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ארמלי שפיק

ס
סרטן חלל הפה - סקירת ספרות

מקרי  מכלל  בשכיחותו  השישי  הינו  הפה  חלל  סרטן 

סוגי  מבין  נמוכים  הישרדות  באחוזי  ומתאפיין  הסרטן, 

אחוזים   60-50 על  עומד  ההישרדות  אחוז  הסרטן. 

בשלביה  מאופיינת  המחלה  שנים.  חמש  של  לתקופה 

הראשוניים כנעדרת סימנים וכאב, ובשלביה המתקדמים 

גורמת להפרעות בתפקוד התקין של הפה. 

המשמעותיים  הסיכון  לגורמי  נחשבים  וטבק  אלכוהול 

בסרטן  הטיפולית  הגישה  המחלה.  להתפרצות  ביותר 

רבה  חשיבות  יש  וקרינתית.  ניתוחית  הינה  הפה  חלל 

מכיוון  המחלה,  של  המוקדם  והאבחון  הגילוי  לעניין 

יותר  טובה  הישרדות  מעניק  במחלה  מוקדם  שטיפול 

ברוב המקרים.

ארמלי שפיק

ארמלי שפיק, RN, BA מחלקה אורתופדית, בית חולים פוריה
armaly9@gmail.com

סרטן חלל הפה
סרטן חלל הפה נחלק לשלושה סוגים:

CARCIONOMA OF THE ORAL CAVITY .1 - קרצינומה של 
חלל הפה

CARCIONOMA OF THE LIP - קרצינומה של השפה  .2

CARCIONOMA OF THE OROPHARYNX .3- קרצינומה של 
הלוע

SQUAMOUS CELL CARCINOMA מופיעה ביותר מ- 90% 
ממקרי הסרטן בחלל הפה. גרורות אזוריות מופיעות בדרך כלל 

בריאות,  וגרורות מרוחקות שכיחות  בצוואר  לימפה  בקשריות 

.)Neville & Day, 2002) למרות האפשרות להתפשט בכל הגוף

אפידמיולוגיה של סרטן חלל הפה
מכלל מקרי  בעולם  בשכיחותו  השישי  הינו  הפה  בחלל  סרטן 

Brown & Langdon, 1995 ;2005 ,הסרטן )גורדון, רשפון, גורסקי

 .)Lype et al., 2001
שכיחות סרטן חלל הפה והלוע מכלל המחלות הממאירות הינה 

 2002 בשנת  הברית.  בארצות  בנשים  וכ-2%  בגברים  כ-3% 

מסרטן  חדשים  מקרים   28,900 כ-  הברית  בארצות  אובחנו 

 Cruz, Ostroff, Kumar & Gajendra,( 7400 זה, עם תמותה של

.)2005; Neville & Day, 2002
בשנת 2008 אובחנו בארצות הברית כ- 35,310 מקרים חדשים 

של סרטן חלל הפה והלוע. מביניהם 25,310 גברים ו- 10,000 

 Jemal et( נשים, ובשנת 2008 נפטרו 7,590 אנשים מהמחלה

.)al., 2008
לכל   12.4 היא  אפרו-אמריקאית  באוכלוסיה  המחלה  שכיחות 

100,000 איש, עם תמותה של 4.4 לכל 100,000 בקרב אוכלוסייה 

 9.7 על  שעומדת  הלבנה  האוכלוסייה  מאשר  גבוהה  והיא  זאת, 

 Neville( 100,000-מקרים ל- 100,000 איש, ותמותה של 2.4 ל

Day, 2002 &(. על פי Pitiphat ועמיתים )2002( סרטן חלל הפה 
נחשב לאחד מסוגי הסרטן בעל אחוז ההישרדות הנמוך ביותר, 

מבין כלל סוגי הסרטן העיקריים.

לפי רישום הסרטן הלאומי בישראל, בשנת 2006 השיעור המתוקנן 

לגיל במחלה בקרב גברים יהודים היה 1.64 ל- 100,000, לעומת 

הגברים הערבים 0.76 ל-100,000. בקרב נשים יהודיות השיעור 

ערביות  נשים  לעומת  ל-100,000,   1.54 היה  לגיל  המתוקנן 

0.85 ל-100,000.

