
Verskeie faktore kan bydra 
tot mondkanker

Ons almal het skadelose kankerselle in ons liggame, maar sekere faktore kan veroorsaak dat dié selle kwaadaardig raak. 
Kanker, in verskillende vorme, kan in enige deel van die liggaam voorkom, selfs in jou mond. Danielle Daniëls het meer 

gaan uitvind oor mondkanker, wat dit veroorsaak en hoe dit behandel kan word. 

)  Bronne: Dr. André van Zyl (spesialis in mondgeneeskunde en periodonsie in Hermanus) en die Panora-
ma- kop- en nekeenheid X chirurge: drs. Karen Lehmann (oor-, neus- en keelspesialis en kop- en nekchirurg), 
Ettienne Myburgh (algemene chirurg en kop- en nekchirurg); drs. Hanlie du Toit, Lizanne Langenhoven en 
André Dreyer (onkoloë); prof. Jos Hille (mondpatoloog); en prof. Leon van Rensburg (radioloog).

’n Roetine binnemondse ondersoek vir mondkanker moet ook insluit dat die geneesheer aan jou nek voel vir enige opsigtelike 
kliere.                                                                                                                                  Foto: DR. ANDRÉ VAN ZYL

Wat is mondkanker?
Mondkanker ontstaan meren-
deels in die mukosale belyning 
van die mondholte. In die meeste 
gevalle (90%) is dit plaveiselkar-
sinoom, hoewel ander tipes kan 
voorkom, insluitende kankers 
wat in die kakebene of in die 
klein speekselkliere groei, of 
vanaf ander dele van die liggaam 
versprei.

Mondkanker is die grootste 
groep kankers wat onder die gro-
ter groep kop- en nekkankers 
val. Dit word ook dikwels be-
skryf volgens die spesifieke area 
waar dit voorkom, soos byvoor-
beeld tongkanker, lipkanker, 
keelkanker en tandvleiskanker 
(gingiva).

Hoewel dit nie vir die publiek 
baie sin maak nie, word mond-
kanker beskou as ’n komplekse 
heterogene molekulêre siekte. 

Met ander woorde, die komplek-
se chromosomale afwykings in 
kankerselle word veroorsaak 
deur blootstelling aan verskeie 
karsinogene middels, virusse 
asook biologiese en fisieke pro-
sesse.

Mondkanker is ’n groot ge-
sondheidsprobleem wat wêreld-
wyd voorkom. Jaarliks word 
300 000 nuwe gevalle gediagno-
seer, met ’n meer algemene voor-
koms onder mans. Elke jaar 
sterf tot 160 000 mense as gevolg 
van dié soorte kanker, of die 
komplikasies daarvan. 

In Suid-Afrika word jaarliks 
ongeveer 1 200 nuwe gevalle ge-
registreer, maar die totaal is 
waarskynlik heelwat hoër, onder 
meer omdat baie pasiënte nie 
toegang het tot gepaste gesond-
heidsorg en diagnose nie.

. Tabak- en alkoholgebruik (of 
misbruik) word algemeen ver-
eenselwig met die ontstaan 
van longkanker en hartsiek-
tes, maar hierdie faktore is 
ook die hoofoorsaak van kan-
kers in die mondholte.

. ’n Ander groot oorsaak is die 
kou van betelneut, maar dit 
word meestal wydverspreid 
deur Indiese en Asiatiese be-
volkingsgroepe gebruik.

. ’n Swak dieet met tekort aan 
mikronutriënte veroorsaak 
die ontstaan van dié kanker.

. Nog ’n skokkende ontwikke-
ling is dat oro-faringeale kan-
ker (keelkanker of kanker wat 
agter in die mond voorkom) in 
tot 70% van gevalle nou ook in 
nie-rokers en matige drinkers 
voorkom.

