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Özet
Amaç: Talasemi, hemoglobinin alfa ve beta
zincirlerininin yapımını kodlayan genlerdeki bir
problem sonucu ortaya çıkan, otozomal resesif geçişli
kalıtsal bir hastalıktır. Çocukluk çağlarında ortaya
çıkan bu hastalıkta diş çürükleri ve periodontal sorunlar
sıklıkla görülmektedir. Mevcut az sayıdaki literatür
incelendiğinde talasemi major hasta grubunun dental
ve periodontal bulgularına yönelik yeterli ve kesin
sonuçlar mevcut değildir ve sonuçlar birbirleriyle
önemli farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmanın amacı,
talasemi major hastalarındaki periodontal ve dental
bulguları, literatür çalışmaları ile karşılaştırarak, hasta
grubunun tedavi ihtiyaçlarını belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 5 erkek, 5 kız
toplam 10 talasemi major teşhisi konulmuş hasta yaş
aralıkları göz önüne alınarak (6 hasta 10-14 yaş ve 4
hasta 15-18 yaş olmak üzere) 2 grupta incelendi. Dünya
Sağlık Örgütü’nün kriterlerine uygun olarak, hastaların,
çürük, çekilmiş ve dolgulu süt diş sayıları ile daimi diş
sayıları dmft ve DMFT indeksleri kullanılarak belirlendi.
DMFT, dmft, plak indeks, gingival indeks skorları ile
oral bulgular her bir hasta için özel olarak hazırlanmış
oral ve dental takip formlarına kaydedildi.
Bulgular: Ortalama dmft skoru; 10-14 yaş grubunda
5.32 olarak hesaplandı. Ortalama DMFT skoru; 15-18
yaş grubunda 5.76; 10-14 yaş grubunda ise 4.96 olarak
bulundu. Çalışma grubunun plak indeksi 1.62; gingival
indeks 0.76 olup dişetinde hafif enflamasyonla beraber
gingivitis tablosu mevcuttur.
Sonuç: Uygun dental ve periodontal bakım bu tür
hematolojik rahatsızlıklarda ortaya çıkan sorunları
önleyerek ve hastalığın hematologlar tarafından tedavisini
kolaylaştırarak hastanın yaşam kalitesini artıracaktır.
Periodontal ve dental problemlerin önlenmesi ve uygun
bir idame programı talasemi major hastaları için şarttır.
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Abstract
Aim: Thalassemia is an autosomal recessive disease
followed by the problem that occurs in the genes coding
the production of alpha and beta chains of haemoglobin.
Dental caries and periodontal problems are often
associated with the disease during childhood. There is
not certain and enough results in the very few reported
studies and the results are contradictory. The aim of the
presented study is to compare the periodontal and dental
results with the literature and determine the treatment
needs in this patient group.
Material and Methods: 10 patients (5 male, 5
female) who were diagnosed as thalassemia major were
divided into two subgroups according to the age profiles
(6 patients (between 10-14 ages) and 4 patients (15-18
ages)) were enrolled the study. DMFT, dmft, plaque
and gingival index scores were in accordance with the
World Health Organization criterias. Indices and the oral
findings were recorded to the special oral and dental
follow-up charts arranged for an individual patient.
Results: Mean DMFT was 5.76 in 15-18-yearolds and 4.96 in 10-14-year-olds. Meanwhile the dmft
score was 5.32 in 10-14-year-old group. Gingivitis was
diagnosed together with a slight inflammation in the
study group and the plaque index was 1.62 while the
gingival index was recorded as 0.76.
Conclusion: Appropriate dental and periodontal
care will improve a patient’s quality of life by
preventing complications that occured in these kind of
heamotological diseases and, facilitates the management
of the disease by the hematologist. Periodontal ve dental
problemlerin önlenmesi ve uygun bir idame programı
talasemi major hastaları için şarttır. Prevention of
periodontal and dental problems and maintenance are
mandatory for thalassemia major patients.
Key Words: DMFT, dmft, Major, Peridontal,
Thalassemia.
