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SUMMARY

ÖZET

Leukemia is the most common form of childhood
cancer. Childhood leukemia can be classified as acute,
chronic and congenital. Acute leukemia now refers to
those diseases characterized by a predominance of
immature hematopoetic or lymphoid precursors,
whereas chronic leukemia refers those conditions
characterized by expansion of mature marrow elements.
The oral manifestations of leukemia are gingival
abnormalities, bleeding gums and oral mucosal paller.
Due to immunosuppression caused by the chemotherapy
drugs oral mucosal ulserations, uncontrolled herpes,
candidiasis and pseudomoniasis is observed. A case
report of lesions due to acute lymphoblastic
leukemia(ALL) was presented. Professional dental follow
up should be integrated into the medical follow up.
Key words: Leukemia, lymphoblastic, acute,
oral findings.

Lösemi, çocukluk dönemi kanserlerinin en s k
görülen tipidir. Lösemiler, akut, kronik ve konjenital
olarak üçe ayr l r. Akut lösemi olgunla mam
hematopoetik veya lenfoid prekürsörlerin bask nl 5 ile
karakterize bir hastal kt r. Gingival anomaliler, di
etlerinde kanama ve oral mukozal solgunluk löseminin
en yayg n oral bulgular d r. Kemoterapide kullan lan
ilaçlar n immünosupresif etkileri sonucu olu an oral
mukozal ülserasyonlar, kontrol alt na al namayan
herpetik lezyonlar, kandidiazis ve psödomoniazis
gözlenir. Bu olgu raporunda Akut lenfoblastik lösemili bir
hastan n oral bulgular sunulmaktad r. Profesyonel dental
takip, medikal takip ile birlikte yürütülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Lösemi, lenfoblastik, akut,
oral bulgular.

G R

lösemi (KLL) olarak ikiye ayr l r. Akut lösemide kanda
lökosit say s dü ük, normal yada yüksek olabilirken,
kronik lösemide kanda lökosit say s artm t r.
Bu vakada ALL hastas alt ya nda bir erkek
çocu5un oral bulgular ilgili literatürler 5 nda sunuldu.

Lösemiler çocukluk dönemi kanserlerinin en s k
görülen tipidir.1-3 Lösemiler beyaz kan hücresi
prekürsörlerinin maling neoplazileridir. Prolifere olan
lösemik hücrelerce kemik ili5inin i gal edilmesi,
dola mda olan kandaki olgunla mam beyaz hücrelerin
anormal say ve ekilleri ile dalak, karaci5er ve di5er
vücut dokular na yay l m ile karakterizedir.1,4 Lösemiler
akut, kronik ve konjenital olarak üçe ayr l r.1 Akut lösemi
aniden ortaya ç kar. Akut lösemilerin % 80 ini
lenfoblastik lösemi(ALL), % 15 ini myeloblastik
lösemi(AML) te kil eder. Olgular n % 5’lik k sm ise kesin
olarak karakterize edilememektedir.5 Kronik lösemi ise
daha yava seyreden ve hastay birden kötüle tirmeyen
tiptir. Kronik myelositer lösemi(KML ) ve kronik lenfositer
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OLGU SUNUMU
2002 y l nda ALL te hisiyle Atatürk Üniversitesi
Onkoloji Anabilim Dal ’nda tedavi görmekte olan 6
ya ndaki erkek çocuk hasta klini5imize oral ikayetleri
nedeniyle gönderilmi ti. Hasta ebeveyninden al nan
anamnezde; hastan n yakla k bir aydan beri oral
mukozas n n çe itli bölgelerinde ve di lerinde a5r
ikayetleri ve bununla beraber beslenme problemleri
oldu5u kaydedildi. Hastan n klinik muayenesinde süt
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di lerinin a5 zda mevcut oldu5u, a r plak birikimi ve di
çürü5ü olmaks z n di lerin vestibül-lingual yüzeylerinde
ve bir k s m di etinde kahverengi renklenmeler tespit
edildi. Genel olarak a5 z mukozas nda görülen
solgunlukla beraber, hastan n alt ve üst duda5 nda ve
dilinin apeksinde vezikül tarz nda herpetik lezyonlar
gözlendi. Sa5 dudak kö esinin mukozal yüzeyinde majör
aftöz ülserasyon tespit edildi (Resim 1-4)
Hastam z n dental tedavisinde dokular irrite
etmeden oral hijyeni sa5lamaya yönelik i lemler yap ld .
Uzun süreli klorheksidin glukonat (CHX) (%0.2) içeren
bir gargaran n
kullan ma ba5l olarak di etlerinde
olu an kahverengi renklenmeleri düzeltmek ve oral
floray normale döndürmek için CHX kullan m na bir süre
ara verildi ve ebeveyne CHX kullan m ile ilgili bilgi
aktar ld . Hastan n mevcut ikayetlerinin azalt lmas
amac yla yara yüzeyleri Benzidamin HCI içeren bir a5 z
gargaras kullan larak spançlarla temizlendi. Oral hijyen
e5itimi verilmesini takiben, hasta ikayetlerini azaltmak
için a5r kesici, Benzidamin HCI içeren bir a5 z gargaras ,
epitelizasyonu h zland rmak için bir preparat ve asiklovir
içeren topikal bir krem reçete edildi. Hasta
kooperasyonun kötü olmas ndan dolay takip ve kontrol
amac yla verilen randevuya hasta uymad .

