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ABSTRACT
Chemotherapy and radiotherapy are common
used in the treatment of malignant diseases. The aim
of these therapies is to eradicate the neoplastic cell
that is capable of multiplying rapidly. However, these
therapy techniques may to cause damage the tissues,
including oral mucosa, salivary glands, orofacial blood
vessels and bone marrow. Orofacial complications can
be seen commonly after radiotherapy to the head and
neck and after chemotherapy.
At this paper, oral care was taken in to
consideration by explaining complication occurred
patients that undergo chemotherapy and
radiotherapy.
Key words: Cancer, Chemotherapy, Oral
radiotherapy

ÖZET
Malign hastal klar n tedavisinde kemoterapi
ve radyoterapi yayg n olarak kullan l r. Bu tedavilerin
amac h zla ço8alabilen neoplazik hücreyi ortadan
kald rmakt r. Ancak bu tedavi ekilleri oral mukoza
dokular n , tükürük bezlerini, orofasiyal kan damarlar n
ve kemik ili8ini hasara u8ratabilir. Orofasiyal
komplikasyonlar; kemoterapi sonras ve ba boyun
radyoterapisini takiben yayg n olarak kar m za ç kar.
Bu makale de radyoterapi ve kemoterapi
gören hastalarda olu an komplikasyonlar anlat larak
oral bak m n önemi vurguland .
Anahtar kelimeler: Kanser, Kemoterapi,
Oral radyoterapi

3.
Kanser
terapisinin
geç/kronik
komplikasyonlar
• Kserostomi
• Kemik nekrozu
• A8r
• TME rahats zl 8 / trismus
• Di demineralizasyonu ve çürükler
• Oral ülserasyonlar
• Tat kayb veya de8i ikli8i
Koruma ve terapi öncesi tedavi
planlamas$:
Oral sa&l$k: Kanser te hisi ile terapi ba lang c aras ndaki süre çok k sad r. Kanser te hisi konulduktan hemen sonra tedaviye ba lanmak istenir. Ancak bu hastalar n a8 z ve di sa8l 8 yönünden muayene edilmesi ve gerekli tedavilerin yap lmas gerekir.
Tedaviye ba lamadan önce çürük di ler
restore edilmelidir. Keskin di kenarlar ve uygunsuz

GR
Kanser hastalar nda terapiye ba8l olarak
olu an orofasiyal komplikasyonlar engellemek çok
önemlidir. Bunun için di hekimi ve onkolo8un birlikte
çal mas önerilir. Çocuk hastalarda uygulanan tedavi
sonucunda olu abilecek komplikasyon riski yeti kinlere
göre 3 kat daha fazlad r. Bu nedenle çocuk hastalarda
daha dikkatli davran lmal ve önlemler al nmal d r.
Kanser hastalar için oral sa8l k bak m ve oral
komplikasyonlar üç gurupta inceleyebiliriz;1,2
1. Koruma ve kanser terapisi öncesi tedavi
planlamas
2. Tedavi boyunca olu abilecek hastal klar
• Mukozitis
• Kanama riski
• Kserostomi
• A8r
• Tat kayb ve de8i ikli8i

