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Dış genital bölgede, deride görülen tüm cilt hastalıkları ortaya çıkabilmektedir.

Vulvar distrofiler, genital bölgede kaşıntı ile seyreden deri hastalıklarının genel adıdır.

Bu bölgede görülen hastalıkların ana semptomu kaşıntı olup geçmeyen kaşıntı 
durumlarının mutlaka biyopsi ile değerlendirilmesi gerekir. 

Vulvar distrofiler



Uluslararası vulvovajinal hastalıklar çalışma derneği (ISSVP)
Vulvar lezyonların klinik sınıflaması (1987)

Non-neoplastik

Skuamöz hücre hiperplazisi (hiperplastik distrofi)

Liken skleroz (atrofik distrofi) ***En sık görülen non-neoplastik lezyon

Diğer dermatozlar

- Liken planus

- Liken simpleks kronikus

- Psoriazis

Neoplastik

Skuamöz

- VINI (hafif displazi)

- VIN II (orta displazi)

- VIN III (şiddetli displazi)

Non-Skuamöz

- Paget hastalığı

- Melanoma in situ



Skuamöz Hücre Hiperplazisi (SHH)

Reprodüktif dönem ve sıklıkla postmenapozal yaş grubunda görülen, ender ve
kronik bir hastalık,

Anogenital bölge dışında ense ve bacaklarda da görülebilir, stres ile artar,
Genellikle topikal irritan maddelerle temas sonrası gelişir,

Sıklıkla antifungal, steroid gibi topikal tedavilerin uzun süreli kullanımına
sekonder olarak da ortaya çıkabilir,

Atopi, allerji ve egzema öyküsü, hastalık gelişimi için risk faktörüdür,

En sık belirti; LS’dan daha şiddetli olan vulvar kaşıntı ve ciltte yanma hissi

Liken simpleks kronikus ve LS ile birlikte görülebilir (mikst distrofi)

Lezyon üzeri deri rengi gri ile beyaz arasında değişir



Skuamöz Hücre Hiperplazisi (SHH)

En sık labia majuslar üzerinde yerleşip lateral kısımlara da yayılabilir,

İnterlabial katlantılar, labia minusların dış bölgeleri ve klitoriste de görülebilir.

Lezyonlar sıklıkla lokalize, yüzeyden kabarık, iyi sınırlı olmasına karşın, sınırları
belirsiz ve yaygın da olabilir. Farklı yerleşimler gösteren beyaz, kırmızı alanlar
veya beyaz yamalar şeklinde görülürler.

Hafif keratoz varlığında vulva koyu-kırmızı görünüm alabilir.

Eritemli ciltte kalınlaşma, fissür ve soyulmalar gözlenebilir.



Skuamöz Hücre Hiperplazisi (SHH)
Kronik vulvovajinal enfeksiyonlar,
irritasyon ve kaşınmaya neden olan 
maddelere (ped, pudra, deodoran, iç 
çamaşırları) sekonder şiddetli kaşıntı ve 
sürtünme sonucu erozyonların oluşumu ile 
deride kalınlaşmaya neden olan  kısır bir 
döngü söz konusudur.



Skuamöz Hücre Hiperplazisi (SHH)
Pubik kıllar sıklıkla kırık ve azalmış, cilt donuklaşmıştır. Yer yer cilt bütünlüğü bozularak 
enfeksiyon gelişebilir. Karsinomun ayrımı için vulvanın dikkatli bir şekilde değerlendirilerek 
biyopsi ile tanı konması gerekir.

Histopatoloji; epidermis (hiperkeratoz) ve Malpighi tabakasında düzensiz kalınlaşma (akantoz), 
epitelde kalınlık artımı, retelerde düzensizleme sonucunda parakeratoz, epitelin granüler
tabakasında belirginleşme ve dermis altında inflamatuvar reaksiyon (lenfosit ve plazma hücresi 
infitrasyonu).



