوع سرطان

ایدن روشهدا هدیچ تفاوو آماری قابل توجهی بدین ایدن  3روش

دهان در سای  ،1997ایران به همراه هند ،پاکستان ،بنگتدش،

را ندشان ندداد .تركیدم ایدن روشهدا حدساسیت را تدا

سریتنکا و افغانستان در یج منطقه جغرافیائی و تحت عنوان

٪5/86

8

افزایش داد.

جنوب آسیا در نار گرفته شده که شیوع آن بین  20تا  36/3در
*پدیدآور رابط؛ ایمیل
حق تالیف برای مولفان محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز
منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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شهیدی و لطفی.

روشکار
این پژوهش مطالعه توصیفی مقطعی است .نمونه شامل
حفره دهان ،از ابتدای سای  1390تا پایان
 101بیمار مبتت به
سای  1395بودهاند .جهت تعیین حجم نمونه با در نار گرفتن
سطح اطمینان  ٪95و توان آزمون  ۸0درصد میزان خطای قابل
قبوی  5درصد و با استفاده از فرموی تعیین حجم نمونه پوکاک،
محاسبه شد .معیار ورود به مطالعه تایید پاتولوژی های حفره
دهان بود .معیار خروج از مطالعه شامل ناقص بودن اطتعاو
موجود در پرونده بیمار و عدم امکان پیگیری بیمار و عدم تایید
قطعی پاتولوژی های حفره دهان بود .این فرم حاوی اطتعاو
فردی بیماران از قبیل سن ،جنس ،شغل ,محل سکونت ،عتیم
خطری نایر سیگار ،الکل ،بهداشت نامناسم دهان و دندان ،دندان
مصنوعی ،دندان شکسته یا خراب ،برخورد با مواد شیمیایی و
سمی ،سابقه کنسر در خانواده درجه یج شامل پدر ،مادر ،خواهر
و برادر و اطتعاتی مربوط به ضایعه شدامل اندازه تومور ،توصیف
بدالینی ،محدل ،ابدتت لنفداوی ،تشخیص بالینی و پاتولوژی بود.
نسخه  19آنالیز شد .اطتعاو به
دادهها با نرمافزار
دست آمده بصورو میانگین±انحراف معیار و فراوانی و درصد
بیان شد .جهت مقایسه فراوانی متغییرها از آزمون کای دو اسکویر
استفاده شد .در تمامی موارد مورد مطالعه ،نتایج در صورو دارا
بودن  ≤0/05از نار آماری معنیدار شناخته شدند .کد اختق
میباشد.
یافتهها
از میان  101بیمار مبتت به های حفره دهان  41نفر ()5٪/40
زن ،و  60نفر ( )5٪/59مرد بودند .میانگین سنی بیماران
 14/13±74/61سای در بازه  2۸تا  ۸۸سای بود .زخم با  ٪62موارد،
شایعترین شکایت بیماران بود .در بررسی انجام شده از نار محل
اولیه درگیری به ترتیم شیوع :زبان  25نفر ( ،)25٪/75لم تحتانی
 24نفر ( ،)23٪/76مخاط بوکای  22نفر ( ،)21٪/78کف دهان 11
نفر ( ،)٪10/89ریج الوو ر  10نفر ( ،)٪9/90مثلث رترومو ر  4نفر
( )٪3/96و کام سخت  5نفر ( )4٪/95بود 45 .نفر ( )44٪/6سیگار
مصرف میکردند و  4نفر ( )3٪/92سیگاری غیرفعای بودند و 52
نفر ( )51٪/48سابقه مصرف سیگار نداشتند .هیچ یج از بیماران
مورد مطالعه سابقه مصرف الکل را ذکر نمیکردند .از نار وضیعت
بهداشت دهان و دندان بیش از نیمی از بیماران بهداشت دهان و
دندان مناسبی داشتند و تعداد کمی از بیماران دندان مصنوعی (25
درصد) یا دندان تیز ( ۸درصد) داشتند ٪57 .بیماران ،در کمتر از 3
ماه بعد از ظهور عتیم اولیه ،مراجعه داشتهاند و متاسفانه 43
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درصد بیماران چهار ماه تا دو سای بعد از ظهور عتیم اولیه مراجعه
کردهاند .بین مصرفکنندگان دخانیاو و سایر افراد تفاوو وجود
داشت به نحوی که زبان در افرادی که استعمای دخانیاو ندارند به
عنوان شایعترین مکان و در افراد با استعمای دخانیاو کف دهان
مکان شایع محسوب میشود که این تفاوو معنیدار بود.
بحث
نسبت مرد به زن در مطالعه ما  3به  2بود .در مطالعه ما53 ،
با تر از  60سای بودند که تقریبا مشابه
درصد مبتتیان به
زیر  40سای
تحقیق تدبیر ( )200۸بود .چهار نفر از مبتتیان به
سن داشتند (12درصد) ،میانگین سن مبتتیان به بدخیمیهای
دهان ،در مطالعه ما 74/61 ،سای بود که به تحقیق
حسینپورشیرزائی و ( 5/52سای) و فهمی ( 55سای) نزدیج و از
تحقیق سرگران ( ۸/5۸سای) کمتر بود .در مطالعه حاضر هم در
و هم در مورد کلیه بدخیمیها ،میانگین سن زنان از
مورد
میانگین سن مردان کمتر بوده است شایعترین شکایت بیماران در
زخم بود که  63درصد موارد را شامل میشد.
مورد
نتیجهگیری
براساس مطالعه حاضر ،الگوی سرطان دهان در مراجعین
از سایر
مشابه سایر مطالعاو بود ولی درصد زنان مبتت به
مطالعاو بیشتر بود و تعداد افراد مصرفکننده سیگار کمتر از
میزان مورد انتاار بود .زمان مراجعه بیماران بعد از بروز عتیم
نسبت به سایر مطالعاو مطلوبتر بود ،اما همچنان دیر هنگام
میباشد.
پیشنهادها
پیشنهاد میشود اطتعاو مربوط به همه بیماران در مرکزی
ثبت گردد تا مطالعاو آماری مطلوبتری صورو گیرد.
قدردانیها
از همه همکاران محترم بخش گوش و حلق و بینی که در
انجام این تحقیق کمج نمودند کمای تشکر را داریم .شماره پایان
نامه57941 :
مشارکت پدیدآوران
نیکزاد شهیدی طراحی و اجرا و تهیه دستنوشته و علیرضا لطفی
تالیف و تحلیل نتایج مطالعه را بر عهده داشتند .همچنین همه
نویسندگان نسخه نهایی مقاله را خوانده و تایید کردهاند.
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منابع مالی
منابع مالی ندارد.

تعارض منافع
مولفان اظهار میدارند که منافع متقابلی از تالیف و انتشار این
مقاله وجود ندارد.

دسترسپذیری دادهها
دادههای ایجاد شده در مطالعه فعلی در صورو درخواست
معقوی از پدیدآور رابط ارایه می گردد.
مالحظات اخالقی
با توجه به اینکه مداخله خاص درمانی بر بیماران اعمای نشده
است نیاز به متحااو اختقی خاصی وجود ندارد .شماره نامه
 1397.468.میباشد.
کمیته منطقهای اختق
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