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مقدمه
بدخیمیهای خونی (از جمله لوسمی ،لنفوم و میلوم
مالتیپل) در اثر به وجود آمدن اختالل در تولید سلولهای

تظاهرات دهانی ناشی از آن به منظور کمک به شناسایی
سریع این اختالالت میباشد.

خون ایجاد میشوند .پرولیفراسیون نئوپالستیک سلولهای
خون سبب تجمع سلولهای بدخیم و در نتیجه سرکوب

روش بررسی

روند تولید سلولهای نرمال در مغز استخوان میشود .این

این مقاله یک مطالعۀ مروری در خصوص تظاهرات

اختالل عملکرد مغز استخوان سبب بروز عالئمی در

دهانی بیماریهای هماتولوژیک بدخیم است که از طریق

قسمتهای مختلف بدن میشود (.)2،1

جستجوی مقاالت در پایگاههای اطالعاتی معتبر (از جمله

جهت تشخیص بدخیمیهای خونی از روشهای

 )PubMedاز ابتدا تا سال  ،2013با استفاده از واژههای

مختلف پاراکلینیکی استفاده میشود .به عنوان مثال،

کلیدی

،Lymphoma

تشخیص لوسمی از طریق بررسی خون محیطی و مغز

 Leukemiaو ( Multiple myelomaبه صورت تکی

استخوان صورت میگیرد .آزمایش خون فرد مبتال به لوسمی

یا دوتایی) انجام شد.

معموالً افزایش بارز تعداد سلولهای سفید خون را نشان

لوسمی

manifestation

،Oral

میدهد؛ تشخیص لنفوم بر اساس بیوپسی غدۀ لنفاوی درگیر

لوسمی شایعترین بیماری نئوپالستیک سلولهای

یا آسپیراسیون مغز استخوان تثبیت میگردد؛ میلوم مالتیپل

سفید خون میباشد .این بیماری ناشی از پرولیفراسیون

نیز به وسیلۀ نمای رادیوگرافی (ضایعات استئولیتیک) و

غیرطبیعی لکوسیتهای نابالغ و پیشسازهای آن در مغز

بررسی البراتواری خون و ادرار تشخیص داده میشود و

استخوان است که منجر به تجمع سلولهای بدخیم در مغز

تأیید این تشخیص معموالً توسط الکتروفورز پروتئین سرم

استخوان و در نتیجه سرکوب عناصر خونساز طبیعی می-

یا ادرار صورت میگیرد .بیوپسی تومور و آسپیراسیون مغز

شود که این فرآیند در واقع همان نارسایی مغز استخوان

استخوان نیز می تواند به تشخیص این بیماری کمک نماید

است .فقدان پالکتها و سلولهای نرمال سفید و قرمز خون و

(.)3

همچنین وجود سلولهای بالست در خون محیطی و تجمع
این بیماریهای بدخیم همانند برخی دیگر از

بیماریهای سیستمیک میتوانند عالئم و نشانههایی را در

آنها در بافتهای مختلف بدن از جمله غدد لنفاوی و طحال
در ایجاد عالئم این بیماری نقش مهمی دارند (.)5،2،1

حفرۀ دهان ایجاد نمایند .با آنکه این تظاهرات

تمام انواع لوسمی به ویژه لوسمی حاد قادر به ایجاد

پاتوگنومونیک نمیباشند ،در برخی از موارد عالمت اولیۀ

عالئم و نشانههایی در حفرۀ دهان میباشند .لوسمی حاد

بیماری محسوب میشوند و دندانپزشک میتواند نقش

مونوبالستیک /مونوسیتیک و لوسمی حاد میلو-مونوسیتیک

مهمی در تشخیص زودهنگام آن داشته باشد (.)4،1

(بر اساس طبقهبندی  WHOبرای بدخیمیهای میلوئیدی)

مطالعات متعددی در مورد تظاهرات بدخیمیهای

معموالً با عالئم و نشانههای دهانی همراه میباشند .محققان

خونی در حفرۀ دهان انجام شده است .هدف از این مطالعه،

دریافتند که تظاهرات دهانی ناشی از لوسمی حاد در مقایسه

بررسی تأثیر این بیماریها بر حفرۀ دهان و آشنایی با

با لوسمی مزمن شایعتر است ( .)6،1عالئم دهانی لوسمی
شامل رنگ پریدگی مخاط ،پتشی ،اکیموز ،هماتوم،
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بیتا روحانی و همکاران