Skuamöz Hücre Hiperplazisi (SHH) - Sağaltım
(Lokal hijyen önerileri, irritanlardan kaçınma, Rx)

Orta ve çok güçlü topikal kortikosteroidler

Orta derece güçlü preparatlar: % 1 Betametazon merhem (Betnovate, Celestoderm-V) 

% 1 Triamsinalon merhem (Kenacort) 

Günde iki kez 10-14 gün süresince kullanılır. Günde bir kez idame tedavisi 

Çok güçlü preparatlar; % 0.05 Klobetazol dipropionat (Dermovate, Psoderm, Psovate) 

% 0.05 Halobetazol propionat’dır. 

Günde iki kez 2-3 hafta kullanılır. Yanıt alınınca orta derece güçlü kortikosteroidler ile idame tedavisi 

Genellikle 2-3 hafta içinde tedaviye yanıt alınır. Tedaviye yanıt LS’a göre daha iyi, tedavi 
süresi daha kısa, remisyonlar daha uzun süreli olup kür şansı mevcuttur. 

Birkaç ay takipten sonra hastalar 3-6 aylık aralarla görülmelidir



Liken Sklerozus (LS)
Kaşıntı ve ağrıyla seyreden benign, kronik ve progresiv bir mukokutanöz hastalıktır.

Etiopatogenezinde; immunolojik anormallikler (%80 anti extraselüler matrix protein-1 antikorları, %20-30 DM, 
vitiligo,otoimmun tiroidit, pernisiöz anemi, %75 otoantikorlar), familyal genetik faktörler (HLA class II antijen DQ7, 
p53 mutasyonu/aşırı sekresyonu), seks hormonları (düşük östrojen düzeyi) , infeksiyonlar (HPV, Hep-C, EBV, 
Borrelia burgdorferi) , travma, bağ dokusu ve hücre kinetiği değişiklikleri (elastaz enzim yıkımı) 
suçlanmaktadır, 

Normal deriden vulvaya alınan greftte LS gelişebilmesi, LS’lu vulva derisinden uyluğa götürülen greftin
normale dönebilmesi, lokal faktörlerinde etiopatogenezde yeri olduğunu düşündürtmektedir.*

*Yesudian PD, Int J STD AIDS 2005

Lezyonların %7-15’i prepubertal dönemde görülebilirse de genellikle pre ve postmenapozal kadınların 
(50-70 yaş) hastalığıdır.

Juvenil lezyonlar sekel bırakmaksızın kendiliğinden kaybolabileceği gibi, menarş sonrasında da devam 
edebilir. Perianal, periüretral tutulum varlığında çocuklarda ağrılı defekasyon ve disüri görülür.

Erişkinlerin %15-20’sinde ekstragenital lezyonlarda bulunabilir (sırt, boyun, koltuk altı, ön kol, köprücük 
kemiği üzeri, intramammarian bölgeler, nadiren dudak ve oral kavitede) ancak genital bölgedekilerin 
aksine bu lezyonlar genellikle asemptomatiktirler. 



Liken Sklerozus (LS)

Kronik vulvar şikayeti olan olguların %7-13 ünde LS (+)

Olguların %33’ü asemptomatik seyredebileceği gibi ekimoz, çatlak, abrazyon ve hatta ülsere yol 
açacak denli ciddi ve özellikle geceleri artan kaşıntıyla seyreder. Kaşıntı, hastalığın yayılımı ile 
orantılı değildir. Sinir uçlarının irritasyonu, cilt ödemi ve elastisite kaybına bağlı gerilim 
nedeniyle deride yanma hissi de mevcuttur.

Lezyonların esas yerleşimleri %85-98 anogenital bölgedir, perineal-perianal cilt tutulumu 8 
rakamı (kum saati) şeklinde lezyon oluşturabilir. Klitoris, labia majoraların internal yüzeyleri, 
labia minora, introitus ve perianal bölgede tutulum olabilir.

Lezyonlar, akut fazda hafif pembe, kırmızı, uniform şekilli, sınırları belirgin, santrali deprese, yer 
yer plaklar oluşturan papüller şeklindeyken kronik fazda cilt atrofik, beyaz-fildişi rengi, parlak, 
ince ve gevşek görünümüyle buruşuk sigara veya parşömen kağıdı şeklindedir.