Resim-3

Resim-4
TARTI MA
ALL, s kl kla 10 ya ve alt ndaki çocuklarda
görülmekle birlikte di5er ya gruplar nda da bu hastal 5a
rastlanmaktad r. ALL kal tsal bir hastal k de5ildir, kemik
ili5inde yer alan hücrelerin de5i ime u5ramas nedeniyle
ortaya ç kar. Bu de5i imin nedeni tam olarak
belirlenememi tir. Ancak yüksek dozda radyasyona veya
do5um öncesi ya da erken çocukluk döneminde toksik
maddelere maruz kalma gibi çevresel faktörlerin ALL
üzerinde etkili oldu5u belirlenmi tir.8 ALL’li hastalar n
kemik ili5i çok say da blast (olgunla mam kemik ili5i
hücresi) üretir. Blastlar n lenfositlere dönü mesi
gerekirken bu gerçekle mez, lökosit ve trombosit
üretecek yer kalmayacak oranda kemik ili5inde çok
say da blast birikimi olu ur.
ALL’li hastalar n oral muayenesinde, gingival
anomaliler, di etlerinde kanama ve oral mukozal
solgunlu5un ilk göze çarpan bulgular oldu5u
vurgulanm t r.2,6 Bu bulgulara ilave olarak kullan lan
ilaçlar n immünosupresif etkilerine ba5l olu an oral
mukozal ülserasyonlar, herpetik lezyonlar, kandidiazis ve
psödomoniazis dikkati çeken di5er bulgulard r. 2,9,10

Resim-1

Resim -2
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Orbak ve arkada lar 1 1997 y l nda 97 akut
lösemili hastan n %72.3’ünün ALL’li oldu5unu ve bu
hastalarda de5i en derecelerde oral mukozal solgunluk,
gingival hiperplazi, pete i, gingival kanama, herpes
labialis, kandidiazis, stomatitis, elitis, siyanozis ve aftöz
ülser görüldü5ünü rapor etmi lerdir. Bu olguda da a5 z
mukozas nda solgunluk görüldü. Hastam zda görülen
mukozal solgunluk hastan n anemik durumuna ba5land .
Ayr ca
hastan n alt ve üst duda5 nda ve dilinin
apeksinde vezikül tarz nda lezyonlar gözlendi. Sa5 dudak
kö esinin mukozal yüzeyinde majör aftöz ülserasyon
tespit edildi.
Baliga ve arkada lar 2 47 akut lösemi hastas
çocukta kemoterapi öncesi ve kemoterapi esnas nda oral
bulgular kaydetmi lerdir. Ve kemoterapi öncesi oral
bulgular , gingival anomaliler, di eti kanamas ve oral
mukozal
solgunluk
olarak
rapor
ederlerken,
kemoterapotik ajan n immünosupresif etkilerine ba5l
görülen oral bulgular ise oral mukozal ülseresyonlar,
kontrol alt na al namayan herpetik lezyonlar, kandidiazis
ve pseudomoniazis olarak rapor etmi lerdir. Ayn ekilde
Williams ve Martin7 1992 y l nda 12 akut lösemili çocukta
uygulanan tedavinin oral mukoza üzerine etkilerini
ara t rd klar çal malar nda da en önemli oral bulgunun
1.0 x 10(9)/L. den daha az olan nötrofil say s ile
ili kilendirdikleri ülserasyon oldu5unu rapor etmi lerdir.
Tükürük ak oran nda ise lösemili çocuklar ve kontrol
grubu aras nda istatistiksel olarak önemli farkl l k
olmad 5 n belirtmi lerdir. Bizim hastam zda kemoterapi
sonras gözlemlenen
oral bulgular literatürlerle
uyumluydu.
Sonuç olarak hasta muayenesinde di hekimleri
bu tip oral bulgular tespit ettiklerinde, altta yatan malign
bir hastal k ihtimalini göz önünde bulundurmal d rlar. ALL
te hisi konulan hastalarda profesyonel dental takip,
medikal takip ile birlikte yürütülmelidir.
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