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ABSTRACT

ÖZET

Recurrent aphthous ulcerations are a common,
recurrent, painful ulcerative condition of the oral
mucosa. The prevelance of painful ulcers varies from
patient to patient and may affect daily activity of the
individuals. In this study, in the patients applying for
our clinic in certain intervals in our region, it is aimed
to determine the prevelance of aphtous ulcerations,
and to have knowledge about familial vulnerability,
smoking, sex, age, and the area in which these
ulcerations are localized.
In an epidemiologic based study, it was found
out that the prevelance of recurrent aphtous
ulceration in our region was 0.73 %. (55/7500) There
was minor ulceration in 48 of 55 patients; and major
in 5 patients; herpetiform ulceration in 2 patients. The
regions where lesions were localized most were
tongue, lip and cheek mucosa. Nearly 65.5 % of the
patients with aphtous ulceration was female, (n=36)
and % 34.8 of the patients was female. (n=19)
While the remerkable age interval of women
patients was 20. and 30. years, it was 30. and 40.
years in the men. There was familial vulnerability
history in 38.2 % of all the patients. (n=21) This
history was higher in women interms of the men (15/
6). 16.4 % of our patients had smoking habit, and this
rate is higher in men interms of the women. (6/3)
In comporable evaluations of the data, chisquare dependency test was applied statistically. In
the result of this test, in the patients with aphtous
ulcerations, there was no correlation between age-sex
and familial relativity and gender. (P>0,05) However
the results indicated that there was a addiction
between smoking and gender in patients. (P<0,05).
Key words: Recurrent aphthous ulceration,
prevelance

Rekürrent aftöz ülserasyonlar oral mukozan n
yayg n, tekrarlayan ve a4r l bir ülseratif durumudur.
A4r l ülserlerin s kl 4 ve iddeti hastadan hastaya
de4i ir ve bireylerin günlük aktivitesini etkiyebilir. Bu
çal mada bölgemizdeki belli dönemler aras nda
klini4imize ba vuran hastalarda rekürrent aftöz
ülserasyonlar n görülme s kl 4 n belirlemek ve bu
ülserasyonlar n lokalize oldu4u saha, ya , cinsiyet,
sigara içme ve ailesel yatk nl k ile olan ili kisi üzerine
fikir sahibi olmak amaçlanm t r.
Yap lan
epidemiyolojik
esasl
çal mada
bölgemizdeki rekürrent aftöz ülserasyon s kl 4 %0,73
(55/7500) olarak saptanm t r. 55 hastan n 48 inde
minör, 5 inde majör ve 2 tanesinde ise herpetiform
ülserlere rastlanm t r. Lezyonlar n en fazla lokalize
oldu4u bölgeler dil ile dudak-yanak mukozas d r. Aftöz
ülserasyonlara sahip hastalar m z n yakla k olarak
%65,5’i kad n (n=36), %34,5’i erkektir (n=19). Kad n
hastalar m zda en belirgin ya aral 4 20’li ve 30’lu y llar
iken; erkeklerde bu aral k 30’lu ve 40’l y llar olarak
kar m za ç km t r. Tüm hastalar m z n %38,2’sinde
(n=21) ailesel yatk nl k hikâyesi saptanm t r. Bu
hikâye kad nlarda erkeklere nazaran (15/6) daha
yüksektir. Hastalar m z n %16,4’ü (n=9) sigara içme
al kanl 4 na sahip olup bu oran erkeklerde kad nlara
nazaran (6/3) daha fazlad r.
Verilerin kar la t rmal olarak de4erlendirilmesinde istatistiksel olarak ki-kare ba4 ms zl k testi uygulanm t r. Bu testin sonucunda aftöz ülserasyonlara
sahip hastalar m zda ya -cinsiyet ve ailesel yatk nl kcinsiyet aras nda bir ili ki saptanamam t r (P>0,05).
Bununla birlikte sonuçlar hastalarda sigara içme ile
cinsiyet aras nda bir ba4 ml l 4 göstermi tir (P<0,05).
Anahtar Kelimeler: rekürrent aftöz ülserasyon,
görülme s kl 4
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glukokortikoidler RAÜ tedavisinde kullan lm lard r.
Bununla birlikte bu ajanlar n bir ço4unun klinik
ba ar lar hala tam olarak saptanamam t r ve
tart mal d r.2,14,15.
Bu çal mada belli dönemler aras nda farkl
di sel problemleri nedeniyle klini4imize ba vuran
hastalardaki rekürrent aftöz ülserasyonlar n s k l 4 n
ve tipini belirlemek ve bu lezyonlar n ya , cinsiyet,
lokalizasyon, sigara kullan m ve ailesel yatk nl k ile
ili kisini saptamak amaçlanm t r.