خونریزی ،زخم ،درد دندان ،افزایش حجم لثه ،تریسموس،

است .نوروپاتی عصب منتال که تحت عنوان “numb

عفونتها و تغییرات استخوانی میباشد ( .)9-7این عالئم

” chin syndromeنامیده میشود نیز ممکن است از

در ارتباط نزدیکی با پاتوژنز زمینهای بیماری است ،در واقع

شکایات این بیماران محسوب شود (البته با شیوع کمتر)

این تظاهرات ناشی از سرکوب مغز استخوان خونساز نرمال

(.)16،1

(آنمی ،ترومبوسیتوپنی ،لکوپنی ،نقص در عملکرد

برخی از تظاهرات دهانی در بیماران مبتال به لوسمی

گرانولوسیت) یا در اثر ارتشاح مستقیم سلولهای لوسمیک

ناشی از عوارض شیمیدرمانی یا پرتودرمانی است که این

میباشد (.)11 ،10،8 ،7 ،1

عالئم بسیار شایع میباشند و به خوبی شناخته شدهاند .از

ارتشاح سلولهای نئوپالستیک به یک ناحیه از مخاط

این عالئم میتوان به موکوزیت دهانی ،خشکی دهان،

دهان کلروما نامیده میشود ( .)12،8این ارتشاح به پالپ

عفونتهای ویروسی ،باکتریایی و قارچی و همچنین ،درد

دندان سبب بروز درد دندانی و به بخش عمقی عضالت

دهانی صورتی ناشی از نوروتوکسیستی داروی شیمیدرمانی

صورت سبب ایجاد تریسموس میگردد .همچنین ارتشاح

وین کریستین اشاره نمود .همچنین برخی از تظاهرات

این سلولها به مخاط دهان میتواند در افزایش حجم مخاط

دهانی در بیماران لوسمیک ناشی از بیماری پیوند علیه

درگیر مؤثر باشد (از جمله افزایش حجم موضعی یا ژنرالیزۀ

میزبان ( )GVHDپس از پیوند آلوژنیک مغز استخوان می-

لثه) .تورم لثه همراه با پوشش کامل تاج دندان یا بخشی از

باشد .عالئم دهانی  GVHDشامل واکنشهای لیکنوئید و

تاج ویژگی شایع لوسمی حاد به ویژه نوع مونوسیتیک آن

خشکی دهان است ( .)18 ،17 ،1در درصد عمدهای از

است و تصور میشود که حداقل بخشی از این افزایش

بیماران مبتال به  GVHDمزمن مخاط دهان درگیر میشود

حجم ناشی از ارتشاح سلولهای بالست به لثه میباشد.

و ضایعات دهانی ناشی از آن بسیار شبیه عالئم دهانی

افزایش تمایل لثه به خونریزی سبب عدم رعایت بهداشت

برخی از بیماریهای اتوایمیون بافت همبند از جمله لوپوس

دهانی و تجمع پالک میکروبی میشود که این نیز به نوبۀ

اریتماتوز و سندرم شوگرن میباشد (.)20،19 ،1

خود باعث هایپرپالزی واکنشی بافت همبند لثه و تسریع
تخریب بافت پریودنتال میگردد (.)14 ،13 ،9 ،1

در برخی از مطالعات مواردی از لوسمی گزارش شده
است که عالئم دهانی ،اولین نشانۀ تشخیصی در بیماری

