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Özet

Liken Planusla İlişkili Hastalıklar 

Liken planus kronik aktif  hepatit, primer biliyer siroz ve postviral
kronik aktif  hepatit gibi karaciğer hastalıklarıyla ilişkili olarak
gözlenebilmektedir. Primer biliyer sirozla ilişkisi D-penisilamin
tedavisiyle ilişkili olarak liken planus aktivasyonu şeklinde göz-
lenmektedir. Liken planusun gelişiminin infeksiyonla ilişkisi yıllar
boyunca tekrar tekrar bakılmıştır. Sifiliz, herpes simpleks virus-
2, HIV, amebiyasis, ve kronik mesane infeksiyonlarıyla liken pla-
nus ilişkisi bildirilmiştir. Son zamanlarda kronik viral
hastalıklardan HCV’nin liken planusu tetiklediği gözlenmiştir.
Liken planusun diyabet, otoimmun hastalıklar ve iç organ malig-
niteleriyle ilişkisi konusunda kanıt bulunmamaktadır. Şiddetli ero-
zif  gingivit ve stomatit ile birlikte liken planus histopatolojik
görünümü veren durum paranoplastik pemfigus olgularıdır. Tür-
kiye gibi yüksek HCV prevalansı olan ülkelerde liken planuslu
hastaların HCV taramasından geçirilmesi endike gibi görülmek-
tedir.

Anahtar Kelimeler: Liken planus, endokrin, ilişkili, HCV

Abstract

Lichen Planus Related Diseases

Lichen planus is seen with increased frequency in association
with liver diseases such as chronic active hepatitis, primary biliary
cirrhosis, and postviral chronic active hepatitis. The association
with primary biliary cirrhosis is observed regardless of  treatment
with D-penicillamine, a drug that may cause an exacerbation of
lichen planus. The role of  infection in development of  lichen
planus has been repeatedly raised over the years. Association of
lichen planus with syphilis, herpes simplex virus 2, HIV, amebi-
asis and chronic bladder infections has been reported. Recently,
a more widespread and chronic viral disease, hepatitis C virus
(HCV) has been implicated in triggering lichen planus. There is
no evidence link lichen planus to diabetes mellitus, autoimmune
diseases, nor internal malignancies. Cases of  severe erosive gin-
givitis and stomatitis with histological appearance of  lichen
planus in association with internal malignancies may represent
cases of  paraneoplastic pemphigus. The routine HCV testing of
patients with lichen planus is indicated in areas of  high HCV
prevalence like Turkey.
Key Words: Lichen planus, endocrine, association, HCV 
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Giriş

Liken planus pembe-mor renkli, düzgün yüzeyli, kö-
şeli, kepekli, şiddetli kaşıntılı papül ve plaklarla ka-
rakterize eritemli-skuamlı hastalıklardan biridir.
Bugün için etyopatogenezi bilinmemesine karşın,
histopatolojik olarak Langerhans hücre sayısı ve T
lenfositlerde artış gözlendiği, graft-versus host has-
talığı ile ilişkili olarak oluşabileceği ve dolaşımda
otoantikor tespit edilebildiğinden dolayı immun ba-
ğımlı patogenezi olduğu düşünülmektedir. Dermoe-
pidermal pembe-mor papül ve plaklar üzerinde
hipergranüloz nedeniyle oluştuğu düşünülen Wick-
ham çizgileri gözlenmektedir. Oral mukoza tutu-
lumu olguların 1/3 kadarında, özellikle eğrelti otu
manzarasına benzer retiküler görünümde ortaya çı-

kabilmektedir. Tırnak tutulumu özellikle longitudi-
nal oluklanma ve pterjiyum oluşumu gibi belirtilerle
%10 kadar olguda gözlenebilmektedir. Saçlı derideki
lezyonlar skatrisyel alopesiye neden olabilmektedir.
Morfolojik varyantları arasında hipertrofik form,
liken planus verrukosus olarak bilinip skuamöz hüc-
reli kanser gelişme riski taşıyabilmektedir. Özellikle
saçlı deride sikatrisli alopesiye yol açan folliküler
liken planus varyantı da bulunmaktadır. Vezikülo-
büllöz, atrofik, aktinik, annuler, eroziv-ülsere, pig-
mente, liken planus-lupus eritematozus overlap
sendromu, liken planus pemfigoides varyantları da
tanımlanmıştır. Oral liken planus lezyonları retiküler
görünüm dışında, atrofik, büllöz ve eroziv form-
larda da ortaya çıkabilir. Özellikle eroziv formu jin-
jivit, ülser ve skuamöz hücreli karsinom gelişimine



