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anser, tüm dünyada ve ülkemizde giderek
artan bir sa¤l›k sorunudur. Eriﬂkinlerde ölüm
nedenleri s›ralamas›nda kardiyovasküler hastal›klardan sonra ikinci s›rada yer almaktad›r.
2000’li y›llarda her üç-dört kiﬂiden birinde kanser görülmesi beklenmektedir.

K

Kanser tedavisinde kullan›lan üç ana tedavi
yöntemi; cerrahi, radyoterapi (RT) ve kemoterapi (KT)’dir. Tan› sonras› KT ve RT karar›, tümörün
tipine, lokalizasyonuna, hastal›¤›n evresine ve
hastan›n özelliklerine göre verilir.
KT ve RT esas olarak ço¤alan hücrelere etkilidir. Bu nedenle vücudumuzun h›zl› ço¤alan
hücreleri KT ve RT’den en fazla etkilenir. Kemik
ili¤i hücreleri, sindirim sistemi, saçlar-deri-mukozalar KT ve RT yan etkilerinin en fazla görüldü¤ü bölgelerdir. KT ve baﬂ-boyun bölgesine uygulanan RT, yüksek doz KT ve kemik ili¤i transplantasyonu (K‹T) uygulamalar› a¤›z mukozas›nda,
diﬂler ve diﬂ etlerinde önemli sorunlara neden
olabilmektedir. Ek olarak, mukozal bariyerin bozulmas› nötropenik hastalarda bakteremi ve
sepsise neden olabilmektedir.

STOMAT‹T
Stomatit, oral mukoza ve orofarenksin eritem,
ödem, atrofi ve s›kl›kla ülserasyonlara kadar ilerleyen inflamasyonudur. KT, RT, K‹T sonras› oluﬂabilir. Stomatit için risk faktörleri Tablo 1’de
özetlenmiﬂtir.
Kemoterapiye Ba¤l› Stomatit
KT alan hastalar›n yaklaﬂ›k %40’›nda stomatit
geliﬂmektedir. Bu hastalar›n yaklaﬂ›k %50’sinde
de parenteral analjezi gerektirecek a¤r›l› a¤›z lezyonlar› geliﬂebilmektedir. K‹T yap›lan hastalarda
stomatit oran› %60, ülseratif stomatit oran›
%78’lere kadar ç›kabilmektedir. Herpes simpleks
infeksiyonu da mevcutsa stomatit daha ﬂiddetli
olmaktad›r. Stomatiti ve oral infeksiyonu olan
hastalarda septisemi riski, stomatiti olmayanlardan dört kat daha fazlad›r. A¤›z hijyeni ve diﬂ sa¤l›¤›n›n kötü olmas› stomatit riskini artt›rmaktad›r.
Bu nedenle KT ve özellikle yüksek doz KT ve K‹T
uygulamalar› öncesi diﬂ hekimli¤i ile konsültasyon yap›lmas›, çözülebilecek sorunlar›n düzeltilmesi komplikasyonlar›n azalt›labilmesi aç›s›ndan
çok önemlidir. Tüm KT periyodlar› boyunca a¤›z
ve diﬂ bak›m›n›n nas›l yap›laca¤›n›n hastaya ö¤retilmesi komplikasyonlar›n azalabilmesinde
yard›mc› olacakt›r.
KT sonras› stomatit riski, uygulanan ilaç ve
ﬂemayla iliﬂkilidir. Stomatit yapan ilaçlar Tablo
2’de belirtilmiﬂtir. En s›k görülme zaman› KT’yi
takiben 7.-10. günlerdir. Tuzlu veya karbonatl›
a¤›z gargaralar›n›n günde üç-dört kez kullan›lmas›, diﬂlerin günde en az iki kez f›rçalanmas› riski
azaltmakta yard›mc›d›r.
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Tablo 1. Stomatit ‹çin Risk Faktörleri.
Hastayla iliﬂkili
• Yaﬂ > 65 yaﬂ veya < 20 yaﬂ
• Kad›n cinsiyet
• A¤›z sa¤l›¤› ve hijyeninin kötü olmas›
• Periodontal hastal›klar
• Mikrobiyal flora
• Kronik düﬂük dereceli a¤›z infeksiyonlar›
• Tükürük bezleri ile ilgili sorunlar
• Herpes simpleks virüs infeksiyonu
• Kemoterapötik ajanlar›n metabolizmas›ndaki
bozukluklar
• Kötü beslenme
• Alkol, sigara kullan›lmas›
• Diﬂ protezleriyle ilgili sorunlar
Tedaviyle iliﬂkili
• Radyasyon doz ve ﬂemas›