* Atatürk Üniversitesi , Di Hekimli8i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dal Ara t rma görevlisi
** Atatürk Üniversitesi , Di Hekimli8i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dal Ö8retim üyesi
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(enfeksiyon, septisemi) komplikasyonlar beraberinde
getirir.7
Genel olarak mukozitis ilave doku hasar ndan
kaç nmak ve kalan epitelyal hücrelerin rejenerasyonunu temin etmek için konservatif ekilde tedavi
edilmelidir. (yi plak kontrolü, yumu ak diyet tavsiyesi,
sigara, alkol gibi irritanlar n engellenmesi esast r.
Mukozitis tedavisi için kullan lan ajanlardan
klorhexidin kemoterapi ili kili mukozitiste potansiyel
etkiye sahipken radyasyon mukozitisinin kontrolünde
etkili bulunmam t r. Sucralfate, oktasulfat sükrozun
alüminyum tuzudur. A8 zdan al nd 8 zaman yaln z %35’i sistemik olarak absorbe edilir. Ülser yüzeyine
ba8lanarak bariyer bir yüzey olu turur ve her iki terapi
sekline ba8l olu an mukozitiste de etkilidir.2, 8- 10
Lignocaine, benzydamine, dyclonine ve
diphenydromine gibi anestetik ajanlar mukozitis a8r s nda kullan l r. Radyoterapi gören hastalarda benzidamin kullan l rsa mukozitisin iddetini de azalt r.
Topikal tedavi yeterli olmaz ya da a8r çok iddetli ise
narkotik analjezikler kullan labilir.1, 2, 6–8, 11
Prostoglandinlerin, topikal vitamin E’ nin,
topikal kortikosteroidlerin ve yumu ak lazerin (heliumneon)
baz yararlar ispatlanmas na ra8men bu
konuda ilave çal malara ihtiyaç vard r.1, 2, 12, 13
Herpes simpleks virüs ve kandida gibi belli
oral enfeksiyonlar radyoterapiye nazaran kemoterapi
alan hastalarda daha yayg nd r. Bu nedenle proflaktik
antimikrobiyaller ve antifungaller kemoterapi süresince
tavsiye edilir. Oayet hasta protez kullan yorsa antifungaller 2 haftal k donem boyunca reçete edilebilir.
Fluconozale dirençli enfeksiyonlar için tavsiye edilir.
Viscogelin her uygulamada 800 000 ünitelik nistatin
tozu yumu ak astarlama materyali içine ilave edilebilir.
Nistatin tozu astar n s v ve tozu kar t 8 zaman ilave
edilir. Yakla k 7 haftal k dönemde etkilidir. Benzer bir
duruma amphotericin viscogel ile inaktive oldu8undan
kullan lmaz.1, 2, 6, 7, 14-17
Birçok kanser ara t rma merkezinde hastalar
üzerinde sistemik antibiyotik kullan m na ra8men
mukozitis sert ve iddetli bir problem olarak varl 8 n
sürdürmekte oldu8undan mukozitisin bakteriyel
hipotezini de8erlendirmek için ilave çal malara ihtiyaç
duyulmaktad r.2
Kserostomi: Bu durum özellikle radyoterapi
gören hastalarda yayg n olarak görülür. Kemoterapide
de adriamisin gibi baz ilaçlar n bu tür etkisi
gözlenmi tir7.