Liken Sklerozus (LS)

Klitorise lokalize lezyonlarda cilt ödemi nedeniyle glans klitoris ayırt edilemeyebilir ve uzun 
dönemde fimozis gelişebilir. Labia minoralar atrofi nedeniyle tamamen silinebilir, 

Özellikle posterior forşede olmak üzere cilt katlantılarında fissürler oluşabilir. Tutulum olan 
bölgelerde cilt kenarlarının sineşisi sonucunda introitusta gelişen stenoza bağlı olarak cinsel 
ilişki olanaksızlaşabilir. Anal fissür, ağrılı defekasyon, rektal kanama ve dizüri gelişebilir.

LS olgularının %27-35’ine SHH, %5’ine de VIN eşlik edebilir.

Prevalans; kesin olarak bilinmemekle birlikte %0,1-0,3 civarında, yaşlılarda 1/30* 
*Fistarol SK, Itin PH. Diagnosis and treatment of lichen sclerosus: an update. Am J Clin Dermatol. 2013

*Lawrence WD. Non-neoplastic epithelial disorders of the vulva (vulvar dystrophies) : Historical and current perspectives. Pathol Annu. 1993



Liken Sklerozus (LS)

Vulva ve perianal sahada

parlak, beyaz, seloband

benzeri deri, belirgin

purpura, labium minusların

ve klitorisin kaybı, erozyon

ve ekskoriasyon

Şiş, kalın, likenifiye labia

minora ve klitoral skar, labia

minora iç kısımlarında beyaz 

ve parlak görünüm. Yukarıda 

meatus, aşağıda perineye

dek tutulum

Tüm vulvayı çevreleyen

tipik beyaz ve parlak görünüm,

labia minora ve klitorisin kaybı.

Vestibülün sağında açık erozyonlar 

ve lichen scleroz + SCC



Liken Sklerozus (LS)



Liken Sklerozus (LS)







Liken Sklerozus (LS) - Tanı (Klinik/biyopsi)

Biyopsi, histopatoloji

• Epidermisde incelme

• Subepidermal kollajenizasyon

• Rete katlantılarında düzleşme

• Dermisde lenfosit infiltrasyonu

Laboratuvar testleri 

Bakteriyel, fungal enfeksiyonlar

Otoimmun hastalık araştırması (???)

TSH, T4, antitiroid antikorlar



Liken Sklerozus (LS) - Tanı (Klinik/biyopsi)

Kolposkopi /vulvoskopi ve vulvoskopik yönlendirilmiş biyopsi:

Yöntem:

- Dorsal litotomi pozisyonu, çıplak göz ve lup ile inspeksiyon, bölgenin sistematik incelenmesi 
(vestibül, uretral meatus, labia minora, klitorisin tamamı, interlabial sulkus, Hart’s line, kıllı 
bölgeler, perine derisi ve anal kanal)

- Düşük dereceli büyütme (x6)

- %5 asetik asit uygulaması sonrası anormal beyaz epitel görünümü için 3-5 dk bekleme,

- Vulvoskopi sonucu negatif ise toluidin mavisi (%1) uygulamasından 2-3 dk sonra vulva 
asetik asit (%1-2) ile yıkandığında artmış nükleer aktiviteye ait şüpheli alanlar koyu bir 
şekilde boyanırken normal cilt çok az boya alır ya da hiç boyanmaz. Saptanabilen mavi 
noktalardan alınan biyopsilerin histolojik olarak incelenmesiyle kesin tanı konur.



Liken Sklerozus (LS) - Komplikasyonlar

- Seksüel disfonksiyon

- Skar gelişimi ve anatomik distorsiyon

- Malignite gelişimi (hipertrofik>atrofik)

12.5 yıl takip edilen hastalarda %4 oranında vulvar kanser gelişimi*
*Wallace HJ. Lichen sclerosus et atrophicus. Trans St John’s Dermatol Soc (England). 1971

Parakeratoz, diskeratoz, hiperplazi, özellikle bazal hücre atipisi olan hastalar vulvar SCC 
gelişimi açısından riskli kabul edilip yakın takip altına alınmalıdır*
*Van de Nieuwenhof HP. Differentiated vulvar intraepithelial neoplasia is often found in lesions, previously diagnosed as lichen sclerosus, which have progressed to vulvar squamous

cell carcinoma. Mod Pathol. 2011



Liken Sklerozus (LS) ve Malignite

• Diferansiye VIN (HPV ilişkisiz) olgularının %50 sinde LS +

• Vulvar SCC’a bitişik alan içerisinde %62 olguda LS +

• Semptomatik olgularda SCC gelişimi ortalama 4 yıl sonra?

