Oral Mukozanın Renk Değişikliği Hasta Bilgilendirme Formu
Soru: Ağız içerisinde ortaya çıkan renk değişikliğini önemsemeli miyiz?
Ağız içerisindeki renk değişiklikleri zararsız ve tedavi gerektirmeyen basit nedenlere bağlı
olarak ortaya çıkabildiği gibi ileri inceleme gerektiren önemli bir hastalığın belirtisi de
olabilmektedir.Bu nedenle durumun aydınlatılması için zaman geçirmeden ilgili doktora
başvurulması gerekir.
Soru: Ağız içerisinde renk değişikliği fark ettiğimiz zaman hangi branş hekimini tercih
etmeliyiz?
Ağız bölgesi hastalıkları öncelikle dermatoloji, diş hekimliği ve kulak burun boğaz
hekimlerinin konusu kapsamına girer. Gerekli durumlarda söz konusu branş hekimleri uygun
yönlendirmeleri yapmak suretiyle diğer ilgili branş hekimlerinden görüş isteyebilirler.
Soru: Ağız içerisinde her renk değişikliği önemli midir?
Ağız içerisinde ırksal ve koyu ten rengine sahip olma gibi kişisel nedenlerle fizyolojik renk
değişiklikleri olağandır. Önemli olan daha önce var olmayan bir renk değişikliğinin sonradan
ortaya çıkmasıdır.
Soru: Ağız içerisinde hangi tür renk değişiklikleri ortaya çıkabilir?
Değişik nedenlere bağlı olarak ağız içerisinde ve dilde beyaz, kahve renkli, kırmızı, gri,
siyah renk değişiklikleri ortaya çıkabilmektedir. Bunlar yoğun sigara kullanımı, kötü ağız
bakımı gibi nedenlere bağlı olabileceği gibi mikrobik ya da ağız kanseri öncüsü renk
değişiklikleri olarak da kendini gösterebilmektedir.
Soru: Ağız içerisinde ortaya çıkan renk değişikliklerinin nedenleri nelerdir?
Ağız içerisinde çok sayıda renk değişikliği yapan neden söz konusudur. Bunlar; fizyolojik ve
ırksal özelliklere bağlı, yoğun sigara kullanımına bağlı, belli sistemik hastalıklara bağlı,
hormonal değişikliklere bağlı, kullanılan ilaçlara bağlı, ağız içerisini tutan çeşitli mantar ya da
bakteriyel hastalıklara bağlı,
amalgam dolgu gibi diş tedavisi sırasında kullanılan
materyallere bağlı, ağız içerisini tutan bazı hastalıklara bağlı, ağız içerisinde ortaya çıkan iyi
ya da kötü huylu ben ya da tümörlere bağlı renk değişiklikleri şeklinde özetlenebilir.
Soru: Ağız içerisindeki renk değişiklikleri kanser belirtisi olarak ortaya çıkabilir mi?
Ağız içerisinde çok sayıda zararsız iyi huylu tümör görülebileceği gibi, çok tehlikeli habis
durumlarda başlangıçta ağız içerisinde renk değişikliği şeklinde kendini gösterebilir. Özellikle
ağız içerisinde üzerinde gri/beyaz plaklar ortaya çıktığında ya da gri/beyaz renkli plakların
üzerinde kızarık adacıklar görülmesi durumunda gerekli inceleme ve tetkiklerin yapılması için
vakit geçirilmeden dermatolog, diş hekimi ya da kulak burun boğaz hekimine başvurulması
gerekir.
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