. In Eerstewêreldlande het die 
voorkoms van mondkanker ef-
fens gedaal as gevolg van be-
wusmaking onder die publiek, 
maar ’n nuwe faktor speel 
deesdae ’n groot rol. Dit is die 
seksuele oordraagbare mensli-
ke papilloomvirus (MPV/ 

HPV), wat verantwoordelik is 
vir die ontstaan van 99% van 
servikale kankergevalle onder 
vroue. Dit word nou ook ge-
koppel aan die ontstaan van 
kanker in die agterste mond-
holte, die mangels, tongbasis 
en omliggende keel (orofa-
rinks). Dit is duidelik dat libe-
rale seksuele praktyke oor die 
afgelope paar dekades die hui-
dige epidemiese opflikkering 
in die voorkoms van hierdie 
spesifieke kankers veroorsaak 
het.

Oorsake van mondkanker

Simptome
Die simptome kan wissel. 
Eintlik kom die simptome 
van mondkanker eers heelwat 
later voor, daarom dui dit ge-
woonlik op ’n slegte uitkoms. 

Die volgende tekens en 
simptome mag dalk dui op 
mondkanker en behoort nie 
geïgnoreer te word nie, veral 
indien dit langer as twee 
weke steeds teenwoordig is:
. ’n Sweer of seerplek aan 

die mondslymvlies wat nie 
genees nie.

. ’n Wit plaak of ’n wit of 
rooi opgehewe plaak wat 
nie binne twee of drie weke 
verdwyn as dit behandel 
word nie.

. ’n Swelsel, massa of grow-

we plek in die mondholte 
(tandvleis, tong, mondvloer 
of wang) met of sonder pyn.

. “Naalde en spelde” of ’n 
dooie gevoel in die tong en 
ander dele van die mond 
(lippe ingesluit).

. ’n Aanhoudende seer keel 
wat nie genees nie.

. Probleme met sluk, kou, 
praat of beweging van die 
tong en kakebeen.

. Kroniese bloeding vanuit 
die mondholte.

. Tande wat skielik los word, 
of ’n gebit wat nie meer pas 
nie.

. Spraakprobleme.

. ’n Swelling of knop in die 
nek.

Só word die nek-
area ondersoek vir 
enige tasbare limf-
kliere wat mag dui 
op mondkan-
ker.                                                                      
Foto: DR. ANDRÉ 
VAN ZYL

Só lyk die tekens van vroeë tongkanker.                                                                 Foto’s: PANORAMA- KOP- EN NEKEENHEID 

“ ’n Growwe kol met verhewe rande op 
die tongrand, is ’n tipiese voorbeeld van 
‘n gemiddelde gevorderde kanker.
                                                      
      

Wie kry 
mondkanker?

. Rokers en drinkers – veral dié 
kombinasie kan mondkanker 
veroorsaak en dan is die ge-
vaar by mense ouer as 40 en 
spesifiek 60 jaar en ouer.

. Meer algemeen onder mans 
vanaf 55 jaar, met ’n rookge-
skiedenis van ongeveer 25 
pakjare (20 sigarette per dag 
vir ’n jaar = een pakjaar).

. Indien rookgewoontes gekom-
bineer word met die inname 
van alkohol, verhoog die risi-
ko aansienlik. Oor die alge-
meen is daar geen verskil in 
risiko in hierdie soorte kan-
ker tussen sosio-ekonomiese 
klasse of ras nie, behalwe vir 
die gewoonte van betelneut-
produkte (gutkha of pan masa-

la) gebruik deur Indiese en 
Asiatiese bevolkings.

. ’n Tekort aan gesonde vars 
voedsel, wat antioksidante en 
mikronutriënte soos selenium 
en sink bevat, is ’n risikofak-
tor. Swak mondhigiëne en tan-
de wat beskadig is, of swak-
passende kunstande, verhoog 
ook die risiko om hierdie kan-
ker te ontwikkel.

