
 

 :تعریف 

در  میبدخ یهاسرطان حنجره، رشد خارج از کنترل سلول

 باشد. یاطراف آن م یهاحنجره و بافت

عضو  کیصدا در انسان است. حنجره  دیاندام تول حنجره،

 یگردن م یغضروف، در جلو نیو متشکل از چند یتوخال

 داده است . یرا در خود جا یصوت یباشد که تارها

صحبت کردن و بلع غذا نقش  دن،یدر نفس کش حنجره

 .دینما یم فایا یمهم

 ه،یتر سرطان حنجره در مراحل اول عیهر چه سر صیتشخ

 .گردد یدرمان و کاهش عوارض آن م شتریب تیباعث موفق

 عالئم هشدار دهنده سرطان حنجره 
 صدا بدون  راتییتغ ایمدت صدا و  یطوالن یگرفتگ

 علت مشخص

 در گلو یاوجود توده احساس 

 گردن هیدر ناح یبرآمدگ 

 تینفس در اثر فعال یتنگ 

 مزمن سرفه 

 احساس درد هنگام بلع غذاسرفه  ایو  یسخت    

 یهمراه با خلط خون

 در گردن یمتورم و سفت یلنفاو یهاغده 

 احساس درد در هنگام لمس گلو 

 تنفس صدادار 

 بد دهان یبو 

 )گوش درد )بدون عفونت 

 کاهش وزن 

 

 
 دهنده خطر ابتال شیعوامل افزا 

 سال 55افراد با سن باالتر از  -

 یماریب نیمردان چهار برابر زنان در خطر ابتال به ا -

 قرار دارند.

 یماریب نیعلل ا نیتر یاز اصل گاریمصرف س -

سابقه مصرف  انیکه اغلب مبتال یاست، به طور

سرطان  جادیعالوه بر ا گاریدارند. س اتیدخان

دهان،  ه،یرطان رتواند مسبب س یحنجره م

 نیا جادیباشد. خطر ا زین یلوزالمعده، مثانه و مر

به طور  ات،یسرطان ها با ترک مصرف دخان

 .ابدی یم شکاه یریچشمگ

احتمال ابتال به سرطان  شیمصرف الکل با افزا -

 گاریحنجره همراه است، بخصوص اگر با مصرف س

 توام باشد. زین

 سرو گردن یسرطان ها گریسابقه ابتال به د -

و آزبست تماس  کلین ک،یسولفور دیکه با غبار اس یکارگران -

 دارند

 معده فالکسیمبتال به ر مارانیب -

 استنشاق گرد وغبار فلزات و چوب -

 یصوت ی( تارهاعاتی)ضا هاپیپول -

 یصوت یالتهاب مزمن تارها -

پوستان  دیرا نسبت به سف یپوستان درصد باالتر اهینژاد س -

 دهندیدر ابتال به سرطان حنجره نشان م

 
 سرطان حنجره صیتشخ یهاراه 

گردن توسط  هیو ناح یلنفاو یهاساده حنجره، غده نهیمعا -

 پزشک

 کسیاز حنجره با تابش اشعه ا یپرتونگار -

بنام فلورسکوپ  یاز حنجره توسط دستگاه یوگرافیراد -

 شکل و حرکت ساختار حنجره یجهت بررس

به نام  یحنجره با استفاده از دستگاه یسطح داخل نهیمعا -

 الرنگوسکوپ

 نهیساده قفسه س یعکسبردار - 



اسکن با  یت یروش دستگاه س نیدر ااسکن:  یت یس -

 یسه بعد یریتصو کس،یعکس توسط اشعه ا یگرفتن تعداد

 قیمحل و اندازه دق ق،یطر نیدهد و از ا یاز بدن را نشان م

 یمشخص م گرید یتومور به بخش ها یو پراکندگ عهیضا

 شود.

 نی: ا یسیمغناط دانیم دیبا استفاده از تشد یپرتونگار -

 یتفاوت که به جا نیاسکن است، با ا یت یمشابه س شیآزما

 یاز اعضا یجهت عکسبردار سیاز مغناط کس،یتابش اشعه ا

 30به مدت  ماریب ش،یآزما نی. در اشودیبدن استفاده م

ماند و  یدستگاه م نیبه طور ساکن درون اتاقک ا قهیدق

 شود. یم هیاز بدن او ته یمقطع ریتصاو

از  یکروسکوپیم ی: بررسیوپسیب ایبافت  ینمونه بردار -

 رایمهم است ز اریبس شیآزما نینمونه بافت مورد نظر. ا

 ید.آیسرطان به حساب م صیتشخ یروش برا نیمطمئن تر

 درمان: 

کامل حنجره است.  مهین ای: شامل برداشت کامل یجراح -

و خارج  یمستلزم جراح ،یماریب شرفتهیدرمان در مراحل پ

 ی( و پرتو درمانی)الرنژکتوم ریدرگ یکردن تومور و بافتها

پس از برداشتن  ،یاست . در صورت جراح یپس از جراح

جهت آموختن نحوه صحبت  یتکلم درمان ،یصوت یتارها

در موارد .ممکن است الزم باشد یصوت یتارها نکردن بدو

کامل تومور وجود ندارد،درمان  که امکان برداشتن پیشرفته

شامل تعبیه تراکیاستومی جهت حفظ راه هوایی بیمار 

 میباشد.

گاما  ای کسی: استفاده از اشعه ا یپرتو درمان -

. یسرطان یهانابود ساختن سلول یباال برا یبا انرژ

داده شود،  صیتشخ هیاولاگر سرطان در مراحل 

 یصوت یبرداشت تارها ای یدرمان بصورت پرتودرمان

 قابل انجام است ییبه صورت سرپا زریبا ل

با   بی: که اغلب در ترک یدرمان یمیش -

 شود. یاستفاده م یپرتودرمان

از  یسرطان، در موارد نیمتخصص امروزه

 بیبا استفاده از ترک توانندیحنجره م یهاسرطان

را حفظ  ماری، حنجره ب یدرمان یمیو ش یپرتودرمان

از برداشت حنجره و  یو باعث کاهش عوارض ناش

 .گردند مارانیب نیا یزندگ تیفیبهبود ک
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