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Özet

Liken Planus Etyopatogenezi ve Sınıflandırması

Liken planus (LP), kronik ve inflamatuvar bir deri hastalığıdır.
Deri lezyonları ekstremitelerde yerleşen kaşıntılı, morumsu pa-
püllerle karakterizedir. Hastalık %0.22-1 sıklıkta görülmektedir.
Etyolojide birçok hastalık ve ajanın rolü üzerinde durulmaktadır.
Hastalığın patogenezinde son literatür bilgileri LP’un T hücre
aracılı otoimmun bir hastalık olduğunu düşündürmektedir. Liken
planusta sınıflama; lezyonların şekline, anatomik lokalizasyonuna
ve morfolojik özelliklere göre yapılır. Bu derlemede liken planus
etyopatogenezi ve klinik alt tipleri yeniden gözden geçirilmekte-
dir.
Anahtar Kelimeler: Liken planus, etyopatogenez, sınıflama

Abstract

Etiopathogenesis and Classification of  Lichen Planus

Lichen planus (LP) is a chronic and inflammatory cutaneous dis-
ease. Skin lesions are characterized by purplish, itchy lesions
which are settled on the extremities. Disease is seen often from
0.22 to 1%. Numereous diseases and agents have been accused
in the etiology of  LP. According to recent literature, in the patho-
genesis of  the disease, LP suggesting that T cell mediated au-
toimmune disease. In lichen planus, classification is done
according to the lesions shape, anatomical localization and mor-
phological features. In this article the etiology, pathogenesis and
classification of  LP are overviewed again.
Keywords: Lichen planus, etiopathogenesis, classification
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Giriş

Liken planus (LP), ekstremitelerde yerleşen, kaşın-
tılı, morumsu papüllerle karakterize subakut veya
kronik seyirli bir dermatozdur. Hastalık ilk olarak
Erasmus Wilson tarafından 1869 yılında tanımlan-
mıştır (1). Etyolojisi tam olarak bilinmemekle bir-
likte viral enfeksiyonlar, otoimmun hastalıklar,
ilaçlar, diş tedavi materyalleri gibi birçok hastalık ve
ajanın LP ile ilişkisi üzerinde durulmaktadır (1, 2).
Son yıllarda liken planusun T hücre aracılı otoim-
mun bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Sınıflan-
dırmada lezyonların şekli, anatomik lokalizasyonu
ve morfolojik özellikler göz önünde bulundurulur
(3, 4). 

Etyoloji

Liken planus etyolojisi tam olarak açıklanamamıştır
ancak birçok ajan ve faktör suçlanmaktadır. Genetik
altyapı, dental materyaller, ilaçlar, bakteriyel ve viral

enfeksiyon ajanları, otoimmunite, besin allerjileri,
stres, travma, diabet, hipertansiyon ve barsak has-
talıkları oral liken planus etyolojisinde suçlanmak-
tadır (5).

İnfeksiyöz ajanlardan virüsler ve kandidanın etyo-
lojideki rolünü incelemek amaçlı birçok çalışma ya-
pılmıştır (4). Hepatit C virüsü (HCV), viral
etkenlerden özellikle üzerinde durulandır. Liken pla-
nusta HCV sıklığının kontrol grubuna göre artmış
olduğunu gösteren birkaç olgu-kontrol çalışması
mevcuttur. Türkiye’de yapılan bir çalışmada (6), 41
LP hastasının 2'sinde (% 4.8) anti-HCV ve HCV-
RNA birlikte pozitif  saptanmış, 12 hastada (%29.2)
anti-HBs, 3 hastada (% 7.3) HBsAg pozitif  izlen-
miştir. Bu çalışmada Türk hastalarda HCV enfeksi-
yonu ile liken planus arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır. Oral LP lezyonlarının %93’ünde
HCV RNA’sı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
tekniğiyle saptanmıştır (2, 3). 
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Oral liken planus patogenezindeki Herpes simpleks
virüs 1 (HSV-1), Ebstein-Barr virüs (EBV), Sitome-
galovirüs (CMV), Herpes virüs 6 ve 7 (HHV-6 ve
HHV-7)’nin rolü, kutanöz LP’daki HHV-7’nin rolü
açık değildir. Bu virüslerin erozyon varlığına sekon-
der olarak bulunabileceği düşünülmektedir. Çalış-
malarda oral LP’ta Human Papilloma virus (HPV)
pozitif  saptanma oranları değişiklik göstermektedir.
Fakat lezyonlu dokuda HPV-DNA’sını saptamanın,
nedensel bir ilişkiyi doğrulamaktan ziyade, immun-
süpresif  tedavinin sonucu olabileceği düşünülmek-
tedir (7, 8).