G R /
Rekürrent aftöz ülserasyonlar (RAÜ) a4r l ve
tekrarlay c ülserler ile karakterize yayg n oral
lezyonlard r ve genel popülasyonun % 10’undan
fazlas nda görülmektedir.1,2 Bu ülserasyonlar genellikle
keratinize olmayan oral mukozada (özellikle dudak,
yanak mukozas ve dil üstü) ve yayg n olmasa da
yap k di eti, sert damak mukozas , duda4 n vermilion
s n r ve dilin alt k sm nda kar m za ç karlar.
Ülserasyonlar s 4d rlar ve minör, majör ve herpetiform
olmak üzere üç tiptirler.2,3
Genel olarak minör tip aftöz ülserasyonlar 10
mm den daha küçük olup ortalama 10–14 gün
varl klar n sürdürürler ve di4er ülserasyon tiplerinden
daha yayg nd rlar. Majör tip ülserasyonlar n ise boyutu
10 ile 30 mm aras nda de4i ir. Minör tip ülserasyondan
daha az s kl kta görülürler ancak haftalar veya aylarca
varl klar n sürdürebilirler ve genellikle iyile meleri skar
dokusu ile sonuçlan r. Herpetiform tip ülserler 1 ile 3
mm aras nda boyutu olan ve hem major hem de minor
tipten daha az s kl kla ortaya ç kan ülserlerdir. Bu tipte
ülserlerin say s 100’e kadar art gösterebilir. #sminin
herpetik gingivostomatitisin sebep oldu4u oral
ülserlere benzerli4inden türedi4i iddia edilmi olsa da
bu ülserler içinde herpes simpleks virüsü (HSV) izole
edilmemi tir.4,5
RAÜ’lerin tan s genellikle hastan n klinik
muayenesine ve anamnezine ba4l olarak yap l r. Bu
ülserasyonlar n etiyolojisi bilinmemesine ra4men birçok
kan t onun infeksiyöz ve fiziksel etkenlere kar a4 z
mukozas n n
yang sal
bir
tepkisi
oldu4unu
göstermektedir. RAÜ, epitelyal hücrelerin apoptotik
lizisleri ile keratinositler aras ndaki adhezyonun
kayb yla sonuçlanan antijen ili kili bir epitelyal
hastal kt r. Bütün epitelyal tabaka ve alt ndaki ba4
dokusu ülser sahas içindedir.6,7,8 Buna ek olarak baz
haz rlay c faktörler (demir-folik asit- çinko- vitamin B1,
B2, B6, B12 eksikli4i, alerjik cevaplar, travma, stres,
genetik
e4ilim,
infeksiyöz
ajanlar,
hormonal
bozukluklar, yang sal kemik hastal klar , Behçet
hastal 4 , AIDS ve peptik ülser) aftöz ülserasyonlar n
olu umunda rol oynayabilirler.9,10,11,12,13
RAÜ için spesifik bir tedavi yoktur ve
de4erlendirme kriterleri hastan n semptomlar na,
semptomlar n süreklili4ine,
iddetine ve uygun
durumlarda sistemik problemlerle olan ili kisine
ba4l d r. Immunomodülatör ajanlar, B1, B2, B6, B12
vitaminleri, topikal analjezikler ile topikal ve sistemik