Konsültasyon; Onkoloji-Diﬂ Hekimli¤i

Stomatit zemininde en s›k görülen infeksiyonlar kandida infeksiyonlar›d›r. Ülseratif lezyonlarda herpes simpleks ve sitomegalovirüs
(CMV) infeksiyonlar› ay›r›c› tan›da düﬂünülmelidir. Stomatite ba¤l› a¤r›n›n kontrolünde difenhidramin solüsyonu, kaolin-pektin, lidokain-gliserinli a¤›z gargaralar› kullan›labilir. ﬁiddetli a¤r›
varl›¤›nda sistemik analjeziklerin kullan›lmas›
yararl›d›r. Oral sükralfat, beta-karoten kullan›lmas› stomatit oluﬂmas›n› engellemede yard›mc›
olabilir. Mukozit-stomatit yapmas› beklenen ilaç
uygulamalar› s›ras›nda a¤›z içine buz tatbiki mukozit ﬂiddetini azaltabilmektedir. Koloni stimüle
edici faktörlerle [granülosit-koloni stimüle edici
faktör (G-CSF) veya granülosit makrofaj-koloni
stimüle edici faktör (GM-CSF)] a¤›z gargaras›n›n
stomatit tedavisinde etkili oldu¤unu gösteren
baz› çal›ﬂmalar mevcuttur; yeni çal›ﬂmalar da devam etmektedir. ‹nterlökin (IL)-1 ve IL-11’in sitoprotektif etkileri gösterilmiﬂtir. TGF-β3 (bir
epitelyal hücre büyüme inhibitörü) ve KGF (keratinocyte growth factor) ile yap›lan çal›ﬂmalar
da devam etmektedir.
Radyoterapiye Ba¤l› Stomatit

• Kemoterapi ilaç, doz, ﬂemas›
• Miyelosüpresyon
• Nötropeni
• ‹mmünsüpresyon
• IgA sekresyonunda azalma
• Tedavi s›ras›ndaki a¤›z bak›m›
• ‹nfeksiyonlar: Bakteri, virüs, fungus
• Antidepresan, diüretik, antihipertansif, sedatif
ve opiat kullan›m›
• Protein veya kalori malnütrisyonu
• Karaci¤er, böbrek fonksiyon bozuklu¤u
• Kserostomi

Baﬂ-boyun bölgesini içeren RT’lerde stomatit
RT’nin s›k görülen bir komplikasyonudur. Tedavinin baﬂlamas›ndan bir-iki hafta sonra eritemli
plaklar ﬂeklinde kendini gösterir. H›zl› bölünen
mukozal hücrelerin ölmesi sonucu mukoza incelir. 1000-3000 cGy RT uygulamas›ndan sonra ülserasyonlar baﬂlar, a¤r›l›d›r. Tedaviye ara vermek gerekebilir. Tedavinin daha düﬂük dozlarda, daha uzun bir zamana yay›larak verilmesi
stomatit riskini azaltabilir. Kötü protezler, kenar› çentiklenmiﬂ diﬂler ve diﬂ k›r›klar› sorunun artmas›na neden olur. RT öncesi diﬂ konsültasyonlar›n›n yap›lmas› sorunlar›n azalt›lmas› aç›s›ndan
önemlidir.
A¤›z lezyonlar› a¤r›l›d›r. Hastada yutma güçlü¤ü, beslenme sorunlar› ve konuﬂma bozukluklar› baﬂlayabilir. Beslenme sorunlar› olan hasta-

Tablo 2. Stomatit Yapan Kemoterapötik Ajanlar.
+++: Aktinomisin, doksorubisin, daunorubisin, epirubisin, amsakrin, metotreksat (özellikle yüksek doz),
5-Fluorourasil
++: Ara-C, bleomisin, lomustin, merkaptopürin, plikamisin
+: Siklofosfamid, vinblastin, vinkristin, mitomisin, prokarbazin, tioguanin, melfalan, hidroksiürea, razoksan,
treosülfan
+++: S›k olarak, ++: Seyrek, +: Nadir.

88

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2006; 10: 1

Diﬂ Hekimli¤inde Çift Yönlü Konsültasyonun Önemi:
Güler N.

Konsültasyon; Onkoloji-Diﬂ Hekimli¤i

larda enteral yüksek kalorili mamalar veya N/G
arac›l›¤›yla besleme veya gastrostomi aç›larak
beslenmeye geçme düﬂünülebilir. Difenhidramin, kaopektat, lidokainli a¤›z gargaralar› yararl›d›r; morfin içeren sistemik analjezikler kullanmak gerekebilir.
Oral mukozada KT ve RT’ye ba¤l› toksisite
skorlamas› Tablo 3’te görülmektedir. Grade 4
toksisite varl›¤›nda tedavilere bulgular düzelene
kadar ara verilmelidir.
Graft-Versus-Host Hastal›¤› (GVHH)
Allojeneik kemik ili¤i nakli yap›lan hastalarda
görülür. GVHH’nin akut (transplantasyonun 0.100. günleri aras›) ve kronik (transplantasyon
sonras› 100.-400. günler) olmak üzere iki farkl›
klinik dönemi mevcuttur.
Akut GVHH’de a¤›z içinde a¤r›l› ülserler görülür. Di¤er KT’lerin yan etkileri ve infeksiyonlardan ay›rt etmek mümkün de¤ildir. Ay›r›c› tan›
için biyopsi al›nmas› gereklidir. Tedavide
GVHH’de kullan›lan ilaçlar (steroid, antitimosit
globulin, siklosporin vb.) etkilidir.
Kronik GVHH’de mukozal eritem ve atrofi, likenoid reaksiyonlar, a¤r›, a¤›z kurulu¤u görülür.
Baz› hastalarda mukozal atrofi çok belirgindir, ülserasyonlar görülür. Primer hastal›¤›n tedavisi
yan›nda, topikal steroidler, topikal anestetikler,
sistemik analjezikler, uygun antibiyotik tedavileri kullan›lmal›d›r. A¤›z kurulu¤u için yapay tükürük, tükürük salg›s› stimülanlar›, florid tedavisi
kullan›lmal›d›r. Periyodik diﬂ konsültasyonlar›n›n yap›lmas› önemlidir.
RADYOTERAP‹YE BA⁄LI D‹⁄ER
SORUNLAR
Kserostomi
RT’nin tükürük bezlerini etkilemesi sonucu
tedavinin birinci-ikinci haftas›nda tükürük salg›-