Liken planus gelişiminde kontakt allerjenlerin rolü
gösterilmiştir. Amalgam (civa), bakır ve altın so-
rumlu tutulan metallerdendir. Literatürde yapılan bir
çalışmada (9); OLP tanılı hastalarda amal-
gam(%19.3), civa (%19.3), nikel (%12.9), kobalt
(%9.7) ve altına (%6.4) karşı pozitif  reaksiyonlar iz-
lenmiştir. İto ve ark. (10) ise dissemine liken planuslu
bir olguda çinko allerjisinin hastalığa neden oldu-
ğunu bildirmişlerdir. Oral likenoid lezyonları olan
hastalarda amalgam restorasyon materyalinin çıkar-
tılması sonrası lezyonlarda düzelme bildirilmiştir (11,
12)

Birçok ilaç LP benzeri deri döküntüsüne neden ola-
bilmektedir. İlaçların likenoid doku reaksiyonuna
nasıl yol açtığı bilinmemektedir. Bununla birlikte bu
reaksiyonun LP ile benzer şekilde oluştuğu düşü-
nülmektedir. Antihipertansifler, antimikrobiyaller,
antimalaryaller, antidepresanlar, antipsikotikler ve
antikonvülzanlar, diüretikler, altın tuzları, nonste-
roidal antiinflamatuarlar, penisilamin, kinidin bu
ilaçlardan bazılarıdır (2, 7).

Liken planus etyolojisinde emosyonel faktörler üze-
rinde de durulmaktadır. Ancak psikiyatrik bozuk-
lukların hastalığın nedeni mi yoksa kronik ağrılı
lezyonların bir sonucu mu olduğu tartışmalıdır (3,
7).

Patogenez

Hastalığın patogenezi ile ilgili birçok mekanizmalar
öne sürülmekle birlikte son literatür bilgileri LP’un
T hücre aracılı otoimmun bir hastalık olduğunu dü-
şündürmektedir. Hastalıkta inflamatuar infiltrattaki
çoğu aktive T hücresi CD8+’dir. İnflamatuar infilt-

rattaki aktive T hücreleri, keratinositler tarafından
major histokompatibilite kompleks antijenlerinin
sunumunu aktive eder. İnterlökin-1 (IL-1), IL-8, IL-
10, IL-12 ve tümör nekroz faktörü α (TNF-α) gibi
T hepler 1 (Th1) sitokinlerinin artmış üretimi, Lan-
gerhans hücreleri ve makrofajlar üzerindeki interse-
lüler adezyon moleküllerinin (ICAM-1)
ekspresyonunu artırır. Liken planusta serum TNF-
α düzeylerinin artmış olması hastalık patogenezinde
TNF-α’nın major rolü olduğunu desteklemektedir.
Hastalık etyopatogenezindeki başka bir mekanizma
da mast hücre degranülasyonu ve matriks metallop-
roteinazların aktivasyonudur. Bazı araştırıcılar oral
LP’daki kronikliğin transforming growth faktör β
(TGF-β) aracılı immunsupresyondaki yetersizlikle
kısmen açıklanabileceğine inanmaktadırlar. Fakat bu
süreci başlatan sebep tam olarak bilinmemektedir
(5, 13).

Hastalığın kronik seyir göstermesi, yetişkin dö-
nemde başlangıç, bayanlarda daha sık görülmesi,
diğer otoimmun hastalıklarla ilişkili olması, hasta-
larda bastırılmış immunsüpresör aktivite, LP lezyon-
larında otositotoksik T hücre klonlarının varlığı gibi
birçok özellik hastalığın patogenezinde otoimmü-
nitenin rolünü desteklemektedir (5).

Sınıflandırma

Liken planusta sınıflama; lezyonların şekline, anato-
mik lokalizasyonuna ve morfolojik özelliklere göre
yapılır.

