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મોઢાનં ુ ંકેન્સર શુ ંછે?
આપણુ ંશરીર ઘણા બધા નાના-નાના એકમોથી બનેલુ ંછે, જેને કોષો 
કહવેાય છે. આ કોષો એક માયાયાદદત જીવનકાળ ધરાવતા હોય છે. નવા 
કોષો બનવાની અને જુના કે ઘવાયેલા કોષો મતૃ થવાની પ્રદ્રિયા એ 
સતત ચાલનારી પ્રદ્રિયા છે. આ એક વ્યક્તતનુ ંસારંુ આરોગ્ય જાળવી 
રાખે છે. કોઈ કારણોસર, આ પ્રદ્રિયામા ંખલેલ પહોંચી શકે છે અને કોષો 
અવનયશંત્રણ રૂપથી વધવા લાગે છે. જયારે આવુ ંબને છે, ત્યારે તેને 
કેન્સર કહવેાય છે. આ કોષો કેન્સરગ્રસ્ત ક્ષેત્રોની આજુબાજુના 
વવસ્તારોમા ંપ્રવશે કરે છે અથવા તો શરીરના દૂરના ભાગોમા ંલોહીના કે 
શરીરની માસંપેશીઓ અથવા ઈનન્્રિયોમાથંી નીકળતા વણયાહીન પ્રવાહીના 
પદરભ્રમણ દ્વારા ફેલાય છે.  

મોઢાનં ુ ંકેન્સર, જે ઓરલ કેન્સર પણ કહવેાય છે, એ ભારતમા ં
આરોગ્યને અસર કરતી મહત્વની બાબત છે. પરુુષોમા ંતે સૌથી સામાન્ય 
કેન્સર છે અને સ્ત્રીઓમા ંત્રીજુ ંસૌથી સામાન્ય કેન્સર છે. આશરે તમાકનૂા 
વવભભન્ન ઉત્પાદનોના સેવનને લીધે આશરે 90 ટકા દદ્દીઓ મોઢાનંા 
કેન્સરથી પીદિત છે આ બધા દદ્દીઓમાથંી લગભગ 70-80 ટકાના 
રોગનુ ંવનદાન વધી ગયેલા ંકેન્સર થાય છે, જેથી તેની સારવાર અને 
રોગ પર વનયતં્રણ કરવુ ંઅઘરંુ બનાવી દે છે. આ સત્ય રોગને થતો 
અટકાવવા અને તે વધ ુફેલાઈ જાય તે પહલેા,ં તેને શરૂઆતના ં
તબક્કાઓમા ંશોધવાના ઉપાયોની જરૂરીયાતો પર ધ્યાન દોરનાર છે.     

મોઢાનં ુ ંકેન્સર થવાનુ ંકારણ શુ ંછે?
તમાકુનો ઉપયોગ, ખાસ કરીને ગટુખા, જદાયા અને ધમુાિારદહત તમાકુના 
અન્ય સ્વરૂપો અને સોપારી (માત્ર સોપારીનો ઉપયોગ કે પાનમા ંવમ્તસ 
કરીને), એ જ ભારતભરમા ંમોઢાનંા કેન્સર માટેનુ ંએક માત્ર સૌથી 
મહત્વનુ ંજોખમકારક પદરબળ છે. તમાકુની નાની ગોળી બનાવીને ગાલ 
પાસે અને પેઢા ંપાસે ભરાવવાની આદતે મોટી સખં્યામા ંલોકોને પેઢાનંા, 
ગાલના ંઅને ગાલની અંદરના ભાગને કેન્સરનો ભોગ બનાવ્યા ંછે. એવા 
રસાયણો (કેવમકલ) કે જે કેન્સર પેદા કરે છે, તે લાળ વાટે થઈને મોઢાં



ની અંદર અન્ય ભાગોમા ંફેલાઈ શકે છે, જે પરૂા મોઢામંા ંકેન્સર થવાની 
સભંાવના પેદા કરે છે.  

