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Ung thư tai mũi họng và đầu mặt cổ thường biểu hiện qua khối sưng to bất thường tại cổ trước
khi chúng di căn đến các vị trí khác trên cơ thể.      
    

Từ khàn tiếng, đổi giọng nói...

  

Một khối sưng tại cổ tồn tại lâu hơn hai tuần, ít đau, to lên dần (tuy nhiên, không phải mọi khối
sưng to bất thường vùng cổ đều là do nguyên nhân ung thư), nhưng biểu hiện có một hoặc
nhiều khối sưng to bất thường tại vùng cổ là một trong những dấu hiệu nhận biết sớm của ung
thư vùng miệng, họng, thanh quản, tuyến giáp, tuyến cận giáp, ung thư hạch lympho, ung thư
máu. Thay đổi giọng nói bất thường - hầu hết các ung thư của thanh quản, ung thư có chèn ép
thần kinh chi phối cho thanh quản đều gây nên tình trạng biến đổi giọng nói. Bất kỳ một tình
trạng khàn tiếng hoặc thay đổi giọng nói bất thường tồn tại lâu hơn hai tuần hoặc tái phát nhanh
sau khi dừng điều trị cần sớm đi kiểm tra.

  

 Ung thư Amydal bên trái

 Nếu bị khàn tiếng hoặc thay đổi giọng nói bất thường kéo dài hơn hai tuần hoặc tái phát nhanh
sau khi dừng chế độ điều trị thì cần được xác định, loại trừ về khả năng ung thư thanh quản
hay không. Có một khối u, vết loét tồn tại dai dẳng trong miệng, lưỡi - hầu hết các khối u của
miệng, lưỡi đều gây tình trạng loét, đau hoặc sưng phồng và không có dấu hiệu thuyên giảm
hoặc thuyên giảm rất ít mặc dù đã dùng thuốc. Có thể có dấu hiệu chảy máu lẫn trong nước bọt.
Nếu có những biểu hiện trên đồng thời kèm tình trạng có khối sưng to bất thường vùng cổ thì
cần phải chú ý đặc biệt và tham vấn kỹ lưỡng, để làm sinh thiết, xét nghiệm giải phẫu bệnh.

  

... Đến rối loạn nuốt

  

Ung thư họng và thực quản thường gây nên triệu chứng nghẹn, nuốt khó, nuốt vướng, nuốt đau
khi ăn và nuốt các thức ăn đặc, rắn. Thức ăn thường bị vướng lại ở một vị trí nhất định hoặc
đã xuống tới dạ dày và rồi bị đẩy ngược trở lên. Một khi có những biểu hiện nói trên, kéo dài
liên tục, và phải cố gắng lắm mới có thể nuốt được thức ăn đặc, rắn thì nhất thiết phải đi khám
bệnh. Thông thường thì chụp phim X-quang có uống thuốc cản quang và khi cần thiết thì soi
thực quản sẽ xác định được nguyên nhân. Ung thư vùng mũi, xoang, miệng, lưỡi, họng, thanh
quản hay phổi đều có thể gây chảy máu. Chảy máu mũi, miệng đặc biệt là khi có máu lẫn trong
nước bọt, dịch tiết. Máu đỏ sẫm tồn tại nhiều ngày, thì phải được thăm khám, đánh giá kỹ. 

 Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư vòm rất cao so với các nước trên thế giới. Khi có biểu
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hiện chảy máu mũi, miệng cần được xác định có phải ung thư vòm hay không. Bên cạnh đó là
biểu hiện thay đổi màu sắc của da - nhóm bệnh lý thường gặp nhất của ung thư vùng đầu cổ là
ung thư da, vì đầu mặt cổ là vùng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn bất kỳ một vùng nào
khác của cơ thể. Thường xuất hiện tại những vùng da phơi bày dưới ánh nắng nhiều nhất như,
trán, mặt, tai. Khởi đầu là một vết đốm hoặc đổi màu trên da có kích thước nhỏ, sau lan rộng ra
từ từ.

  

Ung thư vùng tai mũi họng và đầu mặt cổ có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. May mắn là
hầu hết các ung thư ở vùng này đều sớm biểu hiện triệu chứng như nói trên.

  

Theo Thanh Niên
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