1. Şekline Göre

Lineer liken planus: Nadirdir ve çoğunlukla ço-
cuklarda görülür. Zosteriform tipte dermatomal
yerleşim tanımlanmakla birlikte lezyonlar Blaschko
çizgilerini takip eder (14). Gupta ve ark. (15), nitrog-
liserin yama tedavisi alan bir hastanın kollarında bu
formun ortaya çıktığını bildirmişlerdir. Ayırıcı tanıda
lineer psoriasis, lineer nevuslar, liken striatus, liken
simpleks kronikus linearis, verruka vulgaris linearis,
inkontinensiya pigmenti, lineer morfea, lineer po-
rokeratoz, lineer kontakt dermatit, izole lineer liken
nitidus ve lineer Darier hastalığı düşünülmelidir (16,
17).
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Annüler liken planus: Bu formda lezyonlar halka
şeklinde birleşir. Aksilla, penis, skrotum, kasıklar,
dudaklar ve bazen de yanak mukozası tutulur (14,
18). Olgular çoğunlukla asemptomatiktir (14).

2. Anatomik Bölgesine Göre

Mukozalar: Dermatoloğa başvuran tüm LP olgu-
larının 2/3’ünde mukozal lezyonlar mevcuttur. Has-
taların yaklaşık %15-25’inde hastalığın tek belirtisi
olarak ortaya çıkabilir (4).

a) Oral liken planus: Lezyonlar en çok bukkal mu-
koza, gingiva, dilin dorsumu, dudak mukozası ve alt
dudak vermilyon sınırında görülmekle birlikte pa-
latinal mukoza, ağız tabanı ve üst dudak da nadiren
tutulabilir. Lezyonlar genelde bilateral ve simetrik
olarak yerleşim gösterirler (19). Yedi oral LP tipi ta-
nımlanmıştır.

Retiküler tip: En sık rastlanan formdur. Çoğun-
lukla semptom vermez. Oral kavitede en çok pos-
terior bukkal mukozada bilateral olarak görülür.
Dilin laterali ve dorsal yüzeyi, gingiva, palatinal
bölge de tutulabilir. Diş eti tutulumunda deskua-
masyonla seyreden gingivit tablosu oluşur (4, 20).

Erozif  tip: İkinci sıklıkta karşılaşılan formdur. İleri
yaş grubundaki hastalarda daha fazla görülmektedir.
Düşük oranda skuamöz hücreli kansere dönüşüm
riski vardır. Ağrı ve yanma gibi şikayetlere sebep ola-
bileceği gibi semptomsuz da seyredebilmektedir (4,
20).

Plak tip: Nadiren görülen plak tip lezyonlar lökop-
laki ile karışabilir.

Atrofik tip: Eritroplaki benzeri görüntü izlenir.

Papüler tip: Beyazımsı 0,5–1 mm boyutlarındaki
papüller izlenir.

Büllöz tip: Nadir görülür. 

Hipertrofik tip: Ağız içine uygulanan travma son-
rası ortaya çıktığı düşünülmektedir (4).

b) Oküler liken planus: Göz tutulumu oldukça
nadir görülür. Pakravan ve ark. (21) sadece konjunk-
tivayı tutan iki olgu bildirmişlerdir.

c) Genital liken planus: Erkeklerde lezyonlar
glans penis başta olmak üzere penis gövdesi, skro-
tum ve perinede görülür. Bayanlarda vulvavajinal tu-
tulum gözlenmektedir. Genital pruritus, yanma ve
disparoni gibi şikayetlere sık rastlanmaktadır. Has-
talar daha sonraki dönemde malignite gelişimi açı-
sından takip edilmelidir (2, 4).

Tırnak: Hastaların yaklaşık %10’unda tırnak tutu-
lumu izlenir. Bazı olgularda sadece tırnak tutulumu
bildirilmiştir (22, 23). Lateral incelme, boylamasına
oluklanma ve fissürleşme karakteristik tırnak bulgu-
larıdır. Sarı renk değişikliği, onikoliz, subungual hi-
perkeratoz gibi özgül olmayan değişiklikler de
görülebilir. Piterjiyum, matriks bölgesinin kalıcı ze-
delenmesi sonucu oluşan, incelmiş tırnak plağının
tırnaklarda oluşturduğu melek kanadı benzeri gö-
rüntüye verilen addır (2, 4).