یکی دیگر از تظاهرات دهانی که ممکن است در

بوده است .فتاحزاده و همکاران گزارشی از یک بیمار که

بیماران مبتال به لوسمی مشاهده شود ،زخمهای معموالً

مردی  26ساله با شکایت از درد و خونریزی لثه بود ،ارائه

دردناک یا حتی نکروتیک میباشد .علت ایجاد این زخمها

نمودند .در این بیمار لثه در ناحیۀ قدام دچار افزایش حجم

ترومبوز عروقی ناشی از سلولهای لوسمیک و کاهش پاسخ

شده بود و این ناحیه همچنین تا حدی ادماتوز ،اریتماتوز،

ایمنی موضعی است (.)15،1

حساس به لمس و مستعد خونریزی بود .با توجه به

تظاهرات نورولوژیک از جمله پارستزی یا بیحسی

بهداشت دهانی ضعیف بیمار ،میزان التهاب پس از جرم-

ناحیۀ دهان و صورت ،نورآلژی تریژمینال ،فلج صورت،

گیری و بر طرف نمودن عوامل محرک موضعی به طور

اختالل در بلع و غیره نیز میتوانند از عالئم لوسمی حاد

موقت کاهش یافت ،اما اندکی پس از آن ،تورم ،درد و

باشند .این عالئم ناشی از افزایش فشار مایع مغزی نخاعی،

خونریزی از لثه تشدید شد که منجر به انجام بررسیهای

خونریزی داخل جمجمهای یا ارتشاح موضعی سلولهای

بیشتر و تشخیص مشکل سیستمیک بیمار (لوسمی

لوسمیک به سیستم عصبی مرکزی یا اطراف اعصاب محیطی

گوگالنیشانو

مونوسیتیک

حاد)
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( )Gogălniceanuو همکاران مورد دیگری از لوسمی

سینوزیت ،درد در ناحیۀ گوش و یا لنفادنوپاتی گردنی بروز

مونوسیتیک حاد را در یک زن  54ساله گزارش نمودند.