למרות ההתקדמות באמצעי האבחון ולמרות הטיפולים, אחוז 

ההישרדות מסרטן חלל הפה לא השתפר משמעותית במהלך 

השנים, ואחוז ההישרדות מסרטן חלל הפה ל- 5 שנים נע בין 

 Brown & Langdon, 1995 ;Jemal, et al., 2008;( .60%-50%

הטיפול  למרות   .)Klug, et al., 2002; Neville & Day, 2002
בסרטן חלל הפה, יותר ממחצית החולים ימותו ממנה )גורדון 

ועמיתים, 2005(. 

)2002(, חולים אשר מאובחנים עם סרטן  ועמיתים   Cruz לפי 

 5 ל-  להישרדות  סיכוי  בעלי 80%  הינם  מוגבל  באזור  ממוקם 

שנים, וחולים אשר מאובחנים עם סרטן מפושט בחלל הפה הם 

בעלי 40% הישרדות ל- 5 שנים. 
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על פי נגלר )2003(, מעל 90% מהחולים בסרטן חלל הפה הינם 

רוב המקרים המאובחנים  גיל 45 שנה. בארצות הברית  מעל 

והשכיחות  לחייהם,  והשבעים  השישים  בשנות  הם  במחלה 

 .74—65 שבין  הגילאים  בטווח  היא  במחלה  ללקות  הגבוהה 

במקרים נדירים המחלה יכולה לפגוע בצעירים וילדים

)Barasch, Safford, & Eisenberg, 1999(. על פי  Lype ועמיתים 

)2001( שיעור שכיחותה באנשים צעירים היא בטווח של 0.4% 

ועד 5.5%, ובמקרים אלה היא אגרסיבית ועם פרוגנוזה גרועה.

קליניקה, סימנים וסימפטומים
סרטן חלל הפה יכול להופיע בכל מקום בפה, כמו למשל בשוליים 

של הלשון ורצפת הפה  (Scully & Porter, 2000). בספרות המחלה 

מתוארת כנעדרת סימפטומים וכאבים. נגע טרום ממאיר בחלל 

הפצע  מתרפא.  שאינו  וכרוני  בודד  כיב  או  כפצע  מופיע  הפה 

לבן.  או  אדום  ובצבע  סדיר  לא  פנים  שטח  בעל  הוא  הכיב  או 

הנגע יכול להופיע גם כסדק בפה או כגוש נוקשה. הנגע הסרטני 

שמופיע בשפה נמצא על אודם השפה, ובדרך כלל מופיע בשפה 

התחתונה ונראה כנגע מעובה, מצומק וחוור.

הממאירות  הינה   (SCC)  SQUAMOUS CELL CARCINOMA
הפה  ברירית  לשינויים  וגורמת  הפה,  חלל  בסרטן  השכיחה 

הנגעים  לבנים.  או  אדומים  נגעים  בהופעת  המתבטאים 

טרום ממאיר  ומהווים מצב   LEUKOPLAKIA נקראים  הלבנים 

מסוג בנגעים  לממאירות.  להתפתח  שיכול  במוקוזה  המופיע 

LEUKOPLAKIA  נמצאים תאים אפיתליאליים מודלקים, ממצא 
לבין  בין התהליך הדלקתי בחלל הפה  אשר מחזק את הקשר 

 ERYTHROPLAKIA נקראים  אדומים  הנגעים  הסרטן.  הופעת 

והסיבות להופעתם הינם הסיבות השכיחות להופעת סרטן חלל 

הפה - השימוש בטבק ואלכוהול. יש להתייחס לאריתרופלאקיה 

כאל נגע קשה יותר מאשר לויקופלאקיה, בגלל אחוז הממאירות 

הגבוה שלו. 

