
 

Szájüregi daganatok otthoni szűrése, önvizsgálata 
 

A daganatos megbetegedések közül a szájüregi daganatok az egyik leggyakoribbak Magyarországon. A betegség jelei időben 
észrevehetők és a korai diagnózis felállítását követően, időben elkezdett terápia lényegesen eredményesebb, mint a későn elkezdett 
kezelés. A betegség nőkben és férfiakban egyaránt előfordul, jellemzően az 50. életévet követően alakul ki. 
 
Kockázatai között megtaláljuk az egészségtelen táplálkozást, rossz szociális helyzetet, elhanyagolt fogazatot és száj higiénét, 
dohányzást és az alkoholizmust. 
 
A szájüreg daganatai általában jelentős ideig fájdalommentesek, jellemzően csak később jelentkezik a fájdalom, amikor a rosszindulatú 
folyamat már eléri a környező idegeket, szöveteket. 
 
Fontos felhívni a figyelmet a daganatmegelőző állapotok jellemzőire, mint például a fehér vagy vörös, a nyálkahártyáról le nem törölhető 
folt, fekélyszerű elváltozás, tartós szájnyálkahártya megvastagodás.  
 
A fehér folt könnyen összetéveszthető a gyakori aftás fertőzéssel, azonban míg az afta letörölhető, finoman ledörzsölhető, addig a 
daganatos betegség első jeleként megjelenő folt nem. A nyelvet érintő daganat leggyakrabban a nyelv széli részén jelentkezik. Az 
ajkakon kialakuló tumor első jeleként megvastagszik a nyálkahártya, majd fehéresen elszíneződik, kifekélyesedik. 
 
Aki nem gyógyuló sebet észlel a szájában, ajkán vagy a bőrén, nyelési nehezítettséget, nyelési fájdalmat, nyaki, állcsont-
duzzanatot, indokolatlan foglazulást, szájüregi vérzést, rekedtséget észlel, haladéktalanul forduljon fogorvoshoz vagy 
háziorvoshoz! 
 
Leggyakrabban előforduló figyelmeztető jelek (melyek gyulladásos, fertőzéses folyamatot is jelezhetnek): 

 fájdalom a szájban, torokban vagy fülben, 
 fájdalmas vagy fájdalmatlan fekély bárhol a szájban, 
 gyanús fehér vagy vörös elszíneződés, 
 csomó vagy duzzanat az ajkakon, a szájüregben vagy a torokban, 
 fájdalmas, nehézkes rágás vagy nyelés, 
 zsibbadtságérzet bárhol a szájban, torokban, 
 vérzés, 
 hang, beszéd megváltozása, 
 fog körül vérző szövetelváltozás, 
 foglazulás. 

 
Ha az említett tünetek közül bármelyik 2-3 hétnél tovább fenn áll feltétlenül forduljunk orvoshoz! 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/daganat/1192/a-szajuregi-daganatok-es-tunetei


 

 
Önnek tudnia kell azt is, hogy bármelyik tünet megjelenése nem azt jelenti feltétlenül, hogy biztosan rosszindulatú megbetegedés van a 
háttérben, de erre is gondolnunk kell. 
 
A háziorvos és a fogorvos által végzett szájüregi szűrővizsgálat mellett egy egyszerű és rendszeresen elvégzett önvizsgálattal a daganat 
korai jeleit mi magunk is korán felfedezhetjük, így nagyon sokat tehetünk a korai diagnózis érdekében. Az elváltozások elsődleges 
észleléséhez arra van szükség, hogy odafigyeljünk magunkra, hiszen egy tükör előtt szájüregünket magunk is átvizsgálhatjuk. 
 
Az egészségmegőrző önvizsgálatok csak pár percet vesznek igénybe, érdemes odafigyelni saját egészségünkre! 

 

A szájüreg önvizsgálatának módja 
 

A szájüreg önvizsgálata két részből áll: az alapos megtekintésből és az áttapintásból.  

 Nézze meg figyelmesen ajkait, talál-e berepedést, kifekélyesedést, fehér foltot vagy pikkelyesen hámló területet. 

 Fogja meg mindkét oldalon mutató- és hüvelykujjával, kifordítva a belső nyálkahártyai felszínét tekintse át. 

 Két ujjával az egyik szájzugba téve húzza félre orcáját a fogaktól, és a teljes belső felületet tekintse át. Fehér foltot, 
kisebb fekélyt, vagy szemölcsszerűen előemelkedő képletet keressen. Ugyanezt a másik oldalon is végezze el. 

 Öltse ki a nyelvét, és hegyét megfogva húzza előre, hogy felszínét alaposan megvizsgálhassa, majd jobbra-balra húzva 
az oldalsó széleit is vegye szemügyre. Visszaengedve a nyelvet, a szájpadot tekintse át, majd nyelvét a szájpadhoz 
emelve, a szájfeneket nézze át. Ezután a felső íny belső felületét vizsgálja meg. 

 A szájüregi daganatok egy része csak körülírt megvastagodás formájában mutatkozik, a szájüreg önvizsgálatának 
szerves részét kell képeznie az ajkak, az orcák, a nyelv, valamint az ínyek mutatóujjunkkal történő áttapintása is. 

 

A vizsgálatot javasolt havonta, kéthavonta egyszer és lehetőleg azonos időpontban elvégezni. 
 

Fordítson időt egészségére, és keresse fel fogorvosát is szájüregi szűrővizsgálat céljából. 
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