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Rakovina dutiny ústní



Pravidelné prohlídky 
pomáhají odhalit rakovinu 
dutiny ústní včas
Zhoubné nádory dutiny ústní se zpočátku projevují ne-
nápadně a klinický projev počínajícího onemocnění může 
vypadat například jen jako pouhý zánět v ústech. Proto je 
nesmírně důležité včasné zachycení a diagnostika. Nádo-
rové onemocnění se může vyskytnout kdekoli v dutině úst-
ní – na jazyku, dásni, sliznici tváře, rtu, na čelisti atd. 

Příznaky onemocnění
 � nehojící se porušená tkáň vyskytující se déle než 14 dnů

 � změna barvy a struktury sliznice 

 � nespecifický útvar, který nezmizí do 14 dnů

 � bolesti v souvislosti se zubní náhradou

 � problémy s mluvením

 � zvětšení krčních uzlin

 � omezená hybnost jazyka

 � obtížné polykání

Typy zhoubných nádorů dutiny ústní 
 � karcinom rtu

 � karcinom jazyka

 � karcinom spodiny dutiny ústní

 � karcinom slinné žlázy

 � karcinom čelistí

 � karcinom tváře

 � karcinom patra a patrového oblouku

Rizikové faktory onemocnění
 � kouření a pití koncentrovaných alkoholických nápojů 

(společným působením se jejich účinek vzájemně umoc-
ňuje a může se tak podílet na vzniku onkologického one-
mocnění, relativní riziko se zvyšuje u alkoholiků až 6×, 
u silných kuřáků až 25×)

 � špatná hygiena dutiny ústní

 � negativní vztah k péči o vlastní zdraví (omezuje možnosti 
včasné diagnostiky a léčby)

 � opakovaná traumatizace v dutině ústní např. zubní náhra-
dou

 � UV záření

 � specifická virová infekce

Prevence
 � nekouřit a nepít alkohol

 � zdravý životní styl

 � pravidelné návštěvy zubního lékaře, praktického lékaře 
a dentální hygienistky 

 � pravidelné samovyšetření dutiny ústní jednou za měsíc
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