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ÖZET
Oral liken planus (OLP) ba l ca deri ve a8 z
mukozas n etkileyen kronik enflamatuar bir hastal kt r.
Bu durumun nedeni tam olarak aç klanamam
olmas na ra8men, altta yatan immunopatolojik
mekanizmalarda, etkilenen deri ve mukozal alanlara
kronik enflamatuar hücrelerin migrasyonu iyi
tan mlanm t r. Son veriler OLP’de oto-reaktif sitotoksik
T-hücrelerinin keratinosit apopitozisini tetikledi8ini
dü ündürmektedir. OLP en s k hayat n be inci ve
alt nc dekat nda ortaya ç kmas na ra8men her ya ta
görülebilmektedir. Bu hastal k toplumun %0.5-2’sini
etkiler ve en yayg n a8 z mukozas hastal klar ndan
birisidir. Özellikle atrofik ve eroziv formu a8r l
olabilmektedir
Anahtar kelimeler: liken planus

ABSTRACT
Oral lichen planus is a chronic inflamatory
disorder that primarily affects skin and oral cavity.
Although the cause of this condition remains unknown
the underlying immunopathologic mechanisms that
result in the migration of chronic inflamatory cells to
the involved dermal and mucosal sites have been well
described. Recent data suggest that auto-reactive
cyto-toxic T-cells trigger keratinocyte apoptosis in Oral
lichen planus. Although Oral lichen planus develops
most commonly in the fifth to sixth decades of the life,
patients of all ages may develop the disorder . This
disease affects 0.5-2 % of the population and is one
of the more common oral mucosal diseases.
Especially, the atrophic and erosive forms of Oral
lichen planus may be painful.
Key words: lichen planus

GR
Oral liken planus’un (OLP) etyolojisi için
birçok faktör öne sürülmü tür. En çok kabul gören
görü bazal oral keratinositlerin hücre arac l (cellmediated) otoimmün hasar sonucu olu tu8udur.1-3
Son veriler oto-reaktif sitotoksik T hücrelerin keratinosit apoptozisini tetikledi8i yönündedir.4 OLP'nin
özellikle kronik aktif hepatit-B, hepatit-C, Wilson's hastal 8 , Hemakromatozis, Alfa-1 antitripsin yetmezli8i ve
primer bilyer siroz gibi kronik karaci8er hastal klar yla
ili kisinin olabilece8ini gösteren bulgular vard r.
Bununla birlikte bu hastalarda özellikle Japonya ba ta
olmak üzere Güney Avrupa ülkelerinde OLP'ye s k
rastlanmas bu ili kinin co8rafik bir özellik gösterdi8ini
dü ündürmektedir.5,6 Ayr ca diabet ve arteriyel
hipertansiyon da OLP ile ili kilendirilen di8er
hastal klard r.7,8

Amalgam, kompozit rezin, kobalt ve alt n gibi
dental restoratif materyallerin klinik ve histopatolojik
olarak OLP'ye benzeyen oral likenoid reaksiyonlara
neden olduklar
bilinmektedir.5,9,10 Yine yayg n
olmamas na ra8men bu reaksiyonlara NSA$, ACE
inhibitörleri, beta blokerler, antidiyabetikler, tetrasiklin
ve streptomisin gibi antibiyotikleri kullanan hastalarda
da rastlanmaktad r.1,11-13 Gerek dental restoratif
materyallere gerekse ilaçlara ba8l oral likenoid
reaksiyonlar etkenin ortadan kald r lmas yla gerileme
göstermektedirler.14-16
Oral mukoza psikolojik etkilere kar reaksiyon
gösteren hassas bir bölge oldu8u için OLP'nin
etyolojisinden sorumlu tutulan bir di8er faktör de
strestir. OLP ve stres aras ndaki ili kiyi göstermek için
birçok çal ma yap lm ve özellikle OLP'nin eroziv
formuna sahip hastalarda yüksek oranda anksiyete ve
depresyon tespit edilmi tir.5,17
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VAKA-2: H.T. isimli 46 ya ndaki kad n
hastan n klini8imize ba vurma nedeni 2 y l önce
ba layan deri lezyonlar n n bir y l içerisinde iyile mi
olmas fakat daha sonra ortaya ç kan a8 z lezyonlar n n
iyile memi olmas yd . Hastan n medikal hikayesinde
herhangi bir sistemik hastal 8 n n olmad 8 tespit edildi.
A8 z içi muayenesinde yanak ve dilde bilateral retiküler
ve atrofik lezyonlar gözlendi (Resim 2). Hasta, baz
yiyeceklerin ve asitli içeceklerin
a8z nda yanma
hissine neden oldu8undan ikayet etmekteydi

