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 چکیده

و از  فت است که رشد آن عمالً خودمختار بودهغیرطبیعی از با ایتودهتومور،  :زمینه و هدف

 و دانايی در ارتباط با شیوع زمینهن اي در پزشکاندندان آگاهی .گیردمیطبیعی پیشی  هایبافت

 ارجاع و سرطان دهان به مبتال بیماران زودهنگام یشناساي در مهم فاکتور يک در هر جمعیت هاآن

بیشترين میزان بقای بیماران مبتال به سرطان  ،شودیم محسوب درمان جهت هاآن موقع به و سريع

 ای سرطانو ريسک فاکتوره هانشانه ،عالئمو بیمار از  پزشکدندانکه  افتدمیدهان زمانی اتفاق 

 پزشکاندندان آگاهی افزايش جهت آماری برآوردپژوهش از اين  هدف ،گاهی داشته باشنددهان آ

 .باشدمی کرمان دندانپزشکی هکددانش در انده حفره بدخیم ضايعات شیوع میزان از

پس از استخراج از  ماریو اطالعات ببوده  یمقطع یفین پژوهش از نوع توصيا روش انجام کار:

فت قرار گر یفرم اطالعات در کرمان دندانپزشکی دانشکده شناسیآسیب بخشدر  هاآن یهاپرونده

شده  یبندطبقه، سن، جنس فراوانی، جه به محل،با تو شده و SPSS یآمار افزارنرموارد  هاداده و

 قرار گرفت. یآمار وتحلیليهتجزسپس مورد 

 بخش به یارسال یهانمونه کل بین از سال ده زمانی فاصله در مطالعه اين در :گیرییجهنت

 ينترفراوان .شد یشناساي دهان بدخیم ضايعه مورد 315 کرمان دانشکده دندانپزشکی شناسییبآس

 اين در .باشدیم سال (151/66) سنی میانگینو  (%23/61) ینوماکارس سل اسکواموس ،ضايعه

 ،3 به 81/3 نسبت به و زنان از بیش مردان دهان، بدخیم ضايعات یتمام گرفتن نظر در با مطالعه

 سجن دو در دهان هاییمیبدخ وعیش اختالف ریاخ یهاسال، یجهدرنت بودند مبتال ضايعات اين به

 .بودند ابتال یاصل و عمده ینواح جزو لب و زبان باکال، مخاط حاضر در مطالعه ،است شده مترک

 کرمان ،فراوانی ،ضايعات بدخیم دهانی واژگان:کلید
 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background of study: Tumor is an abnormal tissue that its growth is faster than 

normal tissues, malignant tumors also called Cancer, the knowledge of dentist 

about the prevalence of these lesions in a different population is an important 

factor to have the early diagnose and the best treatment plan for the patient. The 

best treatment plan for patient is when both the dentist and the patient are known 

about the signs and symptoms and risk factors of cancer to diagnose the oral 

cancer at first stages and to treat it in the right time and the purpose of this study 

is to achieve the statistical results for dentist's knowledge about the prevalence of 

oral malignant lesions in dental school of Kerman University. 

Methodology: This research is a cross-sectional study and after the gathering data 

from patient's documents in pathology department of dental school in Kerman 

University the data are examined in SPPS software and then being analyzed. 

Results: In this study during 01 years old among all biopsies that are sent to 

dental school of Kerman University 011 oral malignant tumors are found, the 

most prevalent lesion observed was squamous cell carcinoma (%36.10) and the 

average age that is found is (63.116) years old, and it's more prominent in males 

rather than females, the ratio is 02.6 to 0 and it shows the differences between 

males and females is decreasing and the most affected areas are buccal of mucosa 

and tongue. 
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