yol açabilmektedir. Oral liken planuslu olguların
%25 kadarında vulva ve vajina, nadiren özefagus,
konjunktiva, mesane mukozası tutulumu da sapta-
nabilmektedir. Genital liken planus erkeklerde sık
olup, özellikle glans peniste ve annuler lezyon şek-
linde ortaya çıkabilmektedir. Kadınlarda genital lez-
yonlar üretral stenoz ve disparoniye neden olabilir.
Oral liken planuslu kadınlarda %50’den fazla vulvar
tutulum olabilir ve bu yüzden genital mukoza mua-
yenesi önerilmektedir. Ayrıca liken planuslu hastalar
mantar, sifiliz, HIV, tüberküloz, HBV gibi viral has-
talıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilmektedir. Özel-
likle HCV ile ilişkisi üzerinde yoğunlaşılmış olup,
metaanalizlerde Asya ve Avrupa ülkelerindeki liken
planuslu hastalarda tarama yapılması gerekliliği üze-
rine yoğunlaşılmıştır. Psikolojik stresin yanı sıra,
belli HLA gruplarında sık gözlenmesi genetik yat-
kınlığı da düşündürmektedir. Beta-bloker, altın, an-
timalaryal, arsenik, streptomisin, D-penisilamin,
anjiyotensin converting enzim inhibitörleri, parafe-
nilen diamin deriveleri ve civa gibi ilaçlarla liken pla-
nus benzeri lezyonlar gelişebilmektedir. Nimesulid
ile tetiklenen fotolikenoid erupsiyon gelişmiş bir
olgu tarafımızca bildirilmiştir. Bugüne kadar kan şe-
keri, lipid profili, tiroid fonksiyon testleri, otoanti-
korlar, HCV veya HBV gibi viral antikor düzeyleri
gibi bir çok parametre liken planuslu hastalarda
araştırılmış olup, sadece HCV infeksiyonu birlikte-
liğinin anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu der-
lemede liken planusla ilişkili hastalıkların varlığı
konusunda yapılmış çalışma ve olgu sunularına kı-
saca değinilecektir (1-4).

Liken Planusla İlişkili Durumlar

Kronik aktif  hepatit, özellikle D-penisilamin kulla-
nımıyla ilişkili olduğu düşünülen primer biliyer siroz
ve postviral hepatitle liken planus birlikteliği tanım-
lanmıştır. Otoimmun hastalık olduğu düşünülen
liken planuslu hastalarda ülseratif  kolit, alopesi
areata, vitiligo, Duhring hastalığı, dermatomiyozit,
morfea, liken sklerosus et atrofikus, sistemik lupus
eritematosus, pemfigus vulgaris, timoma, miyas-
tenya gravis, hipo-?-globulinemi ve romatoid artrit
birlikteliği gözlenebilmektedir. Ayrıca liken planusta
bazı endokrinopati birliktelikleri ve bunu üzerine

yapılmış hormon ve lipid profili çalışmaları litera-
türde bulunmaktadır (Tablo 1) (4).