שמעלה   אוטואימונית  מחלה  הינה   ORAL LICHEN PLANUS
עד  אף היא את הסיכון להתפתחות סרטן חלל הפה. שלושה 

לממאירים  הופכים  נרפאים  שאינם  מהנגעים  אחוזים  שישה 

תוך 10 שנים. לאחר התפרצות המחלה החולים מתלוננים על 

הגבלה בפתיחת הפה )TRISMUS( ואי יכולת לאכול,  ומתחילים 

של  רפיון  בפה,  פצעים  על  או  מהכיב  דימומים  על  להתלונן 

השיניים, קושי בהרכבת שיניים תותבות, קושי בבליעה, פגיעה 

בדיבור והופעת גוש בצוואר )גורדון ועמיתים, 2005 ; צ’רנינסקי 

 Barasch et al.,1999; Enwonwu & Meeks, ; 2002 ,ומרקיציו

.)1995; Neville & Day, 2002; Scully & Porter, 2000
שיכול  גן המדכא שאת,  הינו   P-53 )2003( המרקר  נגלר  לפי 

בגן  מוטציה  למותם.  ואף  תאים  של  צמיחה  לעצירת  לגרום 

הראש  סרטן  של  בפתוגנזה  גבוהה  בשכיחות  מעורבת   P-53
והצוואר. מסקנת המחבר היא שביטוי יתר של גן P-53 בחולים 

עם סרטן חלל הפה עשוי להועיל כסמן ביולוגי. סמנים ביולוגיים 

BIOMARKERS  של תאים במחלת סרטן חלל הפה הינם בעלי 

סמן  מציאת  במחקרם.  להעמיק  שראוי  פרוגנוסטיים  היבטים 

ביולוגי כזה צפויה לאפשר גילוי של השלבים המוקדמים בשינוי 

בכל  הגנטיים  השינויים  את  ולגלות  הפה,  ברירית  הממאיר 

שלבי המחלה. סמן ביולוגי צפוי לשנות משמעותית את מניעת 

המחלה ואת הצלחת הטיפול בה )נגלר, 2003(.

אטיולוגיה וגורמי סיכון לסרטן חלל הפה
הם: ואלו  הפה,  בחלל  סרטן  להופעת  גורמים  מספר  ישנם 

1. צריכת טבק או לעיסתו- קיימת הסכמה רחבה בספרות על 

הקשר בין הופעת סרטן חלל הפה לבין צריכת טבק או לעיסת 

 Barasch et al.,1999; Brown & Langdon, 1995; Cruz( טבק 

 et al., 2002; Cruz et al., 2005; Enwonwu & Meeks, 1995;

Lype et al,. 2001; Scully & Porter, 2000; Winn, 1995(. על פי 
Neville & Day )2002( ומתוצאות של מחקרים אפידמיולוגיים, 
פי 5—9 לפתח  גבוה  סיכון  הינם בעלי  עולה שאנשים מעשנים 

זה  סיכון  מעשנים.  שאינם  אנשים  מאשר  הפה,  בחלל  סרטן 

עולה עד פי 17 במעשנים כבדים, שמעשנים 80 או יותר סיגריות 

לעשן  והמשיכו  מהמחלה  החלימו  אשר  חולים  כן  כמו  ביום. 

הינם בעלי סיכון של פי 6-2 לפתח ממאירות חוזרת, מאשר 

חולים שהפסיקו לעשן לאחר שהחלימו. המחברים גם מציינים 

ששאיפה או לעיסת טבק מעלה את הסיכון להתפרצות סרטן 

חלל הפה פי ארבע. 

בגוף,  מזיקה  השפעה  יש  לאלכוהול  אלכוהול-  צריכת   .2

חומרים  של  מטבולית  פעילות  לזירוז  גורם  הוא  היתר  בין 

לחומרים  תאים  חושף  הורמונים,  על  משפיע  קרצינוגניים, 

גורם  החיסונית,  המערכת  את  מדכא  מגוונים,  מחמצנים 

להפחתה בספיגה ובזמינות של חומרי מזון, ופוגע במטבוליזם 

)Winn, 1995). צריכת אלכוהול מוגדרת כגורם  של תאי הגוף 

סיכון עיקרי להופעת סרטן בדרכי העיכול העליונות, ומעלה את 

הסיכון לסרטן חלל הפה באנשים מעשנים ושתיינים כבדים, פי 

 Neville( 3—9 מאוכלוסייה שאינה מעשנת ואינה צורכת אלכוהול

Day, 2002 &(. מסקירת הספרות עולה שקיימת הסכמה בין 
עיקרי  סיכון  לגורם  נחשבת  אלכוהול  צריכת  לפיה  החוקרים, 