• Uzun süreli takiplerde SCC gelişimi %2-6

• LS,  vulvar SCC gelişimi için bir risk faktörüdür fakat tek başına premalign bir 
kondüsyon değildir*

*H.P. van de Nieuwenhof Review of squamous premalignant vulvar lesions Critical Reviews in Oncology/Hematology (2008)

• Tedaviye dirençli LS olgularında özellikle persistan lokalize hiperkeratotik alanlar, 
kalkık ve düzensiz yüzeyli lezyonlardan liberal biyopsiler alınmalıdır.



Liken Sklerozus (LS) - Sağaltım

Erişkinlerde kür sağlanamaz ve yaşam boyu tedavi gerekirken, prepubertal
dönemde hastalık kendiliğinden regrese olabilmektedir
• Hasta eğitimi

• İrritan maddelerden kaçınmak (jel, sabun, üriner temas…)
• Sıkı ve sert kumaş, sentetik giysilerden kaçınmak
• Su bazlı kremler, pamuklu çamaşırlar

• Medikal tedavi
• Topikal kortikosteroidler
• İntralezyoner kortikosteroid uygulamaları
• Topikal calcineurin inhibitörleri

Zemininde gelişebilecek premalign ya da malign lezyonlar göz önünde bulundurularak, hastalar 
multidisipliner şekilde (dermatolog, jinekolog, ürolog, patolog ve çocuk hastalar için pediyatrist ile 
birlikte) altı ayda bir ya da en az yıllık takip edilmeli ve uygun tedavi erken dönemde 
planlanmalıdır*

*Van der Avoort IA. Lichen sclerosus: treatment and follow-up at the departments of gynaecology and dermatology. J Low Genit Tract Dis. 2010

Yaş arttıkça remisyon şansı azalır
>70 yaşta remisyon yok
<70 yaşta tam remisyon var (geçici)



Liken Sklerozus (LS) - Sağaltım

Topikal Kortikosteroidler

%0,05 clobetazol propionate pomad

(Clobesol®,Dermovate®, Clovate®)

*4 hafta her gece                    günde 2 kez **

4 hafta gün aşırı                    günde 1 kez

4 hafta haftada 2 kez

*British Association of dermatologists guideline, 2010

**Lorenz B. Lichen sclerosus. Therapy with clobetasol propionate. J Reprod Med
1998; 43: 790-4

%0,1 triamcinolone acetonide (Kenacort®)

%0,5 halobetasol propionate (Ultravate®)

İntralezyonel Kortikosteroidler

Kalın hipertrofik plakların tedavisinde;

Triamcinolone hexacetonide

Triamcinolone acetonat

(Kenacort-A®, Sinacort-A®40 mg Amp)

Ayda bir kez olmak üzere toplam 3 ay süreyle direkt 
lezyon içine enjeksiyon

Lorenz ve ark., %0.05 clobetazol propionat tedavisi sonrası 12 ay takip süresince semptomlarda %77 tam, %18 kısmi remisyon bildirmişlerdir.



Liken Sklerozus (LS) - Sağaltım

- Antihistaminikler ve anksiyetenin giderilmesi amacıyla sedatifler kullanılabilir (Hidroksizin, 

doksepin, difenhidramin, amitriptilin), bunlar kaşıntıyı azaltarak, sedatif etkileri ile de kaşıntı hissi-
kaşıntı döngüsünün kırılmasında yardımcı olabilir.

- Lanolinli kremler ve hidrojenize bitkisel yağlar ciltte rahatlama sağlayabilir.