OLP’nin birçok klinik tipi tan mlanm t r
(retiküler, papüler, plak, atrofik, eroziv ve büllöz).
S kl kla bu formlar de8i ken kombinasyonlarda bir
arada bulunurlar.9 Lezyonlarda epitelyal atipi ve
displazi de
geli ebilmektedir ki bu da lezyonun
premalign karakterde olabilece8ini göstermektedir.
Malign transformasyon tahmini % 0.4-1,74 aras nda
de8i mekte olup karsinomalar n hemen hepsi atrofik
ve/veya eroziv formdan geli mektedir 1,5,18.

VAKA TAKT M
VAKA-1: 32 ya ndaki erkek hasta olan R.Ö
klini8imize, a8 zda iki ayd r iyile meyen lezyonlar
nedeniyle ba vurdu. Yap lan a8 z içi muayenede
lezyonlar n bilateral ve di eti, yanak mukozas ve dil
kenar nda oldu8u görüldü (Resim1). Lezyonlar
asemptomatikti. Hasta, a8 z lezyonlar ç kmadan 1 y l
önce kendisine Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi
Dermatoloji Klini8i’nde liken planus tan s konuldu8unu
belirtti. Deri lezyonlar n tamam na yak n topikal
steroidlerle kontrol alt na al nm t . Hastan n a8 z
lezyonlar asemptomatik oldu8undan herhangi bir
tedaviye gerek görülmedi ve 6 ay aral kla kontrole
gelmesi söylendi

Resim 2. Yanak ve dilde bilateral retiküler ve atrofik lezyonlar

VAKA-3: 35 ya nda erkek ($.K) olan bu hastam z klini8imize ba vurdu8unda sa8 yanak mukozas nda 9 ayd r devam eden çok iddetli a8r ve yanma
hissinden ikayet etmekteydi. A8 z içi muayenesinde
ikayetin oldu8u tarafta üzeri ülserle mi eritemli bir
alan tespit edildi (Resim 3). Lezyon unilateraldi. Hasta
daha önce farkl doktorlar taraf ndan uygulanan topikal
steroidlerden herhangi bir fayda görmedi8ini belirtti.
Hastan n medikal hikayesinde olumsuz herhangi bir
eye rastlanmad .Yap lan biyopsiyle lezyona eroziv
liken planus tan s kondu

Resim 1. Di eti yanak mukozas ve dil kenar nda
bilateral lezyonlar
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Resim 3. Sa8 yanak mukozas nda ülserle mi eritemli alanlar

VAKA-4: 65 ya ndaki bu kad n hasta (G.Ö)
klini8imize iki tarafl yanak mukozas nda a8r ve yanma
ikayetiyle ba vurdu. Hasta, a8z nda lezyon oldu8unun
fark ndayd ve 5 y ld r bu ikayetinin oldu8unu
söylüyordu. Yap lan a8 z içi muayenesinde sa8 yanak
mukozas nda üzeri ülserle mi eritemli bir alan, sol
yanak mukozas nda ise retiküler atrofik bir alan tespit
edildi (Resim 4). Tan , hastan n subjektif bulgular na
ve klinik görünüme dayand r larak yap ld . Sa8daki
lezyon eroziv liken planus, soldaki ise retiküler-atrofik
liken planus olarak tan mland .