restorasyonlar ülserasyona sebep olaca8
için
düzeltilmelidir.
Bütün protezler veya obturatörler terapiye
ba lamadan önce kontrol edilmeli, hatal bölgeler
modifiye edilmelidir. Mukozitis mevcudiyetinde hastaya
protez takmamas önerilir. Protez kullan m na ara
verilmesi durumunda protezler di macunu ile iyice
temizlenmelidir.
Terapiye ba lamadan önce klorhexidin solüsyonlar ve dental jellerin uygun kullan m tedavi sonuçlar n önemli ölçüde etkiler. Bu maddeler özellikle gingival hastal klar n tedavisine katk da bulunur. Klorhexidin mukozitisin iddetini azaltmamas na ra8men
oral mutans, streptokok ve laktobasil say s n dü ürerek oral komplikasyonlar n insidans n azaltmada yard mc olur. Flourid çürükleri azalt r. Ayr ca en yüksek
koruyucu etkiye sahip oldu8u için bütün di lerin tüm
yüzeylerine uygulanan en etkin yöntemdir. Bir çal mada %1’lik sodyum flourid içerikli jelin günlük 5 dakika di lere uygulanmas ile çürük olu umunda azalma
meydana getirdi8i; di8er bir çal mada da %0.4’lük
stannos flourid jelin karyojenik bakterilerin azalt lmas nda avantaj sa8lad 8 belirtilmi tir. 2–5
Terapi sonras oldu8u kadar terapi öncesinde
de hastalar immediat di çekimine maruz b rak lmamal d r.1,4
Genel sa&l$k: Kanser hastalar psikososyal
dan mana ihtiyaç duyabilir. Hasta kanser terapisinin
her tür komplikasyonuna kar önceden dikkatlice haz rlanmal d r. Sigara ve alkol kullan m engellenmelidir.
Kanser terapisi boyunca hastal$klar ve
oral sa&l$k:
Mukozitis: Radyoterapi veya kemoterapinin
kullan m na ba8l olarak olu an mukozitiste baz
farkl l klar n mevcudiyeti tart lmas na ra8men gerek
klinik seyir gerekse tedavi yakla mlar her iki tip içinde
benzerdir. Mukozal reaksiyonlar radyoterapinin ikinci
haftas n n sonuna do8ru gözlenirken; kemoterapi de
daha h zl bir ekilde terapinin ba lang c ndan 5–7 gün
sonra kar m za ç kar.2
Radyoterapi ve kemoterapi mukozal hücre
yenileme döngüsünü zarara u8ratarak mukozitise neden olur. Klinik olarak bukkal mukozada ba lang çta
renk de8i ikli8i, takip eden dönemlerde de eritem ve
fibrin eksuda birikimi ile ülserasyon olu ur. 2, 6
Mukozitis a8r y da beraberinde getirir. Bu
durum ya am kalitesini önemli ölçüde etkiler. Ayr ca
ülseratif mukozitis mikrobiyal bir giri
ortam
olu turaca8 için hem lokal hem de sistemik seviyede
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karboksimetil seluloz içerikli ajanlar mine remineralizasyonunu kolayla t rabilir. Baz çal malarda musin
içerikli preparatlar n hasta taraf ndan daha iyi
kabullendi8i ve normal oral floran n olu turulmas nda
katk sa8lad 8 bildirilmektedir. Orthana ve Luborant,
flourid içeren tükürük preparatlar d r. Oral balance
tükürük yenileme jeli ve Oral balance a8 z gargaralar
kullan labilir. Maliyet ve güven göz önünde tutuldu8u
zaman hastalar su damlalar n tercih eder ve
yanlar nda ta rlar.1, 2, 7, 14, 21, 26, 27
Kanser hastalar nda submandibular bezin radyasyon alan d na ta nmas gibi orijinal bir cerrahi
yakla m oral kavitenin kanseri için uygun de8ildir.21
A&r$: Kanser hastalar nda a8r tümörün kendisinden, kanserle ili kisi olmayan baz sebeplerden
veya komplikasyonlar n varl 8 na ba8l olarak kar m za
ç kar. Kanser hastalar nda a8r n n de8erlendirilmesi
son y llarda daha hassas ele al nan konulardan biridir.
Bu konuda topikal capsaicin gibi yeni ajanlar deneme
a amas ndad r.2, 28, 29
Oral kanama riski: Kemoterapi veya primer
hastal ktan dolay myelosupresif trombositopeni kanama e8ilimine sebep olabilir. Medikal tedaviden ve oral
enfeksiyondan kaynakl hepatotoksisite koagulopatiye
yol açabilir. Bu yüzden cerrahi prosedür homeostozisi
sa8layacak bakim ve itinada yürütülmelidir.2, 7
Tat duyusunun kayb$: Ba -boyun bölgesinden radyoterapi alan hastalarda tat duyusunda azalma
gözlenir. Bu tat kayb n n mekanizmas tam olarak izah
edilememi tir. Özellikle parotisin maruz kald 8
nlamalardan sonra tat kayb gözlendi8i için bu durumun
kserostomi ile ili kili oldu8u belirtilmektedir. Tat kayb
stres verici olabilir ve kötü beslenmeye yol açabilir.
Ancak terapi bitiminden sonraki birkaç ay içinde tat
alg s nda yava ça iyile me olur.2, 6, 30
Kanser
terapisinin
geç/kronik
komplikasyonlar$
TME rahats$zl$&$/Trismus: Bu durum uyku
düzeninin bozulmas ve kanserle ili kili anksiyeteden
dolay geli ebilir. Radyasyon veya cerrahiyi takiben
olu an fibrozis yahut patolojik ve cerrahi fraktürlerden
dolay mandibulan n devaml l 8 n n kayb , trismus ile
sonuçlanabilir. Kanser hastalar nda TME ile ilgili rahats zl 8 n de8erlendirilmesine yönelik spesifik çal ma
bulunmad 8 ndan bu konuda genel literatüre itimat
edilmelidir.
Bu hastalara oral aparey kullan m , fiziksel
terapi, uygun ilaç tedavisi ile yard mc olunur. Hareket
egzersizleri ve di8er fiziksel terapiler mevcut hareket

