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Olgu
Dört yaùÕndaki kÕz çocuüu, her iki yanak iç yüzünde beyaz renk deüiùimi nedeniyle kliniüimize baùvurdu. Dermatolojik muayenesinde, oral mukozada
yanak iç yüzlerinde iki taraflÕ olarak beyaz renkli,
hiperkeratotik görünümlü asemptomatik plaklar mevcuttu (úekil 1). Bu plaklar oral mukozanÕn gerilmesiyle
kaybolmuyordu. Hasta iki aylÕkken ailesi tarafÕndan
fark edilen lezyonlar için baùka bir merkezde topikal
antifungal tedavi uygulanmÕù ancak gerileme olmamÕùtÕ. Aile öyküsünde benzer bir lezyon tanÕmlanmÕyordu. Oral mukozadaki lezyonlardan alÕnan insizyonel biyopsinin histopatolojik incelemesinde yüzeyde

úekil 1. AüÕz içinde labial mukozayÕ kaplayan beyaz renkli hiperkeratotik plak

ince bir parakeratoz katmanÕ içeren çok katlÕ yassÕ
epitelde akantoz, epitel hücrelerinde suprabazal
tabakadan baùlayarak yüzeye doüru giderek artan,
sitoplazmada berrak, ùeffaf görünüm, bazale yakÕn
katmanlarda sitoplazmada perinükleer kondansasyon
ve hafif bir hipereozinofilik görünüm saptandÕ (úekil 2).
HastanÕn dermatolojik ve sistemik muayenesinde ek
bir bulguya rastlanmadÕ. HastanÕn tedavisiz olarak
izlenmesi uygun görüldü.