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Giriş
Talasemi, kırmızı kan hücrelerinin oksijen
taşıyan komponenti olan hemoglobinin alfa ve beta
zincirlerininin yapımını kodlayan genlerindeki bir
problem sonucu ortaya çıkan, otozomal resesif geçişli
kalıtsal bir hastalıktır1,2. Talasemiler, klinik ve genetik
özelliklerine göre major ve minör olmak üzere iki
şekilde sınıflandırılırlar. Hastalığın heterozigot formu
(talasemi minör) hipokromik mikrositik anemi’dir ve
genellikle hafif ve asemptomatik seyreder; Hastalığın
homozigot formu olan talasemi major (TM) veya diğer
adıyla Cooley Anemi’si ise, hastalığın en şiddetli klinik
tablosuna sahip türüdür. Bu hastalar yaşamak için
düzenli kan transfüzyonuna ihtiyaç duyarlar2. Hastalık,
yaşamın ilk bir yılında derin anemi, solukluk, karın
şişliği ile başlar. Kan transfüzyonu ve demir bağlama
tedavisi görmeyen hastalarda, ağır gelişim geriliği ile
birlikte yaşam süresi yirmi yıla kadar düşmektedir3.
Kemik defektleri ve osteoporöz nedeniyle istenmeyen
kemik fraktürlerine ve hepatosplenomegaliye sık
rastlanır4. Kemik iliğinde meydana gelen hiperplazi
ve ekspansiyon sonucunda iskelet yapıda büyüme
ve gelişme bozuklukları görülür. Kraniofasiyal
komplekste görülen büyük kafa ve maksiller
prognatizm tipik iskeletsel deformitelerdir5. Talasemik
hastalarda meydana gelen maksiller büyüme anterior
dişlerde protrüzyon, derin kapanış, açık kapanış ve
değişen derecelerde malokluzyon ile sonuçlanarak diş
çürüklerine neden olmaktadır6. Hastaların genel olarak
ağız hijyenleri bozuktur ve buna bağlı olarak plak ve
çürük oluşumunun sık gözlendiği rapor edilmiştir7-9.
Günümüzde TM’li hastalarda periodontal sağlık
durumunu rapor eden sonuçları çelişkili sınırlı sayıda
çalışma mevcuttur10-13.

Çalışmamızın amacı, mevcut literatürlerin
ışığı altında talasemi major hastalarında saptanan
periodontal ve dental bulguları, çalışmamızda elde
edilen sonuçlarla karşılaştırarak bu hasta grubunun
tedavi ihtiyaçlarını belirlemektir.
Gereç ve Yöntem
Çalışmamıza, 2003-2007 yılları arasında
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Periodontoloji Kliniği’ne
müracaat eden, yaşları 10-18 arasında değişen,
5’i erkek, 5’i kız toplam 10 talasemi major teşhisi
konulmuş hasta dahil edildi. Hastalar yaş aralıkları
göz önüne alınarak Grup 1 (6 hasta 10-14 yaş) ve Grup
2 (4 hasta 15-18 yaş) olmak üzere 2 grupta incelendi.
Çocukların ağız içi muayeneleri aynı hekim tarafından
diş ünitinde oturur pozisyonda, diş ünitine ait reflektör
ışık altında ve ayna/sond yardımıyla yapıldı. Dünya
Sağlık Örgütünün kriterlerine uygun olarak, hastaların
çürük, çekilmiş ve dolgulu süt (dmft) ve daimi
(DMFT) diş sayıları belirlendi14. Klinik periodontal
ölçümler üçüncü molar diş hariç her bir dişin altı
yüzeyinden (mesio-bukkal, mid-bukkal, distobukkal,
mesio-lingual,
mid-lingual,
ve
disto-lingual)
periodontal sond kullanılarak alındı. Oral hijyen plak
indeksi (PI) ölçülerek15, dişeti enflamasyon durumu
gingival indeks (GI)16 ile belirlendi. Gingivitis teşhisi,
periodontal hastalık ve durumların sınıflaması ile ilgili
1999 Uluslararası Dünya Çalıştayı’nın belirlediği
klinik ve radyografik kriterlere göre konuldu17. DMFT,
dmft, plak indeksi, gingival indeksi, ve oral bulgular
her bir hasta için özel olarak hazırlanmış oral ve dental
takip formlarına kaydedildi.