Diyabet ve Liken Planus İlişkisi

İlk kez oral liken planuslu bir hastada diyabet ve arteryel
hipertansiyon varlığı, 1963 yılında Buenos Aires’ te ya-
pılan Dermatoloji Kongresinde bildiri olarak, 1966 yı-
lında ise makale olarak Grinspan tarafından
bildirilmiştir (5). Grupper ve Avul 1965 yılında bu triadı
Grinspan sendromu şeklinde tanımlamıştır. Bu sıralar
Jolly, Powell, Howell ve Rick de hipertansiyon-diyabet-
eroziv liken planus birlikteliği olan olgular göstermiştir
(6). Bunu takip eden 1968 yılında Dinsdale oral antidi-
yabetik olan klorpropamid kullanımıyla gelişen likenoid
erupsiyonlu bir olgu sunusu yapmıştır (7). Powell 1974
yılında liken planuslu olgularda oral glukoz tolerans testi
uygulayıp, anormallik gözlemiştir. Bu bulgulardan do-
layı oral eroziv liken planus, diyabet ve arteryel hiper-
tansiyonun birlikteliği Grinspan sendromu olarak
literatürde tanımlanması önerilmiştir (8). Ancak 1990
yılında Lamey, Grinspan sendromlu olguların genellikle
antidiyabetik veya antihipertansif  kullandığını ve bu ol-
guların likenoid ilaç erupsiyonlu olgular olduğunu be-
lirtmiştir. Tanımladıkları 3 olguda da oral liken
planus-diyabet-hipertansiyon triadının olmasına karşın
tüm olgular antidiyabetik ve antihipertansif  ilaçlar kul-
landıkları için bu durumu düşünmüşlerdir. Grinspan
sendromunun iyatrojenik bir liken planus tablosu oldu-
ğunu öne sürmüşlerdir (9). Lozada-Nur ve Christensen
ise liken planuslularda diyabet sıklığının artmadığını tes-
pit etmiştir (6,10). Lundström 1983 yılında 40 oral liken
planuslu hastada diyabet sıklığını %15 oranında tespit
ederken, kontrol grubunda %3 olarak düşük sıklıkta
bulmuştur (11). Halevy ve ark 52 liken planuslu hastada
%36 oranında glukoz tolerans testi bozukluğu tespit et-
mişlerdir (12). Nigam ve ark ise 1987 yılında 56 liken
planuslu hastanın %30’ unda glukoz tolerans testi bo-
zukluğu tespit etmiştir (13). Conte ise 1990 yılında 200
liken planuslu hastada %8 oranında diyabet, %10 ora-
nında ise karaciğer hastalığı varlığını bulmuş ve toplum-
daki sıklığıyla eşit olduğunu tespit etmiştir (14). Bagan
2 ayrı çalışmasında özellikle atrofik ve eroziv liken pla-
nuslu hastalarda diyabet sıklığının istatistiksel anlamlı
olmadan yüksek olduğunu tespit etmiştir (15,16). Borg-
helli ise 1993 yılında 729 diyabetli hastada oral liken pla-
nus sıklığını %0.55 oranında tespit ederek, normal
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populasyonla aynı düzeyde bulmuştur (17). Margot ise
1995 yılında 273 diyabetli hastada özellikle anjiyotensin
konverting enzim inhibitörü kullanan hastalarda %4
oranında oral liken planus varlığı tespit ederken, kontrol
grubunda %3 oranında tespit etmiş ve anlamlı bir fark-
lılık olmadığı sonucuna varmıştır (6). Petrou ise 1998
yılında 139 tip 1 diyabet ve 353 tip 2 diyabet hastasında
oral liken planus sıklığını sırasıyla %6 ve %3 olarak tes-
pit etmiştir (18). Romero ise 2002 yılında 62 oral liken
planuslu hastada tip 2 diyabet sıklığını %27 olarak bul-
muştur (19).  Eisen 2002 yılında 723 oral liken planuslu
hastada diyabet sıklığını %5 olarak bulurken, hipertan-
siyon ve artrit gibi diğer kronik hastalık oranını normal
populasyonla aynı olarak tespit etmişlerdir (20). Türkiye’
den Denli ve ark, 260 liken planuslu hastada diyabet
oranını %15 oranında bulurken, kontrol grbunda %7
oranında tespit etmişlerdir (21). Gül ve ark ise 2007 yı-
lında tümü hipotiroidi durumda bulunan 65 otoimmun
tiroid hastası arasında 2 oral liken planuslu olgu oldu-
ğunu tespit etmişlerdir. Bu hastaların %60 kadarında
fibromiyalji, rekürren aftöz stomatit, osteoartrit, kera-
tokonjunktivitis sikka, kserostomi, karpal tünel sen-
dromu gibi romatolojik hastalıklar olduğunu
bulmuşlardır. Liken planus dışında vitiligo, otoimmun
hepatit, ülseratif  kolit ve inflamatuvar artrit gibi diğer
otoimmun hastalıkların varlığını da göstermişlerdir. La-
boratuvar analizlerde ise 2 hastada romatoid faktör po-
zitifliği ve 6 hastada antinükleer antikor pozitifliği
saptamışlardır (22). Seyhan ve ark ise, 2007 yılında 30
liken planuslu hasta arasında diyabet sıklığını %26,
kontrol grubunda diyabet sıklığını %3 oranında tespit
etmişlerdir (23). Atefi ve ark'ı ise 80 liken planuslu has-
tada %20 oranında diyabet ve %17 oranında bozulmuş
açlık glukoz düzeyleri tespit etmiştir (24). Liu ve ark ise
2011 yılında yaptıkları çalışma sonucunda oral liken pla-
nus ve tip 2 diyabet varlığında mukozal IL-6 ve TNF-?
seviyelerinde artış olup, bundan dolayı hastalıkların kro-
nikleşebileceğini öne sürmüşlerdir (25). Ayrıca litera-
türde poliglanduler otoimmun sendrom tip 2 ve oral
liken planus birlikteliği bildirilmiş olup, Addison hasta-
lığı, otoimmun tiroidit ve tip 2 diyabet birlikteliği olan

