
  تومور هاي حنجره

 

 

درصد سرطانهاي سر و گردن را تشكيل داده و  54 سرطانهاي حنجره حدود

ترين د. سيگار مهمترين و اساسينآيسالگي به وجود مي 54تا  54اغلب در سنين 

درصد بيماران را افراد  09عامل به وجود آورنده سرطانهاي حنجره بوده و بيش از 

در بروز اين سرطان نقش تقويت نيز الكل دهند. مصرف سيگاري تشكيل مي

 اي دارد.كننده

 

 عالئم  باليني:

 

 خشونت صدا -

 گلو درد -

 انسداد مجاري تنفسي فوقاني -

 بلع دردناك -

 مشكل در بلع -

 آسپيره كردن در بلع )ورود ترشحات و يا مواد غذايي به راه هوايي( -

 احساس جسم خارجي در گلو -

 

 روش هاي تشخيصي:

 نگوسكوپي غير مستقيممعاينه با روش الر .1

 راديوگرافي، سي تي اسكن .2



 انجام الرنگوسكوپي مستقيم و برداشتن نمونه .3



 :درمان

شامل برداشت كامل يا نيمه كامل حنجره است. درمان در مراحل   :جراحي 

پيشرفته بيماري، مستلزم جراحي و خارج كردن تومور و بافتهاي درگير 

حي است . در صورت جراحي، پس از )الرنژكتومي( و پرتو درماني پس از جرا

برداشتن تارهاي صوتي، تكلم درماني جهت آموختن نحوه صحبت كردن بدون 

 .تارهاي صوتي ممكن است الزم باشد

 

استفاده از اشعه ايكس يا گاما با انرژي باال براي نابود ساختن  : پرتودرماني

، درمان بصورت هاي سرطاني. اگر سرطان در مراحل اوليه تشخيص داده شودسلول

 .پرتودرماني يا برداشت تارهاي صوتي با ليزر به صورت سرپايي قابل انجام است

  

 .كه اغلب در تركيب با پرتودرماني استفاده مي شود : شيمي درماني

 

 عمل جراحي: مراقبتهاي بعد از 

چنانچه تحت عمل جراحي حنجره ضمن آرزوي سالمتي  بيمار گرامي

 كنيم:)الرنژكتومي( قرار گرفته ايد توجه شما را به مطالب زير توجه مي

شود همواره در هنگام خواب زير سرتان توصيه مي -

 درجه( باشد. 54الي  39بلند )حدوداً زاويه 

 

 

 مرتباً تنفس عميق و سرفه هاي موثر داشته باشيد. -

 

 



ه دليل مرطوب نگه داشتن استفاده از دستگاه بخور ب -

 شود.هواي اتاق خواب در كنار تخت شما توصيه مي

 
 
 

روزانه لوله هاي پروتكس و محل استوما را با آّب ولرم 

 شستشو دهيد.

 

 

 به بهداشت دهان و دندان توجه كنيد.  -

 

حسي در عضالت صورت آقايان در صورت بي -

و  شود از ريش تراشهاي دستي استفاده نشودتوصيه مي

 فقط از ريش تراش هاي برقي )الكتريكي( استفاده گردد.

 

به خاطر داشته باشيد تميز و خشك نگه داشتن پوست مهمترين اقدام براي  -

 جلوگيري ازعفونت محل عمل است.

 

داروهاي رقيق كننده ترشحات استوما طبق تجويز پزشك را سر وقت  -

 مصرف كنيد.

 

ه مراكز در زمان و موعد مقرر مقدر جهت بررسي ب -

 درمانگاه مربوطه مراجعه كنيد. يادرماني 

 



  

 مارموزش هب بي آ
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 : كبري قره باغميظنت
 دكتر  عليرضا محبي  نندهه:اتديي