Tükürük bezlerinden özellikle parotis normal
ve uyar lm tükürük ak h z n n azalmas na yol açan
hem vasküler doku hem de asinar hücrelerin
etkilendi8i radyasyon hasar na yatk nd r ve özellikle
parotis nland 8 zaman kserostomi gözlenir. Radyasyonun unilateral verilmesi %50–60, bilateral verilmesi
%80 oran nda tükürük ak h z nda azalma ile ili kilidir.
Bu nedenle kserostomiyi azaltmak için unilateral ve
olabildi8ince
s n rland r lm
radyoterapi
daha
endikedir.2, 18, 19
Radyoterapi sadece tükürük ak nda de8il
ayni zamanda bile enlerinde de de8i ikli8e yol açar.
Tükürük bikarbonat konsantrasyonu, pH ve tamponlama kapasitesi azal r, sodyumchloride ve di8er
elektrolitler artar. Ancak potasyum, Iga ve lizozim
seviyesi de8i mez.2, 19, 20
Kserostomi sonucunda a8 zda a r kuruluk,
dudak hareketlerinde azalma, tüm mukozada atrofi ve
ülserasyon olu ur. Bunlara ba8l olarak çi8neme,
konu ma, yutkunma fonksiyonlar nda güçlük ve a8 z
kokusu vard r.6, 21
Kserostominin mevcut oldu8u durumlarda
hastaya salivasyonda ilave bozulmalar yapabilen alkol
ve tütün gibi sempatomimetik veya antikolinerjik
ajandan kaç nmas tavsiye edilmelidir. Nonasidik
içecekler, ekerli sak z, süt veya so8uk suyun s k
yudumlanmas
kserostomiye
yard mc
olabilir.
Olgunla m muz iyi bir kayganla t r c d r ancak yüksek
eker içeri8inden dolay sadece di siz hastalarda
önerilebilir. Oekerli sak z tükürük üretimini stimüle
etti8i kadar tükürük bile enlerini de stimüle eder.1, 2, 22,
23