MATERYAL METOD
Bu çal ma Ocak 2006- Ocak 2007 tarihleri
aras nda farkl di sel problemler nedeniyle klini4imize
ba vuran 11–59 ya aras ndaki 7500 (3750 erkek,
3750 kad n) hastay kapsamaktad r. Rekürrent aftöz
lezyonlar n tan s klinik ve hasta anamnezine
dayand r larak konuldu. Çal ma grubuna dahil edilen
hastalarda u kriterler arand :
—Anemi, malabsorbsiyon, vitamin eksikli4i,
Chron hastal 4 , Çölyak hastal 4 , ülseratif kolitis,
Behçet hastal 4 , Reiter sendromu, nötropeni, eritema
multiforme ve HIV olmamas
—Lezyonlar n en az 3 ayda bir tekrarl yor
olmas ve yine en az 2 y ll k bir geçmi e sahip olmalar
—Kad n hastalar n gebelik veya emzirme
dönemlerinde olmamas
—Hastalar n herhangi bir ilaç tedavisi görmüyor
olmas
—Son iki hafta içinde dental i lem yapt rmam
olmas
—Ba ka bir a4 z mukozas hastal 4 n n olmamas
Yukar daki kriterlere sahip olan hastalar m zda
lezyonun tipi ve lokalize oldu4u bölge belirlendi.
Çaplar 0,5 mm- 1 cm aras nda olan lezyonlar minör, 1
cm. ’den büyük lezyonlar majör ve 0,5 mm.’den küçük
toplu i4ne ba
eklindeki lezyonlar ise herpetiform
olarak s n fland r ld . Bununla birlikte anket formuna
hastan n ya , cinsiyeti, sigara içme al kanl 4 ve
ailesel yatk nl 4 n varl 4 kaydedildi. Elde edilen
verilerin kar la t rmal olarak de4erlendirilmesinde
istatistiksel olarak ki-kare ba4 ms zl k testi uyguland .
SONUÇLAR ve TARTI/MA
Rekürrent aftöz ülserasyonlar ya amlar n n baz
dönemlerinde birçok insan etkileyen yayg n bir
durumdur. Bu ülserasyonlar n toplumda en az 5
ki iden 1 ki iyi etkiledi4i bildirilmektedir.16 Lehner17
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bireylerde aftlar n daha az görüldü4ünü bildiren
çal malar mevcuttur.20,22,23,24 Bunun sebebi olarak
sigara kullan m n n oral mukozan n keratinizasyonunu
art rd 4 ve buna ba4l olarak da mukozan n travmadan
daha az etkilendi4i öne sürülmü tür.
Görülme yeri aç s ndan ülserlerin daha çok
dudaklar, yanaklar ve dilde görüldü4ü bildirilmi tir.5
Bununla birlikte sert damak ve gingiva gibi bölgelerde
de görülece4i rapor edilmi tir.1 Bizim çal mam zda 55
hastadaki toplam ülser say s 62 olarak belirlendi. Bu
ülserlerin %37,1’i (n=23) dilde, %27,4’i (n=17) yanak
mukozas nda, %16,1’i (n=10) dudak mukozas nda,
%9,7’si (n=6) a4 z taban nda, % 3,2’si (n=2) sert
damakta, %3,2’si (n=2)
yap k di etinde %3,2’si
(n=2) de yumu ak damakta kar m za ç kt (Tablo 3).
Her ne kadar aftöz ülserasyona sahip hastalar m zdaki sigara içme al kanl 4 dü ük seviyede
(%16,4) kar m za ç km olsa da bölgemiz özellikle
erkek populasyonu aç s ndan yüksek bir sigara kullanma al kanl 4 na sahiptir. Bölgemizdeki aftöz ülserasyon s kl 4 n n di4er toplumlara nazaran dü ük olmas nda sigaran n katk s olabilir. Bu duruma te his
kriterlerindeki veya örnek say s ndaki çe itlilikler de
etki yapabilir. Bununla birlikte ülserasyonlar genel
literatür ile uyumlu olarak kad nlarda ve her iki
cinsiyette hayat n 3. dekad nda daha yo4un olarak
tespit edilmi tir.