نماید (.)27-23

هایپرپالزی سریع لثه در این بیمار سبب شد که دندانپزشک

انواع لنفوم عبارتاند از :هوچکین و غیر هوچکین .در

بیمار را جهت ارزیابی هماتولوژیک و تثبیت تشخیص

اغلب موارد اولین نشانۀ لنفوم هوچکین افزایش حجم بدون

ارجاع دهد ( .)21سیلوا ( )Silvaو همکاران نیز بیماری را

درد غدد لنفاوی ناحیۀ سر و گردن میباشد .لنفوم غیر

که تورم در ناحیه صورت وی منجر به تشخیص لوسمی

هوچکین نیز در ناحیۀ سر و گردن نسبتاً شایع است (پس از

لنفوبالستیک حاد شد ،گزارش نمودند .این بیمار دختری 10

دستگاه گوارش ،ناحیۀ سر و گردن شایعترین محل بروز این

ساله و آنمیک بود که توسط پزشک خود جهت بررسی

بیماری محسوب میشود) .شایعترین نوع لنفوم غیر

تورمی در حد فاصل بینی و لب (سمت چپ فک) به

هوچکین در ناحیۀ سر و گردن لنفوم  B-cellاست

دندانپزشک ارجاع داده شده بود .وجود این تورم همراه با

(.)24،23

سایر عالئم سیستمیک در بیمار سبب ایجاد شک به وجود

با آنکه بروز لنفوم هوچکین در حفرۀ دهان نادر است،

بدخیمی خونی شد که با بررسیهای تکمیلی ،تشخیص

چندین مورد از ابتالی بافت نرم دهان و نیز درگیری

قطعی تثبیت گردید ( .)8مارتینی ( )Martiniو همکاران

استخوانهای مندیبل و ماگزیال گزارش شده است (-28

گزارشی در خصوص یک مورد نادر از بروز تظاهرات

 .)30بخشهایی از حفرۀ دهان که معموالً در این بیماری

دهانی به عنوان عالمت اولیه در لوسمی حاد سلول بالغ

درگیر میشوند عبارتاند از :کام ،کف دهان و لثه .گاهی

 (NK( Natural Killerارائه نمودند .بیمار مردی 52

اوقات تظاهرات دهانی میتواند عالمت اولیه و تنها نشانۀ

ساله بود که با شکایت از زخمهای دردناک در ناحیۀ دهان و

بیماری باشد و در سایر موارد ممکن است در همان زمان

ژنیتال مراجعه نموده بود .در معاینۀ دهانی زخمهای نامنظم

لنفادنوپاتی گردنی همراه با بیماری منتشرتر یا بدون آن

و متعدد در کف دهان ،مخاط لب و زبان مشاهده گردید .در

مشاهده شود (.)28 ،1

آن زمان ،تستهای البراتواری نرمال بودند ،اما پس از مدتی

لنفوم غیر هوچکین در حفرۀ دهان میتواند از بافت

با بروز عالئم سیستمیک و بررسیهای مجدد آزمایشگاهی،

لنفوئیدی مرتبط با مخاط (حلقۀ والدیر :نازوفارنکس ،لوزه و

بیماری به طور قطعی تشخیص داده شد (.)22

قاعدۀ زبان) به وجود آید یا ممکن است ارتشاحاتی از بافت

لنفوم

غیر لنفوئیدی باشد .تظاهرات دهانی لنفوم غیر هوچکین
لنفوم یکی از بدخیمیهای هماتولوژیک است که از

عمدتاً عالمت ثانویۀ بیماری منتشر و به صورت تورم نرم

سلولهای سیستم لنفورتیکولر منشاء میگیرد .اگرچه این

بدون عالمت و منتشر همراه با زخم سطحی است که

بیماری در اغلب موارد بافتهای لنفوئیدی (از جمله غدد

معموالً لوزهها ،کام ،مخاط باکال ،لثه ،زبان ،کف دهان ،غدد

لنفاوی و طحال) را درگیر مینماید ،درگیری سایر اندامهای

بزاقی و ناحیه رترومولر را درگیر مینماید .از بین رفتن

بدن نیز غیرمعمول نمیباشد .لنفوم از نظر میزان بروز،

استخوان آلوئول همراه با تورم و درد (همانند التهاب

دومین نئوپالسم بدخیم ناحیۀ سر و گردن محسوب میشود.

پریودنتال) ،بیحسی لب و شکستگیهای پاتولوژیک از

این بیماری میتواند به صورت تورم موضعی استخوان ،لقی

عالئم شایع درگیری فک در این بیماری میباشند (درگیری

دندان ،التهاب بدون درد مخاط ،زخم لثه ،تریسموس،

ماگزیال نسبت به مندیبل شایعتر است) (.)31-33،23،1
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مطالعات گستردهای در خصوص تظاهرات دهانی

های بدن گسترش یابد .این تومور اغلب از ناحیۀ خلفی

لنفوم انجام شده است .در برخی از این مقاالت مواردی از

ماگزیال شروع میشود و سپس به تمام نواحی فک انتشار

بروز ضایعات دهانی به عنوان اولین نشانۀ بیماری گزارش

مییابد و منجر به لقی دندان ،تودههای داخل دهانی،

شده است .اینچنگولو ( )Inchingoloو همکاران یک

پارستزی لب و درد دندان (به دلیل ارتشاح به پالپ ،به ویژه

مورد از لنفوم غیر هوچکین را در یک مرد  73ساله که به

در دندانهای در حال تکامل) میگردد .در رادیوگرافی

صورت ضایعۀ زخمی در زبان ظاهر شد ،گزارش نمودند.

غالباً رادیولوسنسی با نمای بید خورده با حدود نامشخص

تظاهر بالینی آن به صورت ماکروگلوسیا و خونریزی

مشاهده میشود و کورتکس استخوان نیز ممکن است به

(احتماالً به علت آسیب ناشی از گاز گرفتن زبان) بود (.)31

دلیل ارتشاح بافت نرم دچار پرفوراسیون شده باشد

مهدوی و همکاران نیز مورد دیگری از لنفوم غیر هوچکین

(.)36،35،1

را در ناحیه وستیبول فک باال گزارش نمودند .بیمار یک مرد

گزارشی توسط پریرا ( )Pereiraو همکاران از یک

 72ساله بود که از تورم صورت و لقی دندان شکایت

مورد لنفوم بورکیت در مندیبل یک پسر  4ساله ارائه شد.