વસગરેટ/બીિી પીવી અને તમાકુના ંઅન્ય સ્વરૂપોનો ઉપયોગ પણ 
મોઢાનં ુ ં કેન્સર થવાનુ ંજોખમ વધારી દે છે અને દારૂનો ઉપયોગ 
તમાકુની અસરોને વધારી દે છે. એક વ્યક્તતએ ખરેખર કેટલુ ંતમાકુ 
ઉપયોગમા ંલીધુ ંછે તેના કરતા ંકેટલા લાબંા સમય માટે તમાકુનો 
ઉપયોગ કય્યો છે તે વધ ુમહત્વનુ ંછે. દાખલા તરીકે, એક વ્યક્તત જેટલા 
લાબંા ગાળા માટે તમાકુનો ઉપયોગ કરે છે, તેટલુ ંજ તેના મોઢાનં ુ ં
કેન્સર ફેલાવવાની શક્યતા વધી જાય છે. અન્ય જોખમી પદરબળોમા ં
સામેલ છે તીક્ષ્ણ ધારવાળા દાતં કે બનાવટી દાતંના ચોકઠા ંદ્વારા સતત 
થતી પેઢા ંઅને ગાલમા ંબળતરા, કુપોષણ, અને હ્યમુન પેપીલોમા 
વાયરસ (HPV) ને લીધે લાગતો ચેપ.

મને કેવી રીતે ખબર પિશ ેકે મને મોઢાનં ુ ંકેન્સર છે?
મોઢાનુ ંકેન્સર સામાન્યપણે નીચેના માથંી એક રીતે  શરુ થાય છે:

• મોઢામા ંઅથવા જીભ પર રહલે ુ ંએક ચાદું કે ઘા જે મટત ુ ંન હોય.

• ગાલ અને પેઢા ંપર આવલેો સોજો (જે પીિાદાયક કે પીિારદહત હોઈ 
શકે છે).

• પરંુૂ મોઢંુ ખોલવામા ંપિતી તકલીફ અને િોકમા ંઆવલેો સોજો

• સતત ખરાબ રહતે ુ ંગળંુ

• ગળવામા ંપિતી તકલીફ અથવા જીભની હલન – ચલનમા ંથતી 
તકલીફ.

• અસ્પષ્ટ ઉચ્ચારણવાળી બોલી

અચાનક દાતં પિવાથી કે જિબામા ંપીિા થવાથી અમકુ દદ્દીઓ દાતંના 
િો્તટર પાસે જઈ શકે છે.



મોઢાનંા કેન્સરનુ ંવનદાન કેવી રીતે થાય છે?
પ્રકાશના એક સારા સ્ત્રોત દ્વારા મોઢાનં ુ ંકરેલુ ંએક સાદંુ પરીક્ષણ 
મોટાભાગના કેન્સરના દદ્દીઓનુ ંવનદાન કરવામા ંમદદરૂપ થાય છે. આ 
વનદાનને પનુષ્ટ આપવા માટે એક ‘ફાઈન નીિલ એસ્પીરેશન (FNA)’ 
તરીકે ઓળખાત ુ ંપરીક્ષણ અથવા તો એક નાનુ ંપેશીપરીક્ષણ 
(બાયોપ્સી) કરવામા ંઆવ ેછે. આ વવવધઓ બદહર્યોગી તરીકે 
(દવાખાનામા ંદાખલ થયા વવના) પણ કરાવી શકાય છે. સ્વરપેટી, 
નેસોફેરીન્્તસ (નાકની ઉપર અને પાછળનો ભાગ) અને અન્નનળીના 
ઉપરના ભાગમા ંથયેલ રોગના દકસ્સામા,ં એક એન્િોસ્કોપી તરીકે 
ઓળખાતી વવવધ પણ કરાવવાની જરૂર પિી શકે છે. આ વવવધ એક 
વવશષેજ્ઞ દ્વારા અને શીશી સુઘંાિીને કરવામા ંઆવ ેછે. એક પેથોલોજીસ્ટ 
પાસે પરીક્ષણ કરાવવા માટે કોષમિંળનો એક ટુકિો નમનુા તરીકે 
મોકલવામા ંઆવ ેછે. અન્ય તપાસો, જેમા ંએ્તસ-રે, સીટી સ્કેન અને 
કેટલાક ર્તત પરીક્ષણો સામેલ છે, તે રોગનો ફેલાવો કેટલો છે તે 
શોધવા માટે અને દદ્દીની સારવાર કરવા અને તેની શારીદરક સ્વસ્થતા 
ચકાસવા માટે કરવામા ંઆવ ેછે.