- Çok şiddetli olgularda, başlangıçta kontrolü sağlayabilmek için oral steroidler kullanılabilir. 
Adrenokortikal supresyona yol açabilme riskinden ötürü, uzun etkili steroidler yerine 0.5 mg/kg prednisolon ile 
tedaviye başlanabilir. Genellikle 30 mg/gün dozuyla rahatlama sağlandıktan sonra haftalık 5 mg doz 
düşüşleriyle tedavi 5mg/gün’e inilir.*

*Bohl TG. Overview of vulvar pruritus through the lifecycle. Clin Obstet Gynecol 2005

- Tedavi ile şiddetli kaşıntıya yanıt alınamayan olgularda SC steroid enjeksiyonu veya vulvar 
haritalama sonrası 1 cm aralarla 0.1 mg subkutan saf alkol injeksiyonları uygulanabilir*

*Kelly R. Subcutaneous injection of triamcinolone acetonide in the treatment of chronic vulvar pruritus. Am J Obstet Gynecol. 1993



Liken Sklerozus (LS) - Sağaltım

• Florinli steroidlerin uzun süreli kullanımı, dokuda atrofiye yol açabileceğinden  
semptomlar kontrol altına alındıktan sonra ve kalınlaşmış hiperplastik 
lezyonların varlığında, normal cilt görünümü elde edilene kadar tedaviye 
hidrokortizon ile devam edilebilir*

*Creasman WT. Preinvasive disease of the vagina and vulva and related disorders. in: Clinic Gynecol Oncol 7th ed, eds; DiSaia PJ, Creasman WT. Mosby Elsevier, 
China2007

• Atrofi, beyazlık ve skar oluşmuşsa semptomlar da düzelme sağlamak pek 
olası değil



Liken Sklerozus (LS) - Sağaltım

Topikal Calcineurin İnhibitörleri

Calcineurin; kalsiyum bağımlı serin-treonin fosfataz, IL-2’yi arttırarak T-hücre proliferasyonunu sağlar

%0,1 tacrolimus (Protopic®pomad 2x1/gün)

%1 pimecrolimus (Elidel®krem)

Antienflamatuar, immunmodülatör, düşük sistemik immunosupresan potansiyelli ilaçlar,

T-hücre aktivitesini azaltır, proinflamatuar sitokin üretimini azaltır,

Kortikosteroidlere avantajı; kollagen sentezini etkilemediğinden atrofik değişikliklere 
yol açmaz, idame tedavisinde yararlıdır, sekond line tedavi olarak seçilebilir



Liken Sklerozus (LS) - Sağaltım

Retinoidler

Topikal %0,025 Tretinoin (Eritretin®, Acnelyse® jel formları),

Topikal %0,01 Tazarotene haftada 5 gün, 1x1/gün, bir yıl süreyle

Oral acitretin; 20-30 mg/gün, 16 hafta

- Hiperkeratozisi azaltır, displastik değişiklikleri düzeltir, kollagen ve glikozaminoglikan
sentezini uyarır, lokal anjiogenzi indükler, anti enflamatuar etkili

- Teratojenite, KCFT de yükselme, hipertrigliseridemi,abdominal ağrı ve alopesi gibi 
yan etkileri nedeniyle yaygın kullanılmamaktadır.

- Steroidlere yanıtsız olgularda kontrol altında kullanılabilir



Liken Sklerozus (LS) - Sağaltım

Fotodinamik Sağaltım

- Işığa duyarlaştırıcı kremler (topikal 5-ALA, psoralen) + Fototerapi

- PUVA; topikal 8 metoksi psoralen + UVA; haftada 4 kez olmak üzere 10-20 uygulama, total 
kümülatif doz 44,2 J/cm2

Hormonal Sağaltım

- Topikal östrojen; menopozal atrofi ve üriner obstrüksiyon geliştiren prepubertal labial
füzyon olgularında

- Topikal testosteron; %2 testosteron propionate, 3x1/gün, 3-6 ay süreyle, 
Maskulinizasyon, virilizasyon gibi istenmeyen yan etkileri nedeniyle kullanımı 
önerilmemektedir.