داشت .ضایعۀ دهانی در این بیمار به صورت تورم منتشر با

این بیماری به صورت یک تورم با رشدی سریع طی مدت

قوام الستیکی در عمق وستیبول بود که لقی شدید دندان

زمان یک ماه ،دردی مشابه درد دندانی و وجود دندانهای

پرمولر را به همراه داشت و در بررسی رادیوگرافیک از این

شناور ( )floating teethدر نمای رادیوگرافی مشاهده

ناحیه نیز رادیولوسنسی با حدود نامشخص یافت گردید

گردید ،که جهت تثبیت تشخیص ،بیوپسی از ضایعه به عمل

( .)34مورد دیگری از لنفوم غیر هوچکین توسط آگراوال

آمد (.)37

( )Agrawalو همکاران گزارش گردید .بیمار یک زن 30

میلوممالتیپل

ساله بود که با شکایت از رشد ضایعهای در ساکت دندان

میلوممالتیپل

پرولیفراسیون

مونوکلونال

بدخیم

خلفی فک باال مراجعه نموده بود (خارج نمودن دندان از

پالسماسلها با درجات متفاوتی از تمایز سلولی است که

دهان به تازگی و به علت لقی دندان انجام شده بود) .نمای

سبب ایجاد ضایعات دردناک استئولیتیک در استخوانهای

بالینی ضایعه به صورت تودهای منفرد ،لوبوله ،به رنگ

مختلف بدن از جمله جمجمه و فک میشود ( .)39،38در

صورتی ،ادماتوز و فیبروزه بود .این ضایعه با سطح اکلوزال

این بیماری سلولهای نئوپالستیک معموالً مقادیر زیادی از

دندانهای فک مقابل تداخل داشت ،به نحوی که اثر کاسپ

زنجیرههای سبک یا سنگین مونوکلونال ایمونوگلبولین را

این دندانها بر سطح آن مشهود بود .در آزمایشات تکمیلی

تولید میکنند که میتواند در سرم یا ادرار کشف شود (.)40

که از این بیمار به عمل آمد ،مشخص گردید که وی مبتال

الزم به ذکر است که تومورهای پالسماسل در برخی

به  HIVنیز میباشد (.)23

از موارد به صورت ضایعه منفرد استخوانی میباشند که در

لنفوم بورکیت یکی از انواع هیستولوژیک لنفوم غیر

این حالت پالسماسیتوما نامیده میشوند (برخالف میلوم-

هوچکین محسوب میشود .این بیماری نیز دارای تظاهراتی

مالتیپل که به صورت تومورهای منتشر مغز استخوان ظاهر

در نواحی مختلف سر و گردن از جمله فکین ،کام نرم،

میشود) .پالسماسیتوما میتواند به صورت تومور خارج

حلقۀ والدیر و غدۀ پاروتید میباشد .استخوان فک اغلب

مغز استخوانی نیز تظاهر یابد (.)41،38

اولین محل ابتال در این بیماری است و سپس بیماری می-

تظاهرات دهانی صورتی در میلوممالتیپل عبارتاند از:

تواند به بافتهای نرم دهان ،غدۀ پاروتید و سایر قسمت-

تورمهایی در فکین و تودههای بافت نرم شبیه اپولیس (که
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به علت پالسماسیتومای خارج مغز استخوان ایجاد می-