(ntraoral veya oftalmik uygulanan göz
damlalar ve oral pilokarpin tabletlerin günde üç kez
yakla k 5 mg uygulanmas hem salivasyonun düzeltilmesinde hem de semptomlar n rahatlat lmas nda
etkilidir. Ancak pilokarpin terleme, rinitis, ba a8r s ,
mide bulant s ve üriner s kl kta art gibi yan etkileri
vard r. Ayr ca kemik y k m olan hastalarda ve ast mda
kontrendikedir.1, 2, 14, 24
Bethanecholun klinik kullan m kserostomili
hastalarda ba ar sa8lam ve oldukça az yan etkisi
rapor edilmi tir. Anetholetrithione’nin günde üç kez iki
tablet kullan m baz kserostomili hastalarda tükürük
reseptörlerinde
nörostimulatif
etkiyle
tükürük
konsantrasyonunu art rm t r.1, 2, 25
Bu hastalarda tükürük preparatlar da kullan labilir. Bunlar n yapt klar katk k sa süreli olup geçici
rahatlama sa8lar. Hayvansal içerikli olmayan ço8u
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Osteoradyonekroz s kl 8 esas olarak periodontal hastal klardan kaynakl enfeksiyon ve di çekiminin neticesinde ortaya ç kan travman n bir sonucu
olarak di leri mevcut hastalarda di siz hastalara nazaran 3 kat daha yüksektir. Bu nedenle cerrahi kaynakl
travma ve oral enfeksiyonlar asgari tutmak önem
ta r.2
Mandibular osteoradyonekrozun en yüksek
insidans radyoterapinin hemen öncesinde ve sonras nda di çekimi yapt ran hastalarda görülmü tür. Bu
nedenle mümkünse bu zamanlarda çekimden kaç n lmal d r. Genel anlamda di çekimi radyoterapiye ba lamadan 2 -3 hafta önce yap lmal d r. Di çekimi kesinlikle gerekliyse di in al nmas antibiyotik proflaksisi
alt nda ve olabildi8ince atravmatik ekilde gerçekle tirilmelidir. Cerrahi öncesi %0.2 lik klorhexidin glukonatl
gargaran n bakteriyel floray azaltt 8 ve iyile meyi
destekledi8i vurgulanm t r.1, 2, 6, 14, 21
Osteoradyonekrozdan kaç nman n etkin yollar ndan biri de azalt lm radyasyon dozu, radyasyon
alan n mandibula ve maksilla d na ta yabilmek ve
radyasyon koruyucular ile kemik üzerindeki radyasyon
etkilerini minimuma indirmektir. 60 gy alt ndaki
radyasyon dozunda osteoradyonekroz olu umu oldukça nadirdir. 70 gy doz alan hastada osteoradyonekroz
insidans %1.8 olurken; 70 gy üzerinde doz alanlarda
bu oran %9 civar ndad r.2
Osteoradyonekroz geli ti8i durumlarda ba lang ç yakla m konservatif olmal d r. Lokal yara bak m ,
topikal ve sistemik antibiyotikler esast r. Dikkatli ve
titiz oral hijyen büyük öneme sahiptir. Her cerrahi
i lem nekrotik prosesin uzamas na katk da bulunaca8
için sökestir ya kendili8inden uzakla mas na izin verilmeli yada atravmatik ekilde kald r lmal d r. Osteoradyonekroz bir ba lang ç enfeksiyon prosesi de8ildir
ve dokunun beslenmesi bozulmu tur. Bundan dolay
sistemik antibiyotik ajanlar n faydas s n rl d r. Buna
ra8men tetrasiklinler kemik ile selektif etkile imlerinden dolay tavsiye edilebilir. 10 gün için günde dört
kez 250 mg.l k tetrasiklin uygulamas ve bunu takiben
günde iki kez 250 mg.l k tetrasiklinin devam birkaç ay
için tavsiye edilir. Anaeroblar n etkile imde bulundu8u
baz enfeksiyon vakalar nda günde üç kez 200 mg
metranidazol ve di8er geni spekturumlu antimikrobiyaller ilave edilebilir.1, 2, 6, 14, 21
Hiperbarik oksijen terapisinin osteoradyonekrozun iyile mesine katk da bulundu8u gösterilmi tir. Bu
terapinin yakla k 84 kez, günlük 1.5 - 2 saat, 2 - 2.5
atm bas nc alt nda verilmesi tavsiye edilir. Hiperbarik

k s tl l 8 n azaltmada yard mc olabilir fakat fibrozis
olu tu8u zaman fiziksel terapi sadece fonksiyon
esnas ndaki ilave olumsuzluklar azaltabilir.1, 2, 31

Di6

demineralizasyonu

ve

çürükler:

