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Pengobatan kanker mulut

Jenis pengobatan kanker mulut
Pengobatan kanker mulut mungkin termasuk operasi, terapi photodynamic (PDT) dan sebagainya. 1-4

Operasi untuk kanker mulut
Tujuan utama dari bedah terapi kanker mulut adalah untuk menghapus setiap jaringan yang terkena. Biasanya ini adalah operasi
besar dilakukan di bawah anestesi tergantung pada situs dan tingkat keterlibatan kanker.
Beberapa pasien mungkin memiliki sebagian besar dari mereka lidah, pipi atau dihapus karena kanker. Pasien ini memerlukan
operasi plastik atau dikarenakan alat untuk menciptakan the pipi dan bibir. Kulit dan jaringan tambahan ini biasanya diambil dari
bagian lain dari tubuh seperti dada, lengan, perut atau paha.
Jika lidah dipengaruhi membedah keluar. Ini disebut glossectomy. Lidah dapat diciptakan dengan menggunakan grafted jaringan
atau prosthetics.
Beberapa pasien mungkin memerlukan jawbones atau tulang pipi untuk dihapus karena kanker. Tulang dapat direkonstruksi
menggunakan tulang dari bagian lain dari tubuh dan mencangkok ini di tempat. Tulang pipi mungkin akan digantikan dengan
prosthetics yang potongan-potongan cetakan plastik dengan bentuk tulang yang akan dihapus.
Operasi juga melibatkan penghapusan kelenjar getah bening untuk biopsi atau untuk penghapusan dari kanker yang telah menyebar
ke getah bening. Ini disebut leher pembedahan.

Terapi photodynamic (PDT)
Terapi photodynamic (PDT) preformed dalam tahap awal kanker. Ini adalah jenis terapi laser yang melibatkan mengambil obat yang
membuat jaringan lebih sensitif terhadap terapi cahaya. Laser kemudian digunakan untuk menghapus atau membunuh tumor.

Radioterapi untuk kanker mulut
Radioterapi menggunakan energi tinggi radiasi sinar untuk membunuh sel-sel kanker. Kanker adalah dihapus menggunakan
radioterapi sendirian atau terapi radiasi dilakukan setelah operasi pengangkatan kanker.
Perawatan biasanya diberikan setiap hari selama tiga sampai tujuh minggu. Rejimen tergantung pada tingkat penyebaran kanker.
Radioterapi memiliki efek samping seperti:
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- sakit kulit
- bisul di mulut
- kelelahan
- mulut kering
- hilangnya, atau perubahan dalam, rasa
- kehilangan nafsu makan
- mual
- buruk nafas dll.
Radiasi dapat diberikan menggunakan sinar-X seperti mesin yang memerlukan pasien untuk mengunjungi rumah sakit untuk sesi. Ini
disebut radioterapi eksternal.
Radiasi juga diberikan secara internal. Ini melibatkan menempatkan radioaktif kabel atau jarum ke tumor dan ini rilis konstan
jumlah radiasi yang membunuh tumor dari dalam.

Kemoterapi untuk kanker mulut
Kemoterapi adalah penggunaan obat antikanker seperti Cisplatin untuk pengobatan kanker. Hal ini berguna ketika kanker adalah
kelas tinggi dan telah menyebar ke organ lainnya.
Obat-obatan ini merusak DNA sel-sel kanker atau membunuh mereka untuk menghentikan mereka dari mengalikan. Efek samping
umum meliputi:
- mulut ulcers
- rambut rontok
- kehilangan nafsu makan
- mual
- muntah
- kelelahan
- kecenderungan peningkatan untuk memperoleh infeksi

- peningkatan kecenderungan pendarahan

Efek samping harus berhenti setelah perawatan telah selesai.

Obat-obatan baru untuk mengobati kanker mulut
Obat-obatan baru digunakan melawan kanker mulut. Menonjol di antara ini adalah Cetuximab yang digunakan dalam kasus-kasus
lanjutan kanker mulut. Biasanya digunakan dalam kombinasi dengan kemoterapi atau radioterapi.
Jenis terapi target sel-sel kanker selektif dan dengan demikian memiliki lebih sedikit kemoterapi terkait efek samping.

Yang memperlakukan kanker mulut?
Kanker mulut diperlakukan oleh tim spesialis mulai dari:
- jumlah ahli onkologi (kanker spesialis)

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/3 |

This page was exported from - Artikel Kanker
Export date: Sat Apr 17 18:18:15 2021 / +0000 GMT

- radiotherapists
- oncosurgeons
- ahli bedah kosmetik dan ahli bedah plastik untuk rekonstruksi setelah operasi
- onkologi perawat
- patolog
- ahli bedah gigi
- ahli diet
- pekerja sosial
- psikolog
- Konselor
- perilaku, pidato dan bahasa terapis dll.
Rencana pengobatan diputuskan mempertimbangkan tahap kanker serta preferensi pasien sendiri dan pilihan.

Bagaimana mungkin ini adalah kelangsungan hidup jangka panjang dengan kanker
mulut?
Jika kanker diterjemahkan di mulut dan kerongkongan (faring) ada kemungkinan tinggi lama istilah kelangsungan hidup dan
pemulihan menggunakan kombinasi dari operasi, radioterapi dan kemoterapi.
Obat kurang kemungkinan jika kanker adalah kelas tinggi atau jika itu menyebar dengan cepat lain organ dan jaringan melalui darah
dan sistem limfatik. Jenis kanker dapat juga melambat pada kemajuan menggunakan operasi, radioterapi dan kemoterapi.

Sebelum pengobatan
Sebelum pengobatan dimulai penuh gigi dan mulut pemeriksaan dilakukan untuk menggambarkan kanker. Gigi sangat penting
karena radioterapi mungkin kerusakan gigi dan membuatnya rentan terhadap infeksi dan kerusakan.
Berhenti merokok tembakau dan alkohol adalah penting sebelum pengobatan mulai seperti ini, jika berlanjut; mengurangi
kesempatan penyembuhan dari kanker.

sumber : http://www.news-medical.net/health/Treatment-of-mouth-cancer-(Indonesian).aspx
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