Tablo 1. Talasemi major hastalarının DMFT, dmft (çürük (D,d), çekilmiş (M,m) ve dolgulu (F,f)
Tablo I. Talasemi major hastalarının DMFT, dmft (çürük (D,d), çekilmiş (M,m) ve dolgulu (F,f) diş (T,t )) indeksleri
(T,tindeksi)
)) indeksleri
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GI (gingival indeks) indeks sonuçları
ile PIdiş
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Bulgular
Hasta grubumuzun yaş aralığı 10-18 olup
yaşa göre ikiye ayrıldı; genç (10-14) (Grup 1), ve
yaşlı (15-18) (Grup 2). DMFT oranı, Grup 1’de
4.96; Grup 2’de 5.76 olarak bulunmuştur. dmft
oranı; Grup1’de 5.32’dir. Çalışma gruplarının
ortalama plak indeksi 1,62; gingival indeksi 0,76
olup dişetinde hafif enflamasyonla beraber gingivitis
tablosu sergilenmektedir. Periodontitisin klinik ve/
veya radyografik bulgusu yoktur; dişeti enflamasyonu
mevcut olmasına rağmen 4 mm ve üzeri cep
derinliğine sahip bölge veya klinik ataçman kaybı
olan bölge mevcut değildir17. İncelenen hastaların
7’sinde hastalığın tipik bulgusu olan prognati inferior
belirlenmiştir. Bununla beraber hastalarımızda oral
bulgu olarak; 1 hastada hiperplazik dişeti, 1 hastada
tekrarlayan aftöz ülser, 1 hastada herpes simpleks
Tip-I lezyonu, ve 2 hastada anemik dişeti olduğu
gözlendi. Hastalara ait dental, periodontal bulgu ve
ölçüm değerleri Tablo I’ de gösterilmiştir.
Tartışma
Hemoglobinopatiler çocukluk çağlarında
ortaya çıkan ve en sık gözlenen otozomal resesif
hastalıklardandır. Talasemi sendromları ve anormal
hemoglobinler özellikle içlerinde Türkiye gibi
Akdeniz ülkelerinin bulunduğu bölgelerde, Orta
Doğu ülkelerinde ve Uzakdoğu ülkelerinde ciddi
sağlık problemler yaratmaktadır. Türkiye Ulusal
Hemoglobinopati Konseyi verilerine göre Marmara,
Ege ve Akdeniz bölgelerindeki 16 merkezde, toplam
377.339 sağlıklı kişinin taranması sonucunda
kaydedilen talasemi major hastalarının son beş yılda
belirlenen oranları %0.7-13.1 arasında bulunmuştur18.
Talasemi major teşhisi konulmuş bir hasta erken tedavi
edilmezse, miyokardda demir birikmesi, kronik anemi
ve hipoksiden dolayı genellikle hayatın 2.dekadında
kaybedilebilmektedir2. Bu ciddi klinik tablo ve
hastaya uygulanan medikal tedavideki yoğunluk, çoğu
hastanın bir diş hekimine dental muayene ve tedavi
görmek için başvurma şansını azaltmaktadır. Üstelik
bu hastalarda motivasyon kaybı da çok düşüktür 19. Bu
nedenle mevcut az sayıdaki literatürler incelendiğinde
talasemi major hasta grubunun dental ve periodontal
bulgularına yönelik yeterli ve kesin sonuçlar ortaya
konulamadığı, sonuçların birbirleriyle önemli farklılıklar gösterdiği görülmüştür.
Talasemi
major
hastalarının
klinik
muayenelerinde protruziv bir premaksilla, maksiller
anterior dişlerde protrüzyon, açık kapanış ve değişik
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derecelerde maloklüzyon olduğu rapor edilmiştir5,20,21.
Bunun sebebi kraniyofasial iskeletteki kemik
iliği ekspansiyonu nedeniyle olabilmektedir. Aynı
zamanda bazı hastalarda diş kökleri kısalmış, lamina
durada incelme gözlenmiştir22. Talasemi hastalarında
diş çürükleri ve periodontal sorunlar sıklıkla
görülmektedir12. Konu ile ilgili olarak yapılmış az
sayıdaki çalışmada, bu sorunların belirgin derecede
kötü olan ağız hijyeninden mi yoksa hastalığın doğal
bir neticesi sonucu mu geliştiği kesin olarak ortaya
konulamamıştır9,8,23. Luglie ve ark’ları, talasemi
hastalarında, çürük insidansını arttıran stereptococcus
mutans kolonizasyonun bariz bir miktarda artmış
olduğunu rapor etmişlerdir23. Çalışmamızda elde
edilen DMFT değeri ile uyumlu olacak şekilde
talasemi’li bireylerde yaşla beraber dental bulguların
ve diş çürüklerinin arttığı rapor edilmiştir19.