Kanser terapisi gören hastalar, oral mikrofloran n daha
karyojenik hal al , yüksek içerikli sukroz al m ve
kserostomiden dolay çürü8e e8imlidir. Tükürük
bile enlerinde ciddi bir azalma görülür. Tükürük
asidiktir ve dü ük bir tamponlama kapasitesine
sahiptir. Di strüktürü demineralizedir ve kavitasyon
normalde çürük olmamas gereken k s mlarda olu ur.
Buralar ön di lerin kesici kenarlar , arka di lerin
tüberkül tepeleri, koleler, ayr ca ön ve arka gurup
di lerin lingual ve vestibül yüzeyleridir. Hastada
nonkaryojenik diyet takibi ve oral hijyenin düzeltilmesi
kritik önem ta r. Hastalarda günlük di f rçalama ve
a8 z bak m yumu ak bir f rça ile yap lmal d r. E8er di
f rçalamaya bir süre ara verilmesi gerekirse i leme en
erken f rsatta kal nan yerden devam edilmelidir. Bir
aqueous klorhexidin glukonat a8 z gargaras di f rças
ile beraber kullan lmal d r. Bu a8 z çalkalamalar
f rçalama yap lmasa da devam ettirilmelidir. A8 zda
a r bir temizlenemeyecek a8r mevcut ise a8 z
solüsyonu kullan lmamal d r. Bu durumda oral dokular
günde 3 veya 4 kez ya klorhexidin içine dald r lm bir
gazl bezle yada polygon oral gazl bezli pamuklarla
temizlenmelidir. Polygon gazl bezler enflame mukozaya uyguland klar zaman pamu8a nazaran daha az
a8r ve kanamaya neden olur. Bunlara ilaveten flouridli
di macunu hem remineralizasyonu te vik eder hem
de dental çürükleri engeller.1, 2, 6, 32, 33
Kemik nekrozu: Yayg n olmamas na ra8men osteoradyonekroz radyasyon terapisinin en ciddi
komplikasyonudur. Kemik radyasyonu fibroblastosteoblast-osteosit hasar na, mukoza ve periostun fibrozisine ve küçük kan damarlar n n trombozu ile karakterize endarterite yol acar. Bu durumda hem kemi8in
bizzat kendi hücreleri hasara u8rar, hem de kemi8in
beslenme kapasitesi bozulur. Bu bölgede olu abilecek
bir travma ve buna destek olabilecek bir enfeksiyon
durumu nekrozun kaç n lmaz bir hale gelmesine neden
olur.1, 2, 6, 14, 21, 34
Çe itli faktörler osteoradyonekroz riskini art rabilir. Daha yüksek radyasyon dozu, fraktürün say s ve
büyüklü8ü, lokal travmatik immun defekt ve zay f
beslenme bu faktörler aras ndad r. Ayni zamanda alkol
sigara ba8 ml l 8 ve kötü oral hijyen osteoradyonekroz
riskini art rabilir.2, 35
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oksijen terapisinin yan etkileri yayg n de8ildir fakat
geçici miyop, nöbetler ve hava embolisine yol açan
otik veya pulmoner barotravma meydana getirebilir.
Hiperbarik oksijen terapisi klostorofobi, viral enfeksiyon, yüksek ate ve üst solunum yolu enfeksiyonlar nda k smen kontrendikedir. Hiperbarik oksijen kaynakl
riskler elektrokardiyografi ve gö8üs radyografisi içeren
dikkatli bir ön de8erlendirme ile azalt labilir.1,2,14,21,36,37
Terapatik ultrasoundlar 50 gün için günlük 10
dakika mandibulan n 1 cm karelik yo8unlu8una dörtte
birlik pulse edilmi 3 mhz.lik bir s kl kta uygulanmas ile
osteoradyonekrozun etkili bir ekilde düzeltilebildi8i
önerilmektedir fakat ilave çal malara ihtiyaç duyulmaktad r. Ayn ekilde elektroterapi ve pentoxifylinne
gibi di8er modulatörlerin yararlar üzerindeki erken
raporlar henüz do8rulanamam t r.1, 2, 38, 39
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SONUÇ
Kanser te hisi konulmu bir hastan n oral
bozukluklar di8er hekimler taraf ndan fazla dikkate
al nmaz. Özellikle ba - boyun bölgesi kanserlerinde;
tedavi öncesinde, tedavi uygulan rken ve tedavi
sonras nda ortaya ç kan oral problemlerin de8erlendirilmesinde di hekimlerine büyük sorumluluk dü er.
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