Resim 4. Sa8 yanak mukozas nda üzeri ülserle mi eritemli
bir alan, sol yanak mukozas nda ise retiküler atrofik bir alan
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kenarlar , sigara duman n n s cak etkisi, yanak çi8neme gibi a8 z al kanl klar da lezyonlar n alevlenmesinde etkilidir. Bu faktörler ortadan kald r ld 8 nda
eroziv lezyonlar ya gerileyecek yada bazen tamamen
kaybolacakt r.9 Birinci
ve ikinci hastada lezyonlar
karakteristik oldu8undan biyopsiye ihtiyaç duyulmam
ve tan klinik özelliklere dayand r larak konulmu tur.
Üçüncü hastam z kendisine daha önce uygulanan
tedavilerden fayda görmemi tir.Biz hastan n da r zas
ile a8 zdaki lezyonun özellikle yass hücreli karsinoma
ihtimalinden dolay biyopsisinin al nmas na karar
verdik. Yap lan biyopsiyle lezyona eroziv liken planus
tan s kondu.

TARTI MA
Oral
liken
planus
lezyonlar
genellikle
karakteristik olduklar için klinik olarak fark edilmeleri
zor de8ildir. Klasik OLP, birbirleriyle ba8lant l beyaz
çizgi ve halkalar n aranjman görüntüsü eklindedir. Bu
çizgiler Wickham çizgileri olarak adland r l rlar. As l
lezyon mukoza üzerindeki küçük, papüler, toplui8ne
ba büyüklü8ünde, kubbe veya yar m küre eklinde,
parlak, beyaz nodüllerdir. Oral mukozan n her bölgesi
etkilenebilmesine ra8men en yayg n lokalizasyon
posterior bukkal mukoza olup klasik olarak bilateral ve
simetriktir. 3 vakam zda bilateral tutulum varken 1
vaka tek tarafl tutulum göstermekteydi. Di8er s k
tutulum gösteren alanlar ise s ras yla dil, alveoler kret
ve di etidir.1,4,9 Vakalar m z n 2 sinde sadece yanak
tutulumu varken, birinde yanak ve dil, birinde ise
yanak dil ve di eti tutulumu vard . Oral lezyonlar n
iddeti deri tutulumunun boyutu ile ili kili olmamas na
ve hastalar n yaln z %15’inde deri lezyonlar geli mesine ra8men vakalar m z n yar s nda deri lezyonlar
mevcuttu.
Retiküler lezyonlar asemptomatik olduklar ndan
herhangi bir tedavi gerektirmezler ve sadece takip
edilmeleri yeterlidir. Tedaviye ihtiyaç duyulan as l
lezyonlar ise eroziv ve atrofik olanlard r.
Tedavide herhangi bir medikasyon uygulanmadan önce yap lacak en do8ru i hastan n likenoid
reaksiyona neden olabilecek herhangi bir ilaç kullan p
kullanmad 8 n n sorgulanmas olmal d r. Yine a8 zda
hipersensivite reaksiyonuna yol açabilecek bir durum
dikkatli bir ekilde elimine edilmelidir. Dental plak ve
di ta gibi lokal faktörler OLP’nin di eti lezyonlar n
daha da kötüle tirdi8i için bu faktörlerin eliminasyonu
oldukçaÖnemlidir.9 OLP’nin tedavisinde baz ara t rmac lar sistemik kortikosteroidlerin kullan lmas gerekti8ini
savunurken di8erleri yüksek etki gücüne sahip topikal
steroidlerin kullan lmas n tavsiye etmektedirler.9 Topikal steroidlerden en çok triamcinolone, fluocinonide ve
clobetasol tedavide kullan lm
ve oldukça etkili
bulunmu tur.19-21 $mmunsupresif etkili ilaçlar olan siklosporinin a8 z gargaras ve tacrolimusun merhem
formlar ile son y llarda ba ar l sonuçlar n al nd 8
bildirilmektedir. OLP’li hastalarda dikkat edilecek bir
di8er husus ta mekanik ve di8er travmalar n etkisiyle
lezyonlar n alevlenmesinin söz konusu oldu8udur.
Köbner fenomeninden dolay invaziv i lemlerin s n rland r lmas ve i lem yap lacak dokuda oldukça yumu ak
çal lmas
gerekmektedir.1,9 Yine kötü uyumlu
protezler, kaba dental restorasyonlar, dolgular n keskin
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