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   “Rak jamy ustnej: Rosnący problem, lecz doskonała okazja” 
 Lorne Lavine – doktor stomatologii 

Kiedy zdecydowałeś się zostać dentystą, prawdopodobnie nigdy nie spodziewałeś się, że 
możesz ocalić komuś życie. Wszyscy dzisiejsi stomatolodzy są powszechnie uważani jako 
pierwsza linia obrony przed nowotworem jamy ustnej. Chociaż dzisiejsza medycyna i zdrowszy 
tryb życia pomagają zmniejszyć liczbę zgonów w większości typów nowotworu, to liczba osób 
umierających na raka jamy ustnej wciąż jest bardzo wysoka. 

Jak to możliwe, biorąc pod uwagę znaczne zmniejszenie się liczby osób palących w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat?  

Podstawowym wyjaśnieniem jest niepokojący wzrost liczby przypadków raka jamy ustnej 
spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego przenoszonego drogą płciową  czyli HPV.  
W rzeczywistości, dzień wkrótce nadejdzie – jeśli nadal się nie zjawił – kiedy to HPV 
zdominuje tytoń jako najbardziej powszechna przyczyna raka jamy ustnej. 

Podsumowując statystyki zachorowań, rak jamy ustnej jest częściej wykrywany w późnych 
stadiach, a pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi mniej niż 50%.  Kiedy wykryje się tego raka 
szybciej, to wskaźnik przeżycia wzrasta do nawet około 82%. Wcześniejsze wykrycie zmian 
nowotworowych zmniejsza śmiertelność, a kluczem jest wizyta u dentysty.  

Dentysto, kto spędza więcej czasu na badaniu jamy ustnej niż Ty – a kto wie więcej na temat 
jamy ustnej – niż Ty?   

Większość ekspertów radzi, aby wszyscy pacjenci w wieku powyżej 18 lat, otrzymywali 
skierowanie na szczegółowe badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej co najmniej raz 
w roku. (Niektórzy rekomendują, że moglibyśmy zdecydować się na rozpoczęcie badań 
kontrolnych już w wieku 14 lat.) Wizyta powinna zwykle obejmować badanie kontrolne 
palpacyjne głowy i szyi oraz wizualizację pod białym światłem. Powinno to być częścią 
każdego badania higienicznego, ale statystyki pokazują, iż większość pacjentów nigdy nie 
doświadczyło tego rodzaju badań przesiewowych. 

Ponadto, istnieje kilka dodatkowych narzędzi, które umożliwiają wykrycie zmian 
nowotworowych i przedrakowych, których nie widać gołym okiem, a które nie powodują bólu 
czy dyskomfortu u pacjenta. Najpopularniejszą obecnie używaną technologią do wykrywania 
raka w obrębie jamy ustnej jest tzw. wizualizacja fluorescencji tkanek. W ciągu ostatnich lat 
technologia ta została sfinansowana na sumę ponad 50 milionów dolarów w formie badań 
klinicznych National Institutes of Health i innych uznanych instytucji.  

Zastosowanie tej technologii w obrębie jamy ustnej zostało zapoczątkowane przy współpracy 
światowej sławy British Columbia Cancer Agency oraz firmą LED Dental z siedzibą w British 
Columbia.  
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Ostatnie badania przeprowadzone na 620 pacjentach przez dr Edmunda Truelove z University 
of Washington wykazały, że system VELscope firmy LED Dental wykrył 28 zmian, które 
zostały pominięte „gołym okiem”. Obecnie na całym świecie jest stosowanych ponad 10 000 
urządzeń VELscope, a najnowszy model tej technologi -VELscope Vx – charakteryzuje się 
lekkim, bezprzewodowym projektem i ceną, która jest aż o połowę niższa od poprzednich 
modeli. 

Badania przesiewowe w kierunku wykrycia raka jamy ustnej dzięki urządzeniom 
wspomagającym VELscope trwają jedynie dwie minuty, ale bardzo dokładnie sprawdzają stan 
higieny. Urządzenia te są łatwe do stosowania w praktyce stomatologicznej i mogą być 
obsługiwane zarówno przez higienistów, jaki dentystów. Poza tym urządzenia do wizualizacji 
fluorescencji są całkowicie nieinwazyjne i nie wymagją stosowania nieprzyjemnych płukanek 
lub niechlujnych barwników. Dodatkowe koszty badania są na ogół akceptowane przez 
pacjenta, ale przychody przez nie generowane są nieporónywalnie większe. Korzyści mogą być 
widoczne w ciągu kilku miesięcy i być istotnym składnikiem przyczyniającym się do 
osiągnięcia celu. Co ważniejsze, gdy świadomość społeczna zagrożeń stwarzanych przez raka 
jamy ustnej wzrasta, proponowanie badań przez urządzenia wspomagające diagnostykę może 
być skutecznym sposobem na odróżnienie praktyk dentystycznych od siebie oraz 
przyciągnięcie nowych pacjentów. 