İnvers liken planus: Döküntü genellikle aksilla,
meme altı ve kasıkta pigmente lezyonlar şeklinde
görülür (24).

Palmoplantar liken planus: Eritemli, hiperkera-
tozlu ya da hiperkeratozsuz skuamlı kaşıntılı plaklar
izlenir (25). Ayırıcı tanıya verrüler, kallus, hiperke-
ratotik ekzema, Mibelli’nin porokeratozu, tinea
pedis, psoriasis ve sekonder sifiliz girer. Histolojik
bulgular klasik LP ile aynıdır (26).

3. Morfolojik Özelliğine Göre

Hipertrofik liken planus (Verrüköz liken pla-
nus): Çoğunlukla bacak bölgesinde yerleşim göste-
ren değişik oranlarda skuamla kaplı verrüköz plak
lezyonlar izlenir (14).

Atrofik liken planus: Merkezlerinde yüzeyel atrofi
ile karakterize birkaç iyi sınırlı mavi-beyaz papül
veya plaklar görülür (27). 

Liken planopilaris (Foliküler liken planus): Fo-
liküler LP ve LP akuminatus olarak da bilinen liken
planopilariste başlıca saçlı deride yerleşen, mor ren-
kli bir halka ile çevrilmiş çok sayıda keratotik tıkaç
izlenir. Kalıcı alopesiye neden olabilir (2).

Foliküler LP’un diğer varyantları olarak; Brocq’un
psödopeladik formu, postmenopozal frontal fibro-
zan alopesi ve akrosiringium, mastoid bölgede oval
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psödotümöral plaklarla giden LP folikülaris tumidus
ve ekrin kanalların epidermise girdiği yeri merkez
alan likenoid reaksiyonla seyreden liken pilanopori-
tis sayılabilir (28).

Aktinik liken planus: Koyu tenli insanlarda daha
sık görüldüğü bildirilmiştir (29). Lezyonlar başlıca
güneş gören bölgelerde görülür. Genellikle annüler
şekilli, kırmızı-kahverengi plaklar görülür (2).

Pigmente liken planus (Liken planus pigmen-
tozus) : Hindistan, Orta Doğu ve Japonya’da sık
görülen; gövde, yüz ve kolların dışa bakan kısımla-
rında yerleşen koyu-kahverengi maküllerle karakte-
rize liken planus tipidir. Mukozalar, avuç içleri ve
ayak tabanlarında tutulum izlenmez (4). Pigmente
LP’un güneşe bağlı Köbner fenomeniyle şiddetlen-
diği düşünülmektedir (30).

Büllöz liken planus ve liken planus pemfigoi-
des: Büllöz LP önceden mevcut lezyon üzerinden
veya nadiren eritematöz deri üzerinden bül gelişimi
ile karakterizedir (2). Nikolsky ile bülün yayılma be-
lirtisi (Asboe-Hansen belirtisi) pozitiftir (31). Liken
planus pemfigoides ise liken planus ve büllöz pem-
figoidin aynı kişide görülmesidir (2, 4).

Liken planus eritematozus: Normal LP lezyon-
larından daha eritematöz, çapları 5-10 mm arasında
değişen ve bastırıldığında rengi sarıya dönen papül-
lerle karakterizedir (4).

Liken planus / lupus eritematozus overlap sen-
dromu: Bu ifade hem LP, hem de lupus eritemato-
zusun klinik, histopatolojik veya immunopatolojik
özelliklerine sahip hasta grubunu ifade etmektedir.
Özellikle el ve ayaklarda yerleşen ağrılı, mavi-kırmızı
renkli, deskuame, atrofik plak tarzı lezyonlarla; yine
el ve kollarda görülen verrüköz, papulonodüler lez-
yonlar olmak üzere iki klinik görüntüsü mevcuttur.
Ortak histopatolojik özellikler iki hastalıkta da bu-
lunabilir. Civatte cisimcikleri, bazal membran deği-
şiklikleri ve immunolojik bulgular ayırt edici
özelliklerdir (32, 33).
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