مالتیپل را که سبب درگیری غدۀ پاروتید شده بود (به عنوان

شوند) ،خونریزی لثه ،درد دندان ،درد در فک (معموالً

اولین نشانۀ بیماری) گزارش نمودند و به این نتیجه رسیدند

مرتبط با نواحی رادیولوسنت میلوم در مندیبل و ماگزیال)،

که در تشخیص افتراقی تورمهای غدۀ پاروتید باید میلوم-

خشکی دهان و بیحسی لب (ثانویه به فشار عصب توسط

مالتیپل نیز مورد مالحظه قرار گیرد ( .)38پینتو ( )Pintoو

تودههای استخوانی ،ندولهای آملوئید یا پالسماسیتومای

همکاران نیز گزارشی در مورد یک زن  65ساله که با

خارج مغز استخوان) .درگیری استخوان میتواند سبب

شکایت از یک تودۀ دردناک در ماگزیال مراجعه نموده بود،

تحلیل ریشه و لقی و جابهجایی دندانها ،رادیولوسنسی فک

ارائه دادند .وجود این ضایعه در دهان بیمار منجر به

و شکستگیهای پاتولوژیک شود (.)43،42،1

تشخیص بیماری سیستمیک وی (میلوممالتیپل) گردید (.)40

میلوممالتیپل اغلب همراه با آمیلوئیدوزیس دهانی

یک مورد از پالسماسیتومای فکی صورتی در یک

است .وجود رسوبات آملوئید در زبان میتواند منجر به

بیمار مبتال به میلوممالتیپل مقاوم توسط سیرویس ()Sirois

ماکروگلوسیا شود که این نشانه در دهان میتواند به

و همکاران گزارش گردید .تظاهرات دهانی صورتی در این

تشخیص آملوئیدوزیس سیستمیک کمک نماید (.)45،44،1

بیمار شامل خونریزی شدید داخل دهانی ،وجود یک ضایعۀ

میلوممالتیپل سیستم ایمنی را نیز سرکوب مینماید ،بنابراین

اروزیو و حجیم فکی صورتی با گسترش به حفرۀ جمجمه

در افراد مبتال به این بیماری انواعی از عفونتهای دهانی (از

و رشد سریع تودۀ وسیع داخل دهانی بود (.)47

جمله کاندیدیازیس) مشاهده میشود .اثرات پروتئینهای
میلوم

بر

فاکتورهای

انعقادی

و

تجمع

پالکتی،

نتیجهگیری

ترومبوسیتوپنی ثانویه به درگیری مغز استخوان ناشی از

انواع مختلف بیماریهای هماتولوژیک بدخیم می-

پالسماسیتوزیس و اثرات شیمیدرمانی همگی میتوانند

توانند تظاهرات متعددی در ناحیۀ سر و صورت ،به ویژه

سبب ایجاد بول هموراژیک یا پتشی در دهان شوند (.)46،1

حفرۀ دهان ایجاد نمایند که گاهی اوقات این عالئم (از

گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد

جمله افزایش حجم لثه ،خونریزی ،تریسموس ،پری-

ضایعات دهانی در میلوممالتیپل میتواند اولین عالمت

کورونیت ،وجود تودۀ دردناک در استخوان فک و غیره)

بیماری باشد .ویهرا ( )Vieiraو همکاران یک مورد ضایعه

اولین نشانۀ بیماری محسوب میشوند .بنابراین نقش

استئولیتیک وسیع همراه با تورم در ناحیۀ سیمفیز مندیبل را

دندانپزشک در معاینۀ دقیق بیمار ،شناسایی سریع این عالئم

در یک مرد  81ساله گزارش نمودند که پس از انجام

و ارجاع فوری بیمار جهت ارزیابی کامل بسیار حائز اهمیت

بیوپسی و مشاهدۀ درگیری سایر استخوانهای بدن،

است ،زیرا این اقدام سبب درمان سریع و مناسب ،پیش-

تشخیص میلوممالتیپل تثبیت گردید ( .)39همچنین ابیوک-
وی ( )Obuekweو همکاران یک مورد نادر از میلوم-

آگهی بهتر بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیمار خواهد شد.
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Abstract
Background and Objectives: Hematologic malignancies are
caused by impaired proliferation of blood cells. These diseases like
some other systemic disorders have some manifestations in the oral
cavity. The purpose of this study is to review the literature on oral
signs and symptoms of malignant hematologic disorders in order to
familiarize the dentists with these manifestations and assisting in
early detection of the diseases.
Subjects and Methods: This study is based on a review of oral
manifestations of hematological malignancies on reliable scientific
databases. In this study “Oral manifestation”, “Lymphoma”,
“Leukemia” and “Multiple myeloma” (single or double) were
employed as keywords.
Results: Several papers on oral manifestations of hematologic
malignancies (including leukemia, lymphoma and multiple
myeloma) are available. Their results show that the oral signs and
symptoms caused by these malignancies (e.g. pallor of the mucosa,
gingival enlargement, bleeding, trismus, and bone changes) can be
important evidence in identifying them and even in some cases may
be the first sign of illness.
Conclusions: Oral signs and symptoms can be seen in a variety of
hematologic malignancies, which even in some cases are the first
signs of disease. So the dentist can play an important role in early
detection and referral of patients to the relevant specialists.
Keywords: Hematologic malignancies, Leukemia, Lymphoma,
Multiple myeloma, Oral manifestations.
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