. Een van die mees kommer-
wekkende ontwikkelings in 
mondkanker die afgelope 10 
tot 20 jaar, is ’n toename in 
mondkanker onder jongmen-
se, veral in die ouderdoms-
groep 20 tot 30 jaar, waar 
mondkanker tradisioneel 
nooit voorgekom het nie.

Diagnosering
. ’n Algemene praktisyn of tand-

arts moet dadelik die pasiënt 
verwys indien ’n verdagte let-
sel nie binne twee tot drie we-
ke op konserwatiewe behande-
ling reageer nie. 

. Die pasiënt word of na ’n oor-, 
neus- en keelchirurg (ONK), ’n 
kop- en nekchirurg, ’n kaak-, 
gesig- en mondchirurg (KGM), 
’n mondgeneeskundespesialis 
of ’n mondpatoloog verwys.

. Die diagnose is bloot ’n deeg-
like ondersoek van die mond-
holte. Indien ’n verdagte area 

of letsel opgetel word, kan an-
der hulpmiddels gebruik word 
om verder te ondersoek. 

. Indien ’n verdagte letsel ge-
vind word, word beeldingson-
dersoeke aangevra in die 
vorm van ’n MRI, ’n RT-skan-
dering of soms ’n sonar en ge-
wone X-strale. Dit bepaal die 
omvang en grootte van die 
siekte. Daarna word biopsies 
(’n klein stuk weefsel) geneem 
vir patologiese ondersoek, wat 
gedoen word binne ’n paar mi-
nute met ’n klein verdowings-

inspuiting binnemonds. 
. Binne 24 tot 48 uur is die uit-

slag beskikbaar. Daarna kan 
besluite oor behandeling ge-
neem word. 

. Ander tegnieke sluit in ’n bor-
selbiopsie van die verdagte let-
sel vir sitologiese ondersoek, 
of soms ’n fynnaald-aspirasie 
van ’n knop of massa. Oro-fa-
ringeale kanker wat deur 
MPV/HPV veroorsaak is, 
moet geïdentifiseer word, aan-
gesien dit die besluit op be-
handeling mag beïnvloed. 

Behandeling van mondkanker 
Die pasiënt word deur ’n mul-
tidissiplinêre span behandel. 
Die span sluit in:
. ’n Onkologiese chirurg of 

ONK-chirurg met plastiese 
chirurgie-vakmanskap

. Onkoloë

. Patoloog wat in kop- en 
nekkanker spesialiseer

. Radioloog met kop- en nek-
ondervinding

Die tradisionele manier van 
mondkankerbehandeling is 
chirurgiese verwydering, ge-
volg deur bestraling, en wan-

neer nodig aangevul deur che-
moterapie. Indien dit reeds be-
gin versprei het, word disseksie 
of verwydering van limfkliere in 
die nek gedoen.

Die behandeling van hierdie 
soort kanker is soms ingrypend, 
en mag lei tot potensiële proble-
me met spraak-, eet- en slukver-
moë. Die nodige ondersteuning 
word van die begin af aangebied, 
en sluit in dieetkundige hulp 
asook fisioterapie en of spraakte-
rapie. Maatskaplike werkers is 
ook deel van die span wat die pa-

siënte en familie ondersteun.
Die MPV/HPV-tipe mond- 

of keelkanker reageer egter 
dramaties beter op bestraling 
en selfs chemoterapie – selfs 
beter in vergelyking met chi-
rurgie. 

As ’n mens in ag neem dat 
die chirurgie ’n geweldige 
morbiditeit het, dan is dit kri-
ties belangrik dat alle soorte  
keelkanker ten minste getoets 
moet word vir MPV/HPV, 
want dit kan behandeling dra-
maties beïnvloed.Die rooi plek met ’n sentrale wit opge-

hewe plaak op die tongkant, dui op ’n 
gevaarlike voorstadium van kanker. Dit 
mag reeds kwaadaardig wees.