િો્તટરને પછૂવા માટેના પ્રશ્નો
• મને મોઢાનં ુ ંકેન્સર હોઈ શકે છે તેવ ુ ંતમે શા 

માટે વવચારો છો?

• શુ ંમને થતી તકલીફ કોઈ અન્ય કારણોને લીધે 
હોઈ શકે છે?

• શુ ંતમે મહરેબાની કરીને એ લખશો કે મને ક્યા 
પ્રકારનુ ંકેન્સર હોઈ શકે તેવુ ંતમે વવચારી 
રહ્યા છો?

• મારે ક્યા-ક્યા પરીક્ષણો કરાવવાની જરૂર 
પિશ?ે

• પરીક્ષાણો કયાયા બાદ આવલેા તેના પદરણામો 
અંગેની સમજ મને કોણ આપશે?

• મારે હવ ેશુ ંકરવાની જરૂર છે?



મારા મોઢાનંા કેન્સરની સારવાર કેવી રીતે 
કરવામા ંઆવશ?ે
શસ્ત્રદ્રિયા (ઓપરેશન):
શસ્ત્રદ્રિયા અથવા અસર થયેલા શરીરના ભાગને કાઢવાની પ્રદ્રિયા એ 
મોઢાનંા કેન્સરની સૌથી મહત્વની સારવાર છે. આ પ્રદ્રિયામા ંઅસર 
થયેલા શરીરના ભાગમાથંી સહજે સાધારણ કદનો કોષમિંળ નીકાળવામા ં
આવ ેછે અને પરીક્ષણ માટે મોકલવામા ંઆવ ેછે. જો પેથોલોજીસ્ટ આ 
સાધારણ કદના નમનૂામા ંકેન્સર શોધી લે છે તો દદ્દીને બીજી વખત 
શસ્ત્રદ્રિયા કરાવવાની જરૂર પિી શકે છે જેથી એ ચોક્કસ કરી શકાય કે 
કેન્સરની અસર થયેલા ભાગોની આસપાસ સફાઈ થઇ જાય. 

એવી સામાન્ય માન્યતા છે કે મોઢાનંા કેન્સરનુ ંઓપરેશન કરાવવાથી 
મોઢાનંો આકાર અને દેખાવ બગિી જાય છે અને મોઢંુ તેનુ ંસામાન્ય 
કાયયા કરવાની શક્તત ગમુાવી દે છે. જો કે, આવુ ંહમંેશા બને તેવુ ંનથી 
હોત ુ.ં એક મોટંુ ઓપરેશન કરવાનુ ંજરૂર માત્ર એવા દકસ્સાઓમા ંજ પિે 
છે જયારે કેન્સરની ગાઠં ખબૂ મોટા કદની થઇ ગઈ હોય. જો ગાઠંનુ ંકદ 
નાનુ ંહોય ત્યારે જ તેને શોધી લેવામા ંઆવ ેતો તેને કાઢવા માટેનુ ં
ઓપરેશન માયાયાદદત હોય છે અને મોઢાનંા દેખાવ કે આકાર ને 
બગાિનાર અથવા તેનુ ંકાયયા કરવાની શક્તત ગમુાવનાર કારણ નથી 
બનતુ.ં ઓપરેશન વખતે વાઢકાપના િો્તટર સાથ-ેસાથ ેિોકમા ંરહલેી 
લીમ્ફ ગ્રથંીઓ પણ કાઢી શકે છે. િોકમા ંરહલેી લીમ્ફ ગ્રથંીમા ંથયેલા ં
કેન્સરનો ફેલાવો શોધવા માટે આવુ ંકરવામા ંઆવ ેછે. 

રેદિયોથરેાપી/રેિીએશન થરેાપી (વવદકરણોથી શકે 
લેવાની પદ્ધવત)
વવદકરણોનો ઉપયોગ કરીને કેન્સર મટાિવાની રીતને રેિીએશન થરેાપી 
કહ ેછે. ઘણા બધા પ્રકારના વવદકરણો હોય છે. એક, જેના વવશ ેતમે 
જાણતા જ હશો તે છે એ્તસ-રે (ક્ષ-દકરણો). જો તમે ક્યારેય પણ 
છાતીનો કે શરીરના અન્ય ભાગનો એ્તસ-રે પિાવ્યો હોય તો તમે 
રેિીએશન લીધેલુ ંછે. આવુ ંજ સમાન પ્રકારનુ ંરેિીએશન ઘણા વધારે 



િોઝમા ંઉપયોગ કરીને પણ અમકુ પ્રકારના ંકેન્સરની સારવાર કરી 
શકાય છે. 

