Çocukluk Çağında Lösemi
Lösemiler kemik iliğinde kan yapımında görev alan hücrelerin kanser hastalığıdır.
Hastalığın ortaya çıkışı ve ilerleyişine göre akut ve kronik lösemiler olarak sınıflandırılırlar.
Akut lösemiler birkaç hafta ya da ay içinde ortaya çıkar ve hızla ilerler. Kronik lösemiler ise
yavaş seyirlidir ve sıklıkla da başka nedenle yapılan kan sayımlarında tanınır. Çocukluk
çağında akut lösemiler, yetişkinlerde ise kronik lösemiler sık görülür.
Hastaların çoğunda tanı sırasındaki semptom ve bulgular 4 haftadan daha kısa sürelidir.
İlk bulgular genellikle başka hastalıklarda da görülebilen iştahsızlık, çabuk yorulma,
huzursuzluk, uykuya eğilim gibi bulgulardır. Daha sonra kemik iliği yetersizliği bulguları
ortaya çıkar. Anemiye bağlı solukluk, halsizlik, çabuk yorulma; trombositopeniye bağlı deride
döküntü ve kanamalar; nötropeni (akyuvar sayısının düşüklüğü) ve hastalığın kendisine bağlı
ateş bulunabilir. Belirgin kemik ve eklem ağrıları olabilir ve bazen yanlışlıkla juvenil
romatoid artrit veya akut romatizmal ateş tanısı konabilir. Daha sonraki dönemlerde baş
ağrısı, kusma ve kafa içi basınç artışı bulguları ortaya çıkabilir. Testislerde ağrısız ve sert
büyüme de dikkat edilmesi gereken önemli bir bulgudur. Fizik muayene tamamen normal
olabileceği gibi, lenf bezi büyümeleri, dalak ve karaciğer büyümesi, deri döküntüleri, diş
etlerinde büyüme bulunabilir.
Laboratuar incelemelerinde anemi, trombositopeni, lökositoz, parmak ucundan alınan
kan yaymasında anormal hücrelerin bulunması ile hastalıktan şüphelenilir. Genellikle kesin
teşhis kemik iliği incelemesi ile konulur. Alınan ilikte hem löseminin tipini belirlemek, hem
de tedavi şeklini ve başarısını etkileyebilecek hücresel ve genetik özellikleri saptamak
açısından çeşitli incelemeler yapılır. Hastaların çoğunluğunda tanı sırasında lösemi yayılmış
durumdadır. Bu nedenle akut lösemiler için evreleme (stage’leme) sistemi yoktur.
Lösemi bugün için tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavide kemoterapi (ilaçlarla
tedavi) uygulanır, bazı hastalarda kemik iliği nakli ve radyoterapi gerekebilir. Hangi hastaya
kemik iliği nakli veya radyoterapi gerekeceği löseminin cinsine ve hastanın teşhisi sırasındaki

bazı klinik ve laboratuar bulgularına göre belirlenir.
Lösemi hastalarının teşhis ve tedavisi bu konuda yeterli deneyimi olan hematoloji,
çocuk hematolojisi veya çocuk onkolojisi uzmanı olan ve gerekli tanı testlerini ve tedavi
uygulamalarını yapabilecek merkezlerde yapılabilmektedir.
Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Okulda yanında oturan çocuğa veya kreşte birlikte
oynadığı çocuğa bulaşmaz ve bu çocuklar için bir risk oluşturmaz. Bu nedenle diğer
çocukların ailelerinin endişelenmesi gereksizdir. Lösemili çocukların maske takma nedeni
çevrelerinde bulunan hasta, veya sağlıklı olduğu halde bazı mikropları taşıyabilen insanlardan
kendilerine mikrop bulaşmasını önlemeye, yani kendilerini korumaya yöneliktir.
Lösemili hastalarımızın ve ailelerinin akrabaları, arkadaşları ve toplumun her kesiminin
çeşitli desteklerine ihtiyaçları vardır.
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