inceledi4i popülasyonda bu oran yakla k %10,6–20,1
olarak ifade etmektedir. Bu oran Axell ve Henricsonn18
un çal mas nda %17,7 olarak bulundu. Biz
çal mam zda ele ald 4 m z hastalarda bu oran %0,73
olarak daha dü ük bulduk. Bu farkl l k çal malar
aras ndaki örnek say s ndaki büyüklü4ün, te his
kriterlerindeki farkl l 4 n, ya ve cinsiyet farkl l klar n n
bir sonucu olabilir.
RAÜ her iki cinsiyeti de etkilemektedir. Brody ve
Silberman19 çal malar nda bu ülserasyonlar n kad nlarda erkeklere nazaran 2/1 oran nda daha fazla görüldü4ünü vurgulam lard r. Bizim çal mam zda da kad nlar erkek hastalar m za nazaran belirgin ekilde daha
fazla etkilenmi ti ve oran m z (36/19) Brody’nin
çal mas ile çok yak n ekilde uyumluydu (Tablo 1).
Scully ve Porter7 bu ülserasyonlar en çok 10–19
ya aras rapor etmesine ra4men bizim sonuçlar m z
kad nlarda 11–20 ve 21–30, erkeklerde ise 21–30 ve
31–40 ya aral 4 nda ortaya ç kt 4 n göstermekteydi.
Axell ve Henricsonn18 bizimle uyumlu olarak bu ülserasyonlar n daha çok 25–34 ya aras nda görüldü4ünü
bildirdiler (Tablo 1). Bununla birlikte aftöz ülserasyonlar n varl 4 nda ya ile cinsiyet aras nda ba4 ml l k
yoktur (P>0,05). Biz bu ya aral klar nda daha yayg n
ortaya ç kan stresin aftöz ülserasyonlar n s kl 4 nda
art
olu turdu4u kan s nday z. Zira epidemiyolojik
çal malarda stresli ortamlarda ya ayan bireylerde
(ö4renciler ve askerler gibi) ülserasyonlar n artt 4
belirtilmi tir.1,20
Çal mam zda rekürrent aftlar n ailesel yatk nl 4
hakk nda da bilgi sahibi olmak amac ile hastalar m za
anamnez formunda anne, baba veya karde lerinde de
bu ülserasyonlar n olup olmad 4 n sorduk. Ailesinde en
az bir bireyde tekrarlay c ülserasyonlar n oldu4unu
ifade eden hastalar m zda ailesel yatk nl 4 pozitif
olarak kabul ettik ve 21 hastam zda (%38,2) bu hikâye
pozitifti (Tablo2). Hastalar m zda ailesel yatk nl k ile
cinsiyet aras nda bir ili ki yoktur (P>0,05). Aftöz
ülserasyonlar n etiyolojisinde geneti4in önemini gösteren az say daki çal man n birinde aftöz ülserasyonlu
bireylerin karde lerinde bu ülserasyonlar n görülme
s kl 4 genel popülasyona k yasla daha yüksek
bulunmu tur.21 Bu çal malar ülserasyonlar n genetik
yatk nl k sergiledi4inin bir kan t olabilir ancak bu
konuda ilave çal malara ihtiyaç duyulmaktad r.
Çal mam zda aftöz ülserasyonlu hastalar m z n
9 unda (6 erkek 3 bayan) sigara içme al kanl 4
mevcuttu (Tablo 2). Sigara içme al kanl 4 ile cinsiyet
aras nda bir ili ki mevcuttu (P<0,05). Sigara içen

Tablo 1. Hastalar n ya ve cinsiyet gruplar na göre da4 l m

Ya gruplar

Erkek

Toplam

n

%

n

%

n

%

11-20

13

36.1

2

10.5

15

27.3

21-30

13

36.1

8

42.1

21

38.2

31-40

4

11.1

7

36.8

11

20

41-50

2

5.6

1

5.3

3

5.5

51-60
Toplam
x2=0,768
P=0,104

3

Kz

4
11.1
1
5.3
5
9
36
19
55
Aftöz ülserasyonlarm varl 4 nda ya ile
cinsiyet aras nda ba4 ml l k yoktur (P>0,05).
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Tablo 2. Sigara içme ve ailesel yatk nl k ile olan ili kisi
Kz
n

Erkek

Toplam

%

n

%

Ailesel 15
yatk nl k

41.7

6

31.6 21 38.2

Sigara
içme

8.3

3

n

%
×2=0,536
P=0,464

6

31.6 9

16.4

×2=0,491
P=0,027

Hastalanm zda ailesel yatk nl k ile cinsiyet aras nda bir ili ki
yoktur (P>0,05). Hastalar m zda sigara içme ile cinsiyet
aras nda bir ili ki vard r (P<0,05).

Tablo 3. Ülserlerin say s ve lokalizasyonu
Ülserlerin

Ülserlerin

%

Dil

23

37.1

Yanak mukozas

17

27.4

Dudak mukozas

10

A4 z taban

6

9.7

Sert damak

2

3.2

Yap k di eti

2

3.2

2

3.2

Yumu ak damak
Toplam

62
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