અમકુ લોકો એવુ ંમને છે કે આ સારવાર દરમ્યાન કરંટના ઝટકા 
આપવામા ંઆવે છે, પરંત ુહકીકતમા ંતે સાચુ ંનથી. આ પ્રદ્રિયા એક 
સીટી સ્કેન માટેની પ્રદ્રિયા જેવી જ છે, જેમા ંએક દદ્દીને ટેબલ પર 
રાખવામા ંઆવે છે અને વીદકરણોનો સ્ત્રોત અમકુ અંતર રાખીને જે 
ભાગની સારવાર કરવાની હોય તેના પર કેનન્્રિત કરવામા ંઆવ ેછે. 
ત્યારબાદ થોિી મીનીટો માટે વવદકરણોનો શકે આપવામા ંઆવ ેછે. આ 
સારવાર અપાતી હોય તે દરમ્યાન દદ્દીઓ કોઈ પ્રકારનુ ંદદયા  નથી 
અનભુવતા. રેિીએશન થરેાપીનુ ંબીજુ ંસ્વરૂપમા,ં જે બ્રેચીથરેાપી કહવેાય 
છે, વવદકરણોનો સ્ત્રોત શરીરના નજીકના સપંકયામા ંરાખીને આપવાનુ ં
સામેલ છે.

રેિીઓથરેાપીનો ઉપયોગ એવી ગાઠંોની સારવાર માટે કરવામા ંઆવ ેછે 
જે કદમા ંમોટી હોય અને ઓપરેશન દ્વારા કાઢી શકાય તેમ ન હોય. 
તેનો ઉપયોગ એવા નાના કેન્સરની સારવાર માટે પણ કરવામા ંઆવ ે
છે જેમા ંમોટા ઓપરેશનની જરૂર ન જણાતી હોય. ઓપરેશન કરાવ્યા 
પછી કેન્સરને ઉથલો મારત ુ ંઅટકાવવા માટે પણ અમકુ દદ્દીઓને તે 
આપવામા ંઆવે છે. 

કેમોથરેાપી/વસસ્ટેવમક (સવાવાંગી) થરેાપી:
વસસ્ટેવમક થરેાપીની સારવાર પ્રદ્રિયામા ંસામેલ છે, દવાઓ 
(રસાયણો)નો ઉપયોગ કરીને શરીરમા ંક્યાયં પણ કેન્સરના કોષો હોય 
તેને મારી નાખવાનુ.ં આ દવાઓ કેન્સરના કોષોને મારી નાખે છે કે જે 
ઝિપથી વધતા હોય છે, પરંત ુશરીરના એવા કોષોને પણ મારી નાખે 
છે જે કેન્સરના કોષોની જેમ ત્વદરત વવકાસનો ગણુ ધરાવતા હોય. 
આના પદરણામ સ્વરૂપ, આ દવાઓની આિઅસર પેદા કરી શકે છે, જેમ 
કે વાળ ખરી જવા, ર્તતકણોની સખં્યા ઘટી જવી, નબળાઈ આવવી, 
મોઢંુ બગિી જવુ,ં અને અમકુ બીજી પણ. હાલમા ંઅમકુ દવાઓ એવી 
બનાવવામા ંઆવી છે કે જે માત્ર કેન્સરની ગાઠંના કોષો પર હમુલો કરે 
અને સામાન્ય કોષોને છોિી દે (ટાગ્ગેટેિ થરેાપી).