 Barasch et al.,1999; Brown &( להתפתחות סרטן חלל הפה

 Langdon, 1995; Cruz et al., 2002; Cruz et al., 2005; Enwonwu
 .)& Meeks, 1995; Lype et al., 2001; Scully & Porter, 2000

  )2002) Neville and Day - )HPV) HUMAN PAPILLOMA VIRUS .3

מציינים שביותר מ- 22% ממקרי סרטן חלל הפה אובחן הנגיף 

אובחן  הפה  חלל  סרטן  ממקרי   14% מ-  וביותר   ,HPV 16

  Lype חיזוק לממצא זה מצוי גם במאמרם של . HPV 18 הנגיף

להתפתחות  סיכון  גורם  הינו   HPV לפיהם   ,)2001( ועמיתים 

 .HERPES SIMPLEX VIRUS -המחלה וכן נגיף ה

לקרינת  וחשיפה  סגולית  אולטרא  לקרינה  כרונית  חשיפה   .4

השמש מגבירות את הסיכון להתפרצות סרטן בשפה החיצונית 

 Barasch et al., 1999; Cruz et al., 2002; Neville & Day,(
.)2002; Scully & Porter, 2000
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5. גורמי סיכון נוספים- בין היתר נכללים שימוש במריחואנה, 

במערכת  כשל  ויראליים,  זיהומים  ברזל,  מחוסר  אנמיה 

איידס,  כמו  מחלות  או  איברים  השתלת  לאחר  החיסונית 

הפה,  של  ירודה  היגיינה   ,CANDIDA-ב זיהום  סיפיליס, 

זאת,  עם  יחד  נמוך.  אקונומי  סוציו  ומעמד  בוויטמינים  חוסר 

וירקות,  פירות  של  מספקת  לא  אכילה  כמו  תזונתיים  גורמים 

מכיוון  הפה,  חלל  סרטן  להופעת  הסיכון  את  להגביר  יכולה 

להיות  עשויה   A, C, E מסוג  ולוויטמינים  ירקות  שלפירות, 

Barasch et al., 1999;( הפה  חלל  סרטן  מפני  מגנה  השפעה 

 Brown & Langdon, 1995; Enwonwu & Meeks, 1995; Neville(

.)& Day, 2002; Scully & Porter, 2000; Winn, 1995

בדיקות אבחון
הפנים  את  כוללת  הפיזיקאלית  קלינית-הבדיקה  בדיקה   .1

והצוואר, חלל הפה על כל מרכיביו כמו הלוע, הלשון, השפתיים, 

רצפת הפה והריריות. כמו כן בדיקה ומישוש בלוטות רוק וקשרי 

לימפה. הבדיקה הפיזיקאלית צריכה להתבצע בפגישה הראשונית 

עם רופא השיניים ובכל פגישה בהמשך, ונמשכת כ-30 עד 120 

ומעמיק  תקופתי  באופן  המטופלים  לבדיקת  האחריות  שניות. 

מוטלת על רופאי השיניים, כדי לאתר או לאבחן מחלות או נגעים 

חשודים. בנוסף ישנה חשיבות להתייחס למצבו הרפואי הכללי 

ירידה  כבד,  מחלות  כאנמיה,  רקע  במחלות  כמו  המטופל  של 

וירוסים, מחלות ממאירות  של  הימצאותם  חיסונית,  במערכת 

מין,  לגיל,  להתייחס  יש  כן  כמו  חיים.  ואורח  תרופות  אחרות, 

מוצא ותעסוקה, מכיוון ששיקולים אלו חשובים להערכת גורמי 

 .)Marder, 2001( הסיכון ללקות בסרטן חלל הפה

2. בדיקות נוספות- ביופסיה מרקמות חלל הפה הינה האמצעי 

 Barasch et al., 1999; Scully( המחלה  לאבחון  ביותר  הטוב 

 Scully and פי  על  נוספות  אבחון  בדיקות   .)& Porter, 2000
בדיקות  אנדוסקופיה,  רנטגן,  צילומי  ביצוע  הן   )2000)  Porter
דם לספירה ותפקודי כבד, MRI, CT ואולטרא סאונד. בספרות 