ve Schmidt sendromu olarak adlandırılan bu durumun
liken planus açısından araştırılabileceği düşünülmüştür.
Genellikle liken planusta diyabet görülmesi konusunda
ileri sürülen mekanizmalar olarak liken planusta epitel-
yal bazal tabaka hücre yüzey antijen değişikliği sonucu
enzim aktiviteleri, karbonhidrat ekspresyonlarında de-
ğişiklik ve hormonal ilişkide kesinti, ayrıca diyabette olu-
şan immunolojik değişikliklerin sonucu liken planus
gelişimi gibi değişik hipotezler öne sürülmektedir (26-
31).

Tiroid Hastalığı ve Liken Planus İlişkisi

Literatürde liken planusla ilişkili olarak otoimmun
tiroid hastalıklarından özellikle hipotiroidi olguları
tanımlanmıştır. Bu olgular otoimmun mekanizma-
nın her 2 hastalık grubunda görülmesi şeklinde
açıklanmıştır (32-34). Chang ve ark ise oral liken pla-
nuslu hastalarda antinükleer antikor, anti-tiroglobu-
lin, anti-tiroid mikorozomal antikor seviyelerinin
arttığını ve hipotiroidi riskinin de yükseldiğini tespit
etmişlerdir (35). Siponen ve ark ise 222 oral liken
planuslu olgu arasında hipotiroidizm riskinin %10,
kontrol grubunda ise %5 oranında olduğunu bul-
muştur (36). Kragelund 172 oral liken planuslu has-
tada %4 oranında tiroid hastalığı gelişimini
gözlemlerken, kontrol grubunda bu oranın %0.6 ol-
duğunu bulmuştur (37). Dreiher ise 1477 liken pla-
nuslu hasta arasında hipotiroidi sıklığını %10
oranında tespit ederken, kontrol grubunda %6 ora-
nında tespit etmişlerdir. Ayrıca bu çalışmada disli-
pidemi sıklığının da arttığını, liken planuslu
hastalarda %42 olmak üzere dislipidemi geliştiğini
ve kontrol grubunda ise bu oranın %37 olduğunu
gözlemişlerdir (37). Compilato ve ark ise oral liken
planusla otoimmun tiroid hastalığı ilişkisinin olma-
dığını göstermişlerdir (38). Kurgansky ve ark ise
Turner sendromlu liken planuslu bir hastada diya-
bet, hipotiroidizm ve irritabl barsak sendromu bir-
likteliği tanımlamışlardır. Bu hastada oral ve vajinal
eroziv likenoid lezyonlarla birlikte nonsikatrisyel
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1. Araştırılması mutlaka gerekli HCV infeksiyonu

2. Araştırılabilir Açlık kan şekeri, lipid profili, tiroid hormonları, karaciğer fonksiyon testleri

3. Araştırılması şüpheli
Otoantikor düzeyleri, HBV infeksiyonu, sifiliz serolojisi, HIV, HSV, malignite taraması,
mantar infeksiyonu taraması