કેમોથરેાપીનો ઉપયોગ મોઢાનંા એવા કેન્સર માટે થાય છે કે જે 
ઓપરેશન દ્વારા નીકળવા માટે બહ ુમોટા પિતા હોય. ગાઠંનુ ંકદ ઓછુ ં
કરવામા ંકેમોથરેાપી મદદ કરે છે, જેથી પછી તેને ઓપરેશન દ્વારા કાઢી 
શકાય અથવા રેિીએશન થરેાપી દ્વારા સારવાર કરી શકાય. આ માગયા 
ફ્તત અમકુ દદ્દીઓના દકસ્સામા ંજ ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવ ેછે, અને 
તેને ઉપયોગમા ંલેવા અંગેનો વનણયાય આવા પ્રકારના કેન્સરની સારવાર 
કરવા માટેના વવશેષજ્ઞ િો્તટર સાથ ેએક વવસ્તારપવૂયાકની ચચાયા કયાયા 
બાદ જ લેવો જોઈએ. મોઢાનંા વધ ુફેલાયેલા કેન્સર માટે ઓપરેશન 
કયાયા પછી મોટેભાગે રેિીએશન થરેાપી સાથ ેકેમોથરેાપીનો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવ ેછે. વવદકરણોની અસર વધારવા માટે તેને રેિીએશન 
થરેાપી સાથ ેપણ આપવામા ંઆવ ેછે. આ અભભગમનો ઉપયોગ એવા 
દકસ્સામા ંકરવામા ંઆવ ેછે કે જયારે મોઢાનંા ખબુ જ મોટા કેન્સર કે જે 
ઓપરેશન દ્વારા કાઢી ન શકાય. અને કેમોથરેાપી એવા લક્ષણોની 
સારવારના દકસ્સામા ંપણ ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવ ેછે જયારે ઓપરેશન 
દ્વારા તેને નીકળવુ ંશક્ય ન હોય અથવા અઘરંુ પિત ુ ંહોય.



િો્તટરને પછૂવા માટેના પ્રશ્નો
• મારે કઈ સારવાર લેવી જોઈએ તેવુ ંતમે 

વવચારો છો? 

• આ સવયારનુ ંલક્ષ્ય શુ ંછે?

• શુ ંતમને લાગે છે કે તેનાથી કેન્સર માટી જશ?ે

• આ સારવારથી મને કઈ આિઅસરો થઇ શકે છે?

• સારવાર માટે તૈયાર થવા માટે મારે શુ ંકરવુ ં
જોઈએ?

• મારી સારવાર સારી રીતે થઇ શકે તેમા ંમદદરૂપ 
થાય એવુ ંકઈ છે જે હુ ંકરી શકંુ?



શુ ંમોઢાનં ુ ંકેન્સર અટકાવી શકાય છે કે વહલે ુ ં
શોધી શકાય છે?
મોઢાનં ુ ંકેન્સર થવાના દકસ્સાઓમા ંઘણી વખત (પણ હમેશા નદહ) 
પહલેાથી મોઢામંા ંઅમકુ ફેરફારો થતા હોય છે. આ ફેરફારો કેન્સર 
માટેની એક ચેતવણીની વનશાની જેવુ ંકામ કરે છે. અમકુ દદ્દીઓને 
મોઢામા ંસફેદ રંગના (લ્યકુોપ્લેકીયા) કે લાલ રંગના (એરીથ્રોપ્લેકીયા) 
િાઘાઓ થઇ શકે છે. આ િાઘાઓ નીકાળવાથી તેમા ંલોહી વહ ેછે અને 
તે પીિાવગરનુ ંકે પીિાસદહતનુ ંહોઈ શકે છે. તમાકુ અને દારૂનુ ંઉપયોગ 
કરવાનુ ંબધં કરી દેવાથી અને આરોગ્યપ્રદ, પોષણપ્રદ ખોરાક ખાવાથી 
આ િાઘાઓનુ ંકેન્સરમા ંરૂપાતંર થતા ંઅટકાવી શકાય છે. 

તમાકુનુ ંસેવન છોિી દેવુ ંતે મોઢાનં ુ ંકેન્સર થત ુ ંરોકવા માટેનુ ંએક 
મહત્વનુ ંપગલુ ંછે. સોપારી અને પાદંિાઓ (સોપારી સાથ ેપાન) ખાવુ ં
તે પણ કેન્સરનુ ંજોખમ વધારનાર હોવાનુ ંસામે આવ્યુ ંછે અને આવુ ં
કરવાનુ ંબધં કરવુ ંજોઈએ. તમારા મોઢામંા ંદરરોજ જોવાથી પણ વહલેી 
વનશાનીઓ શોધી શકાય છે અને તે કેન્સર તેના પ્રાથવમક તબક્કામા ં
હોય ત્યારે જ તેનુ ંવનદાન કરી શકવામા ંમદદરૂપ થઇ શકે છે.
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