ויטליות  צביעות  כמו  המחלה  לאבחון  עזר  שיטות  מופיעות 

VITAL)(STAINING. צביעה זו מאפשרת לזהות רקמות עם קצב 
בטיפול  מומחים  בקרב  שמקובלת  שיטה  והיא  מהיר,  חלוקה 

בחלל הפה. בשיטה הזאת הרופא מניח את התמיסה המיוחדת 

על הנגע החשוד, לאחר השטיפה יתקבל צבע כחול מהרקמה 

החשודה. השיטה נמצאה יעילה באיתור נגעים שעוברים שינויים 

טרום ממאירים ללא ביטוי קליני בולט. 

 ORAL( ביופסיה באמצעות מברשת  נטילת  היא  שיטה אחרת 

BIOPSY SAMPLING BRUSH(. בשיטה זו נוטלים תאים מחלל 
המחשב  בעזרת  וסורקים  מיוחדת  מברשת  באמצעות  הפה 

תאים ממאירים או פתולוגיים )צ’רנינסקי ומרקיציו, 2002(.

הגישה הטיפולית בסרטן חלל הפה
אפשרויות הטיפול בסרטן חלל הפה משתנות ונקבעות בהתאם 

בלוטות  מעורבות  מידת  גודלו,  הנגע,  מיקום  המחלה,  לשלב 

לימפה, הימצאות גרורות מרוחקות, וכן ביכולת החולה ובמידת 

מהווים  והקרינתי  הניתוחי  הטיפול  הטיפולים.  את  לקבל  רצונו 

סטנדרט זהב בטיפול בסרטן חלל הפה והשפה, וישנה אפשרות 

להוסיף טיפול כימותרפי. השלב הקליני של המחלה נמדד לפי 

שיטת ה- TNM, אשר משמשת לדירוג הנגע הסרטני ומתייחסת 

גרורות  של  והימצאותן  לימפה  בלוטות  מעורבות  הנגע,  לגודל 

מרוחקות. ככל שהמדד הזה גבוה יותר כך גם הפרוגנוזה תהייה 

 Barasch et al., 1999; 2002 ,גרועה יותר (צ’רנינסקי ומרקיציו

.(Neville & Day, 2002;
כאשר המחלה מאובחנת בשלביה הראשונים, שיעור ההפוגה 

ניתוחי  על 60%—80% ל-5 שנים לאחר טיפול  ועומד  גבוה  הינו 

המתקדמים  בשלביה  מאובחנת  המחלה  כאשר  קרינתי.  או 

הפרוגנוזה פחות טובה, ובמקרה של גרורות הטיפול הוא פליאטיבי 

.)Barasch et al., 1999( בלבד

הטיפול הניתוחי
סמוכות,  ורקמות  החשוד  הנגע  כריתת  כולל  הניתוחי  הטיפול 

ומחייב הסרה חלקית או מלאה של הלשון, המקסילה, המנדיבולה 

וחלקים אחרים )Enwonwu & Meeks, 1995(. פעולה זו עלולה 

כן   על  החולה.  של  בפנים  ואסתטית  תפקודית  לפגיעה  לגרום 

נדרש המשך טיפול שיקומי כדי לשפר איכות חייהם של החולים 

כולל  השיקומי  הטיפול  העצמי.  דימויים  העלאת  ולשם  אלו, 

תותבות  והשתלת  ניתוחים  וכולל  תחומי,  רב  צוות  של  עבודה 

)צ’רנינסקי ומרקיציו, 2002(.