Tablo 1. Liken Planuslu Hastalarda Taranması Gereken Hastalıklar



alopesi mevcut olup, topikal tedavilerle birlikte
PUVA tedavisi sonucu tamamen lezyonları gerile-
miştir (29). Cottoni ve ark ise liken planuslu bir has-
tada anti-karaciğer-böbrek mikrozom antikoru
pozitif  olan kronik aktif  hepatit ve hipertiroidili bir
olgu tanımlamışlardır (32). Patrone ve ark ise liken
planuslu bir hastada hem vitiligo, hem diyabet, hem
de tiroid hastalığı bulunduğunu tespit etmişlerdir
(33). Muzio ve ark ise 105 oral liken planuslu has-
tada Hashimoto tiroiditi taraması yapmışlar ve has-
taların %14.3’ ünde Hashimoto tiroiditi tespit
ederken, bu oranın normal populasyonda %1 oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Yazarlar dolaşımdaki tiroid
otoantikorlarının oral mukozada veya deride organ-
spesifik immun yanıtı tetikleyip liken planusa neden
olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Asemptomatik kro-
nik otoimmun tiroidit sıklığı özellikle 40 yaş üzeri
bayanlarda sık olduğundan dolayı oral liken planuslu
hastaların tiroid disfonksiyonu açısından taranma-
sının mantıklı olabileceği sonucuna varmışlardır
(34).

HCV İnfeksiyonu ile Liken Planus İlişkisi

HCV infeksiyonu prevalansı Güney Avrupa’ da ya-
pılan 517 hastalık 4 ayrı çalışmada %16-20 oranında
bulunmuştur. Kuzey Avrupa ve Birleşik Devlet-
ler’de yapılan çalışmalarda ise HCV infeksiyonu ile
liken planus ilişkisi tespit edilememiştir. HCV ge-
notiplerinin belli coğrafyalarda gözlenmesi, hastalık
kontrolünde genetik faktörlerin etkisi nedeniyle so-
nuçlarda farklılık gözlenebilmektedir. Son zaman-
larda hepatit B aşılamasını takiben gelişen liken
planus benzeri döküntüler de tanımlanmaktadır.
Özellikle HCV infeksiyonu açısından endemik ül-
kelerde HCV infeksiyonu taraması veya en azından
karaciğer fonksiyon testlerinin bakılması ve patolo-
jik durum varlığında HCV antikorlarının bakılması
önerilmektedir (39,40).

İlaç Kullanımı ile Liken Planus İlişkisi

Oral liken planus ve oral likenoid ilaç reaksiyonları
genellikle benzer klinik ve histopatolojik özellik ver-
mektedir. Oral likenoid ilaç reaksiyonları özellikle
antihipertansif  ilaçlar, oral hipoglisemikler, antima-
laryaller, altın tuzları ve penisilamin ile ortaya çıka-
bilmektedir. Oral mukozada beyaz çizgilenmeler,

eritematöz ve erozif  alanlar şeklinde gözlenmekte-
dir. İlacın kesilmesi ve topikal steroidlerle genellikle
düzelmektedir (41).

Kardiyovasküler Hastalıkla Liken Planus
İlişkisi

Kronik inflamatuvar hastalıklar kardiyovasküler
hastalık gelişme riskini arttırabilmektedir. Bazı ça-
lışmalarda liken planuslu hastalarda dislipidemi ris-
kinde artma saptanmıştır. Arias-Santiago ve ark ise
liken planuslu hastalarda lipid değerlerinin yanı sıra
glukoz ve kan şekeri düzeylerini de araştırmıştır.
Tanı koydukları 100 liken planuslu hasta ve 100
kontrol grubunda dislipidemiyi araştırdıklarında dis-
lipidemi sıklığınının hasta grubunda anlamlı olarak
fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Glukoz düzeyleri,
abdominal obezite ve kan basıncı seviyeleri arasında
fark ise saptamamışlardır. Liken planuslu hastalarda
C-reaktif  protein, eritrosit sedimentasyon hızı ve
fibrinojen düzeylerini ise yüksek olarak değerlendir-
mişlerdir. Sonuçta liken planustaki kronik inflamas-
yon dislipidemi olarak kendini göstermektedir.
Liken planuslu hastalarda lipid seviyelerini tarama-
nın kardiyovasküler hastalık riski açısından önleyici
tedavi başlamak açısından faydalı olabileceğini dü-
şünmüşlerdir. Aynı araştırmacılar 80 liken planuslu
hastada yaptıkları çalışmada trigliserit, total koleste-
rol, LDL-kolesterol düzeylerinin kontrole göre yük-
sek, HDL-kolesterol düzeylerinin ise düşük
olduğunu gözlemlemişlerdir. Kardiyovasküler has-
talık riski açısından erken dönemde başlanan lipid
düşürücü ajanların bu hastalarda önemli olabilece-
ğini düşünmüşlerdir (42,43). Dreiher ve ark ise 1477
liken planuslu hastada dislipidemi sıklığının fazla ol-
duğunu, bu durumun yaş, cinsiyet, sigara içme, hi-
potirodizm, diyabet, hipertansiyon, sosyoekonomik
durum ve obezite ile ilişkili olduğu sonucuna var-
mışlardır (37).