úekil 2. a: Mukoza biyopsisinin panoramik görünümü. Yüzeysel katmanlarda epitelin soluk görünümü belirgin (HE x40); b:
En yüzeyde oral floraya ait bakteri kolonileri, epitel hücrelerinde berrak sitoplazmalar (HE x100); c: Bazale yakÕn katmanlarda hücre sitoplazmalarÕnda perinükleer kondansasyon ve
daha eozinofilik görünüm (HE x200); d: Yüzeye doüru gidildiüinde hücre sitoplazmasÕnÕn görünümünde belirgin deüiùim
(HEx200)
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TanÕ
Hastaya klinik ve histopatolojik bulgularla beyaz süngersi nevus tanÕsÕ kondu. Beyaz süngersi nevus, baùlÕca
oral mukozada olmak üzere mukozal beyaz lezyonlara
yol açan nadir görülen bir hastalÕktÕr. Cannon’un hastalÕüÕ, herediter lökokeratoz, lökokeratozis oris, beyaz gingivostomatit, oral mukozanÕn eksfolyatif lökoödemi gibi
çeùitli adlarla da anÕlÕr (1, 2). Otozomal dominant geçiù
gösteren bir hastalÕk olmakla beraber, hastamÕzda da
olduüu gibi aile öyküsü her zaman bulunmaz (2, 3).
Keratin 4 ve keratin 13 genleri mutasyonu sonucu ortaya
çÕktÕüÕ tahmin edilmekle beraber (4, 5), de novo mutasyon
sonucu da oluùabileceüi öne sürülmüùtür (2). Patogenezde
epitel hücre matürasyonu ve deskuamasyonunda bozukluk, tonofilamentlerde atipik artÕù ve agregasyon, interselüler baülantÕda artÕùÕn neden olduüu yüzey hücrelerinde
birikim ve dolayÕsÕyla normal eksfoliyasyonun olmamasÕ
gibi faktörler yer almaktadÕr (1). Konjenital olabildiüi gibi,
erken çocukluk döneminde de baùlayabilir (1). Bütün
Õrklarda, cinsiyet ayrÕmÕ göstermeksizin, eùit sÕklÕkta rastlanÕr (1). Oral mukozada yaygÕn veya yama tarzÕnda,
özellikle yanak ve dudak iç yüzlerde, bunun yanÕnda aüÕz
tabanÕnda, dilin ventral yüzünde ve yumuùak damakta da
gözlenebilen beyaz renkli, süngeri andÕran, hiperkeratotik
görünümlü plaklar ùeklinde görülür. Gingiva ve dilin dorsal yüzünde tutulum ise nadirdir (1, 2). Daha az sÕklÕkla
nazal, vaginal, özofageal ve rektal mukozalarda görülür.
HastalÕk mukoza dÕùÕ lezyona yol açmaz (1, 2). Genellikle
asemptomatiktir, bazen aüÕzda kuruluk, yanma ve pürüzlülük hissi olabilir (2, 3, 6).
Oral beyaz lezyonlarÕn klinik olarak ayÕrÕcÕ tanÕsÕnda
kandidiyazis, liken planus, lökoplazi, psoriazis, oral kÕllÕ
lökoplazi, lökoödem, submüköz fibrozis, nikotin stomatiti, tütün kullananlarÕn keratozu, coürafik mukozit, friksiyonel keratoz gibi birçok dermatolojik veya enfeksiyöz
hastalÕk bulunmakla birlikte, özellikle inatçÕ lezyonlarda
Howel-Evans sendromu, diskeratozis konjenita, pakioniùi
konjenita ve herediter benin intaepitelyal diskeratoz da
akla gelmelidir (1, 2). Bu hastalÕklarÕn bazÕlarÕ histopatolojik olarak da beyaz süngersi nevus ile karÕùabilir. Beyaz
süngersi nevusta, ayÕrÕcÕ tanÕya giren hastalÕklarda da
görülebilecek intraselüler ödem ve diüer bulgularÕn yanÕ
sÕra (7, 8), bunlardan farklÕ olarak perinükleer eozinofilik
sitoplazmik kondansasyon görülmesi karakteristiktir (8).
HastamÕzda da, histopatolojik düzeyde, epitelin bazale
yakÕn katmanlarÕnda gözlediüimiz sitoplazmik kondansasyon ve hipereozinofilik görünümün beyaz süngersi
nevus lehine iyi bir ipucu olduüu kanÕsÕndayÕz.
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Hem klinik hem de histopatolojik olarak çocukluk çaüÕ
baùlangÕçlÕ olan lökoödemden ayrÕm zaman zaman zor
olabilir. Lezyonlu bölgedeki mukoza gerildiüinde lökoödemin kaybolmasÕ, ancak beyaz süngersi nevusun deüiùiklik göstermemesi ayÕrÕcÕ tanÕda yardÕmcÕdÕr (8). Mukoza
gerildiüinde kaybolmayan, inatçÕ beyaz lezyonlarÕ ve
beyaz süngersi nevus tanÕsÕ için tipik histopatolojik bulgularÕ olan hastamÕzda yukarÕda adÕ geçen sendromlar
açÕsÕndan eùlik eden dermatolojik ve sistemik bulgular da
yoktu.
Bu lezyonda malin dönüùüm gözlenmemekte ve
çoüunlukla asemptomatik olduüu için de tedavi önerilmemektedir (2). Tedavide topikal olarak tetrasiklin, sistemik olarak ise penisilin, ampisilin, amoksisilin ve tetrasiklin kullanÕmÕ ile hastalarÕn bir kÕsmÕnda cevap alÕnmÕù ve
semptomlarda düzelme, hatta bazÕlarÕnda lezyonda
tamamen gerileme bildirilmiùtir, ancak tedavi bÕrakÕlÕnca
nüks olabilmektedir (3, 6, 9, 10). HastamÕz baùvurduüunda yakÕnmasÕz olduüu için, tedavisiz izlenmesi uygun
görüldü.
Çocukluk çaüÕnda aüÕz içinde görülen beyaz lezyonlarda beyaz süngersi nevus da akla gelmelidir. Bu nadir
lezyonun klinik olarak tanÕnmasÕ ve histopatolojik olarak
baùta premalin durumlar olmak üzere diüer lezyonlardan
ayrÕmÕnÕn yapÕlmasÕ, benin karakteri dolayÕsÕyla hastalara
gereksiz tedavi ve giriùimler yapÕlmasÕnÕ önleyecektir.
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