הממאיר  הנגע  של  והסרה  הוצאה  מאפשר  הניתוחי  הטיפול 

מלאה  היסטולוגית  בדיקה  ומאפשר  נגועות,  לימפה  ובלוטות 

הטיפול  משלים.  בטיפול  הצורך  ואת  המחלה  שלב  לאבחון 

לוואי  ותופעות  סיבוכים  פחות  עם  וקשור  ומהיר  זמין  הניתוחי 

הפרעה  של  שונות  ולדרגות  לכאבים  גורם  אולם  מאוחרות, 

תפקודית של הפה. סיבוכי הטיפול הניתוחי בסרטן חלל הפה 

ובלעיסה  בבליעה  בדיבור,  הפה  של  תפקודיים  קשיים  כוללים 

 .)Rogers, Lowe, Fisher, Brown, & Vaughan, 2002(

במצב של מעורבות בלוטות לימפה בצוואר מבצעים דיסקציה 

שנשלחו  גרורות  היעדרות  לוודא  כדי  רדיקאלית,  צווארית 

לאזורים אחרים בצוואר. סיבוכי הניתוח בצוואר הינם זיהומים, 

 Scully &( קרע בעורקי הקרוטידים ופיסטולות בבלוטות הרוק 

  .)Porter, 2002

טיפול בקרינה
על  כלל  בדרך  שומר  הפה  חלל  בסרטן  בקרינה  הטיפול 

האנטומיה ועל התפקודים של האיברים. הטיפול בקרינה מבוצע 

במשך חמישה עד שמונה שבועות. הקרינה יכולה להיות חיצונית 

 IRIDIUM או פנימית, עם השתלה של משתלים איזוטופים כמו

192, שמושתלים לימים ספורים ומתאימים למקומות מסוימים 

להם  ויש  מסוימת,  ברקמה  ממוקדים  המשתלים  הפה.  בחלל 

מעט תופעות לוואי כלליות. הטיפול בקרינה בסרטן חלל הפה 
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מלווה בתופעות לוואי באזור הראש והצוואר, ויכול לפגוע בכלי 

הדם בראש, בעצמות, בשרירים ובשיניים. סיבוכי טיפול קרינתי 

הינם כאבים, זיהומים, הפרעות בליעה, הרגשה של יובש בפה, 

פצעים במוקוזה עד כדי אשפוז וצורך בקבלת תמיכה תזונתית. 

מתבטאת  הקרינתי  הטיפול  לאחר  הרכות  ברקמות  הפגיעה 

בפגיעה בבלוטת הרוק ובכלי הדם שבתוך עצמות הלסת.

עקב כך יש ירידה בתפקוד בלוטות הרוק ולעיתים נמק בעצמות 

אכילה,  גורמת להפרעות  בלוטות הרוק  ירידה בתפקוד  הפה. 

להופעת  והשיניים,  הפה  ברירית  לזיהומים  בדיבור,  הפרעות 

עששת ופטריות. OSTEORADIONECROSIS הינו סיבוך רציני 

בעצם  המופיע  בנמק  שמתאפיין  קרינתיים,  טיפולים  לאחר 

מעצם  גדולה  יותר  בה  שהצפיפות  משום  זאת  המנדיבולה. 

המקסילה ויש בה פחות אספקת דם )צ’רנינסקי ומרקיציו, 2002; 

.)Barasch et al.,  1999; Scully & Porter 2000

מסקנות והמלצות
בספרות קיימת הסכמה לגבי החשיבות של אבחון וטיפול מוקדם 

והנגע הממאיר אובחן בשלב מוקדם, כשהוא  במחלה. במידה 

ל-5  מהמחלה  ההישרדות  אחוז  בהקדם,  וטופל  ומקומי  קטן 

 Barasch et  2005,שנים נע בין 70% ל- 90% )גורדון ועמיתים

 al., 1999; Cruz et al., 2002; Klug et al., 2002; Lype et al.,
Pitiphat et al., 2002; Scully & Porter, 2000 ;2001(. אבחון 
מוקדם של מחלת סרטן חלל הפה חוסכת בעלויות הטיפולים, 

בכאבים, בסבל ובתמותה.  

בשלבים  מאובחנים  הפה  חלל  סרטן  של  המקרים  רוב  אולם, 

מתקדמים של המחלה, כאשר יש מעורבות של בלוטות לימפה. 