Malignite ile Liken Planus İlişkisi

Özellikle oral liken planusta skuamöz hücreli kanser
gelişme riski bulunmaktadır ve bu riskin %0-12.5
arasında değişebildiği değişik yayınlarda bildirilmek-
tedir (44). Bombeccari ve ark 7 yıllık bir çalışmada
327 oral liken planuslu hastanın 8 tanesinde skua-
möz hücreli kanser geliştiğini ve kadınlarda daha sık
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gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Oral liken planuslu
hastaların kanser gelişme riski açısından yakından
takip edilmeleri gerektiğini ileri sürmüşlerdir (45).
Bardellini ve ark ise 204 oral liken planuslu hastada
%0.98 oranında oral skuamöz hücreli kanser geliş-
tiğini gözlemişlerdir. Bu hastaların ömür boyu bu
risk açısından takip edilmeleri gerektiğini belirtmiş-
lerdir (46). Eisen ise 723 oral liken planuslu hastada
%0.8 oranında özellikle eroziv ve eritematöz liken
lezyonları üzerinde skuamöz hücreli kanser gelişi-
mini 8 yıla varan takiplerde gözlemişlerdir. Amerika
Birleşik Devletleri'nde yapılan bu çalışma sonu-
cunda, İtalya ve Japon liken planuslu hastaların ter-
sine Amerikalı hastalar için rutin HCV taraması
yapılmasına gerek olmadığı da ileri sürülmüştür (20).
Xue ve ark 40 yıl boyunca 674 Çinli oral liken pla-
nuslu olguyu takip edip, hastalarda diyabet, kardi-
yovasküler hastalık, sigara ve alkol kullanma riskinin
artmadığı, sadece 4 hastada malignite gelişimi sap-
tandığını gözlemişlerdir (47). Lozada-Nur ve Mi-
randa’ nın oral liken planuslu serisinde ise %1.2
oranında oral kanser gelişme riski tespit edilmiş ve
en az yılda bir kez bu açıdan hastaların takip edil-
mesi önerilmiştir (10). Bornstein ve ark ise 145 oral
liken planuslu hastanın 6 yıllık takibinde 4 hastada
malignite gelişimi izlemiş ve %2.8 oranında gelişme
riski tespit etmişlerdir (48). Shi ve ark ise 9 malignite
gelişmiş oral liken planuslu hastada podoplanin ve
ATP-bağlayıcı kaset G2 alt ailesi (ABCG2) ekspres-
yonlarının arttığını, malign tranformasyon riski açı-
sından oral liken planuslu hastalarda biyobelirteç
olarak kullanılabileceğini belirtmiştir (49).

Sonuç

Özellikle liken planus konusunda Avrupa ve Çin
gibi ülkelerde yapılan çalışmalarda HCV birlikteli-
ğinin normal populasyondan anlamlı olarak fazla ol-
duğu gözlenmektedir. Bazı yazarlar HCV
taramasında önce, karaciğer fonksiyon testlerinin
bakılmasını ve anormallik saptanırsa HCV seroloji-
sinin istenmesini önermektedirler. Kanıta dayalı tıp
çalışmalarına göre liken planuslu hastalarda diyabet,
hiperlipidemi, hipotiroidi sıklığının artışı konusu
şüphelidir. Hekim kendi insiyatifine göre, en azın-
dan başladığı steroid gibi ilaçların yan etkilerini takip
açısından bu tetkikleri isteyebileceği öne sürülebilir.

Oral liken planusta skuamöz hücreli kanser gibi ma-
lignite gelişme riski %1’ den azdır. Sık sık biyopsi
alınması hem hasta hem de hekim açısından isten-
meyen bir durumdur. Ancak şüpheli ve gerilemeyen
oral erode-ülsere lezyon varlığında patolojik ince-
leme düşünülebilir. Bu hastaların en az yılda bir kez
de detaylı muayenesi önerilmektedir.
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