Çalışmamızda elde edilen gingival ve
plak indeksleri ile DMFT, dmft değerleri mevcut
çalışmalarla korelasyon göstermektedir. Hattab ve ark.ı
TM’li 12-14 ve 15-18 yaş aralığında bir grup çocukla
yaptığı çalışmada DMFT değerlerini sırasıyla 6.57 ve
5.95 olarak rapor etmiştir9. Bu çalışma ile uyumlu
olacak şekilde çalışmamızda 15-18 yaş aralığındaki
hastalarda DMFT değeri 5.76 bulunmuştur. Buna
karşın çalışmamızda 10-14 yaş aralığındaki dmft değeri
daha düşük (4.96) belirlenmiştir. TM’li hastalarda
6-18 yaş aralığında DMFT ve dmft değerlerinin
sırasıyla 7.10 ve 5.68 olarak rapor edildiği bir diğer
çalışmadan farklı olarak çalışma grubumuzda bu
değerler daha düşük bulunmuştur24.Farklılığın nedeni
rapor edilen çalışmada ilgili yaş aralığının oldukça
geniş tutulmasıdır. Al-Wahadni ve ark.nın8 çalışması
ile uyumlu olacak şekilde PI ve GI indeksleri anlamlı
derecede yüksek olmamasına rağmen çalışmamızda
elde edilen DMFT ve dmft değerleri sağlıklı yaş
gruplarında rapor edilmiş olan değerlerden yüksektir25.
Bu durum TM’li hastalarda ileri düzey bir periodontal
hastalığın mevcut olmadığını ancak yüksek diş çürüğü
riski ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir.
Talasemi’li bireylerde periodontal hastalık
riskini değerlendiren az sayıda çalışma mevcuttur.
10-12
Çalışmamızda elde edilen PI ve GI indeksleri
literatürle uyumlu olacak şekilde mevcut bir gingivitis
tablosunu göstermektedir 10,12. Siamopoulou-Mavridou
ve ark’ları, dental plak pH’ının düzenlenmesinde
önemli rol oynayan, salyada üre, IgA ve lizozim
düzeylerini sağlıklı bireylere kıyasla daha düşük
bulmuşlar, enflame alanın indeks oranları ve demir
içeriği ile gingivitis arasında bir korelasyon olduğunu
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belirtmişlerdir7. TM’de, bozulmuş hematolojik
değerler sonucunda lenfositlerde meydana gelen
disregülasyon ve osteoklastların aktivasyonunda
artışın gingival enflamasyonun ve periodontal yıkımın
şiddetini arttırması olasıdır. TM’de klinik gingivitis ile
uyumlu şekilde dişeti oluğu sıvısında yükselmiş proenflamatuvar sitokin (IL-6, IL-8) ve hastalarda mevcut
osteopeni ile uyumlu şekilde artan sRANKL/OPG
oranı rapor edilmiştir 11.
Çalışmamızda elde edilen sonuçlar talasemi
major hastalarında, geçmişte yapılmış bazı çalışmalarla
uyumlu olarak, anlamlı derecede farklı dental ve
periodontal bulgular ortaya koymamıştır. Bu hasta
grubunda dental ve periodontal tedavi ihtiyaçlarının
yanı sıra ağız hijyenini sağlama ve koruma eğitiminin
gerekliliği belirlenmiştir. Bununla beraber talasemi
major hastalarının ağız hastalıklarına ve periodontal
hastalıklara yatkın olabileceği saptanmıştır.
Talasemi major hastalarının kesin dental
ve periodontal bulgularının, profilaktik tedavi
ihtiyaçlarının saptanabilmesi için ileri dönem daha
fazla hasta grubu ile yapılacak kontrollü çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır.
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