ומודעות  היענות  של  תוצאה  הינם  מוקדם  באבחון  הקשיים 

גם  כמו  הפה,  חלל  לסקירת  הכללית  האוכלוסייה  של  נמוכות 

סיבה  הראשונים.  בשלביה  תסמינים  נעדרת  המחלה  בהיות 

נוספת היא מודעות נמוכה מצד העוסקים ברפואה לגבי המחלה 

 Brown &  ;2002 ומרקיציו,   )צ’רנינסקי  הקליניים  ומאפייניה 

 Langdon, 1995; Cruz et al., 2002; Neville & Day, 2002;
.)Scully & Porter, 2000

האבחון  את  לקדם  כדי  המלצות  מספר  ישנן  הספרות  פי  על 

מתייחסות  הללו  ההמלצות  הפה.  חלל  בסרטן  המוקדם 

חשוד  נגע  כל  זיהוי  הכוללת  הפה,  חלל  של  שגרתית  לבדיקה 

ביותר. חשדנות  כל סימן אחר בשלב המוקדם  או  כל פצע  או 

מצד המטפל לגבי כל נגע הינה חשובה מאד באבחון המחלה 

בשלביה הראשונים, בעיקר כאשר יש נגע בודד שאינו מתרפא 

במשך שלושה שבועות, נוקשה במישוש וישנה הגדלה של קשרי 

לימפה. חשוב להתייחס לכל כיב או פצע בזמן בדיקת פה. לכן כל 

איחור באבחון או בטיפול בנגע החשוד עלול לסכן את בריאותו 

של החולה. האיגוד האמריקאי לסרטן ממליץ על בדיקה שנתית 

של חלל הפה לכל האוכלוסייה מעל גיל 40 ובעיקר המבוגרים 

המשימה  כח   .39—20 בגילאים  שנים  שלוש  כל  ובדיקה  יותר, 

האבחון  לקידום  במאמצים  תומך  מונעת  לרפואה  האמריקאי 

 Lype et al,.( המוקדם במחלה, באמצעות בדיקת שיניים רגילה

 2001; Marder, 2001; Neville & Day 2002; Scully & Porter
2000(. כמו כן גם למרפאות השיניים יש תפקיד חשוב ומרכזי 
במתן מידע אודות ההשפעות המזיקות של עישון ואלכוהול על 

ועוד  הפה  חלל  סרטן  ולהתפתחות  הפה,  חלל  של  הבריאות 

   .)Cruz et al., 2005( מחלות אחרות

לבדיקות סינון במחלת סרטן חלל הפה חשיבות רבה באיתור 

להבטיח  כדי  המחלה,  את  לפתח  פוטנציאלית  אנשים  קבוצת 

מעל  אנשים  כוללת  הסיכון  קבוצת  ותמותה.  בתחלואה  ירידה 

בדיקת  כי  לציין  יש  כבדים.  ומעשנים  אלכוהול  צרכני   ,40 גיל 

בטוחה,  זולה,  הפה  חלל  לסרטן  חשודים  נגעים  לזיהוי  סקר 

בקרב  המודעות  את  להעלות  חשיבות  ישנה  פולשנית.  ואינה 

ובעיקר  הפה,  חלל  לסרטן  הסיכון  גורמי  אודות  האוכלוסייה 

 .)Cruz et al., 2002( בקרב קבוצת הסיכון

סיכום
מקרי  מכלל  בעולם  בשכיחותו  השישי  הינו  הפה  חלל  סרטן 

הסרטן. גורמי הסיכון המרכזיים הינם עישון וצריכת אלכוהול. 

אובחנה  שהמחלה  במקרה  גרועה  המחלה  של  הפרוגנוזה 

בשלבים מאוחרים. לנוכח עובדה זו ישנה חשיבות רבה באבחון 

מוקדם, כדי לשפר את אחוזי ההישרדות באמצעות מתן טיפול 

בהקדם. בספרות מופיעות המלצות רבות לגבי החשיבות של 

ביצוע בדיקות שגרתיות של חלל הפה, אשר ידועות כמהירות, 

לגבי  המודעות  את  להעלות  יש  כן  כמו  פולשניות.  ולא  זולות 

המחלה בקרב האוכלוסייה ובעיקר בקרב קבוצות הסיכון.   
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