Pomimo wyżej wymienionych korzyści, wydaje się, że istnieją cztery powody, dla których 
większość dentystów  nadal nie zakupiła dodatkowego urządzenia przesiewowego VELscope : 

Brak postrzeganej potrzeby. Wielu dentystów uważa, że nie potrzebuje pomocy we 
wczesnym wykrywaniu zmian. Jeśli ich wyniki są zgodne, to czemu rak jamy ustnej jest 
wykrywalny w późniejszych stadiach? 

Niewystarczające dowody kliniczne. Wielu dentystów broniło się przed korzystaniem ze 
wspomagającego urządzenia twierdząc, iż chcą poczekać na publikację wystarczającej 
ilości dokumentów, które potwierdzają klinicznie skuteczność owego urządzenia. Choć 
nigdy nie można mieć wystarczających dowodów klinicznych, badania wspomnianego 
University of Washington sugerują, że urządzenia VELscope rzeczywiście pomagają 
dostrzec zmiany, które są niewidoczne gołym okiem. 

Fałszywe alarmy.  Wielu dentystów nie korzystających z tej metody powiedziałoby, że 
urządzenia wspomagające firmy LED Dental pokażą zbyt wiele wyników zwanych 
potocznie „fałszywymi alarmami”. Tego argumentu prawie nigdy nie słyszę jednak od 
użytkowników urządzeń wspomagających VELscope. Należy pamiętać, że dzieje się tak 
tylko dlatego, iż zmiana nie będąca nowotworem, może nie wystąpić. Proponowane 
badania przesiewowe są przeznaczone do diagnozowania nie tylko raka, ale wszelkich 
chorób jamy ustnej, zmian bakteryjnych, wirusowych czy zakażeń grzybiczych. 
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Słowo na „r”. Wielu dentystów może się przyznać, że po prostu nie chcą przekazać 
pacjentom złych wieści o raku. Ten argument nie uwzględnia faktu, że diagnoza 
(najczęściej oparta na chirurgicznej biopsji) jest prawie zawsze przekazana pacjentowi 
przez chirurga stomatologicznego, lekarza rodzinnego lub patologa. 

Z pewnością większy nacisk na wcześniejsze wykrycie zmian doprowadzi do znaczącego 
zmniejszenia zachorowalności oraz obniżenia śmiertelności na nowotwór jamy ustnej.  
Wczesne wykrycie zmian jest najważniejszym celem przy każdym rodzaju raka, gdzie 
wskaźnik śmiertelności jest mniejszy.  

W rzeczywistości, realizacja i powszechne stosowanie wymazu z szyjki macicy przyczynia się 
do zmniejszenia ilości śmiertelności na raka do 70%.  Nie ma powodu, aby sądzić, iż wsparcie 
wczesnego wykrywania zmian nowotworowych dzięki urządzeniom wspomagającym 
VELscope nie może mieć tego samego wpływu na wykrywalność nowotworu jamy ustnej. 

Kwiecień jest miesiącem na szczególne promowanie zwiększenia świadomości na temat 
nowotworów w obrębie jamy ustnej, kiedy to organizuje się wiele spotkań, darmowych 
prezentacji na temat raka jamy ustnej przez kilka godzin dziennie w ciągu całego miesiąca. 
Oczywiście wydarzenia związane z promowaniem darmowych badań przesiewowych mogą być 
również organizowane w innych miesiącach. Organizatorzy pozwolą Tobie na pokazanie 
swojej praktyki potencjalnym pacjentom i pokazanie Twojej troski o ich dobro.   

Leczenie zębów i dziąseł zawsze było i będzie szlachetną misją, ale współczesna stomatologia 
chce sięgać dalej. Stomatolodzy powinni być w szczególności strażnikiem zdrowia swoich 
pacjentów i stanu zdrowia jamy ustnej.  

Moim zdaniem nie ma niczego bardziej ekscytującego od bycia zawodowym dentystą. 
Przecież jeżeli uda się ocalić czyiś ząb, to tak jakby uratowało się komuś życie! 