Tablo 3. Oral Mukozada KT ve RT’ye Ba¤l›
Toksisite Skorlamas›.
0

Yan etki yok

1

Hassasiyet-eritem

2

Eritem ve ülserler;kat› g›dalar› yiyebilir

3

Ülserler,yaln›z s›v› g›dalar al›nabilir

4

Beslenme mümkün de¤il
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s›nda azalma ve a¤›z kurulu¤u baﬂlar. Tükürük
viskozitesinde artma da görülür. RT s›ras›nda pilokarpin ve/veya amifostin kullan›lmas›n›n a¤›z
kurulu¤unun ﬂiddetini azaltt›¤› belirtilmektedir.
ﬁekersiz sak›z çi¤nenmesi tükürük salg›s›n› stimüle etmektedir. Yapay tükürük kullan›lmas›,
a¤›za buz tatbiki ve a¤›z bak›m› komplikasyonlar› azaltmakta yararl›d›r.
Osteoradyonekroz
RT’nin en ciddi komplikasyonudur. Yüksek
doz RT alan kemikte hiposelülarite, hipoksi ve
hipovaskülarite görülür. Bunlar kemikte kal›c›
selüler ve vasküler hasara neden olur. ‹yileﬂmeyen yaralar, ﬂiddetli a¤r›, kemik sekestrasyonu,
a¤›zda kötü koku oluﬂur. Bir seride bu komplikasyon nedeniyle, primer tümör kontrol alt›nda
olmas›na ra¤men, %5 oran›nda ölüm rapor edilmiﬂtir. Osteoradyonekroz görülme oran› RT dozu
ile ba¤lant›l› olarak %4 ile %35 aras›nda de¤iﬂmektedir. Ortovoltaj yerine megavoltaj RT kullan›lmas› riski azaltmaktad›r. RT tekniklerinin geliﬂmesi ve iyi dental bak›m ile risk %5-10’lara inmektedir.
RT d›ﬂ›nda, kemik metastazlar› olan hastalarda s›k kullan›lan bir bifosfonat olan zoledronik
asitin (Zometa) yan etkileri aras›nda mandibulada osteonekroz yer almaktad›r.
Tat duyusu kayb› ve mandibüler eklemde
fibrozis RT’nin di¤er komplikasyonlar›d›r.
KEMOTERAP‹ ve RADYOTERAP‹
ALAN HASTALARDA D‹ﬁ TEDAV‹S‹
KT almakta olan hastalarda acil diﬂ problemleri mevcutsa, tedavi öncesi tam kan say›m›
kontrolü yap›lmal›d›r. Emniyetli bir diﬂ tedavisi
için nötrofil say›s›n›n > 1500/mm3 ve trombosit
say›s›n›n > 100.000/mm3 olmas› gereklidir. Çok
acil giriﬂim gerekti¤inde, trombosit düﬂüklü¤ünde trombosit transfüzyonu, nötropeni varl›¤›nda
uygun antibiyotik profilaksisi yap›lmal›d›r. Tedavisini tamamlam›ﬂ ve ilaçs›z izleme geçilen
hastalarda planlanan ve gerekli görülen tüm diﬂ
tedavilerinin yap›lmas›nda sak›nca yoktur.
RT’sini tamamlam›ﬂ olan hastalar›n geç a¤›z,
diﬂ komplikasyonlar› aç›s›ndan periyodik diﬂ hekimli¤i takibi önemlidir. Gerekli görülen, planlanan diﬂ-diﬂeti tedavilerinin yap›lmas›nda sak›nca
yoktur. Tedaviler s›ras›nda a¤›z kurulu¤u nedeniyle infeksiyon riskinin yüksek oldu¤u ak›lda tutulmal›, uygun antibiyotik tedavileri yap›lmal›d›r.
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SONUÇ
Hem KT hem de RT ciddi a¤›z içi problemler
yaratmaktad›r. Bu sorunlar yaﬂam› tehdit edici
düzeylerde olabilmektedir. Sorunlar› minimuma
indirebilmek, hastalar›n tedavi dönemlerini daha rahat geçirebilmelerini sa¤lamak için onkoloji-diﬂ hekimli¤i iﬂ birli¤i önem taﬂ›maktad›r.
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