Liken Sklerozus (LS) – Cerrahi

Ferez Lopez FR, Climacteric, 2017

Komplikasyonsuz olgularda cerrahinin yeri yoktur

Lazer
Kriyoterapi
Rekkürrens
SIK



Diğer Dermatozlar

Vulvada da lezyona yol açabilen psoriazis, seboreik dermatit, tinea, 
liken simpleks kronikus, liken planus gibi diğer tüm cilt hastalıkları 
bu başlık altında incelenir.

Lezyonlar papül, plak, nodül, vezikül, bül, püstül, telanjiektazi, 
komedo, kist, v.b. şeklinde olabilir.



Liken simpleks kronikus

• Genellikle reprodüktif ve postmenopozal dönemde,

• Kontakt dermatitin ağır formudur (%65-75 atopik dermatit öyküsü),

• Kaşınma, sürtünmeye bağlı kronik travma deride korunma mekanizması olarak 
likenifikasyona neden olur,

• Akantozis ve hiperkeratozis gözlenir, lezyonlar simetriktir,

• Labium majus, interlabial katlantılar, labium minus dış kısımları ve klitoris tutulur

• Klitoral bölgede ödem, eritemli deride hiperkeratoza bağlı kalınlaşma

• Lezyonlar; beyaz ağsı görünümde, erozif vajinitle birlikte izlenen, düz, iliak yerleşimli 
papüller ya da plaklar şeklindedir. Diğer yerleşim bölgeleri, el bileği ve bukkal mukoza

Sağaltım; kaşıntıyı engellemek, irritanları uzaklaştırmak, topikal kortikosteroid
(%0,1 triamsinolon, %2,5 hidrokortizon) ile 3 haftada düzelmezse kolposkopik biyopsi



Liken simpleks kronikus



Liken Planus
• Ağrılı-kaşıntılı, progresif, kronik eroziv vulvovajinal bir dermatoz,

• İnsidans %1-2, postmenopozal 50-60 yaşlarda pik

• %30-60 olguda ekstragenital lezyonlar (özellikle ORAL, ösofajial mukoza, deri, kafa 
derisi, tırnak ve gözler), LS’ den farklı olarak vajinal mukozada tutulur

• Etyoloji;
- Otoimmün? Bazal keratositlere karşı oluşan T hücre ilişkili otoimmünite

- İlaçlar; NSAII, beta blokerler, metil dopa

Menekşe renginde parlak papüller, 

Beyaz strialar, tırnak distrofisi, 

Ekstremite fleksor düzeyleri, 

Ağız mukozası, gingivitis



Liken Planus

Eroziv liken planus
Gingivitis ve vestibulumdan vajinaya yayılan 
frajil lezyonlar, vajina ve servikste eroziv
plaklar, inflamatuar akıntı, erozyon ve sineşi 
sonrası introital stenoz 



Liken Planus – Tanı ve Sağaltım
Tanı:

Fizik muayene ve biyopsi, akıntı mikroskopisi (lökosit ve parabazal hücre 
infiltrasyonu), akıntı pH’ı yüksek

Sağaltım:

Vulvar hijyen değişiklikleri önerilir, tedaviye daha dirençlidir

Ultrapotent topikal steroidler %0,05 klobetazol propionate, 2x1/gün,3 ay

%0,05 klobetazol butirate (Eumovate®)

Oksitetrasiklin %3 (Terramisin®), Nistatin 100.000 Ü/gün (Mikostatin®)

Topikal tacrolimus, Fotodinamik tedavi

Vulva kanseri ile ilişkisi LS’ da olduğu kadar belirgin olmasa da riskin arttığını bildiren çalışmalar vardır. (vulvar – oral)



SONUÇ

• Vulvanın non-neoplastik epitelyal bozuklukları tıbbi, sosyal, psikolojik, cinsel ve 
kozmetik sorunlara yol açan hastalıklar grubudur. Bu hastalıkların etyolojisi
aydınlatılamamış, önleyici stratejiler geliştirilememiştir,

• Malignite potansiyelleri düşüktür. Liken Sklerozis vulva kanserinin gelişmesi için 
bir risk faktörüdür ancak tek başına premalign bir kondüsyon değildir. Bu 
nedenle olguların düzenli takipleri ihmal edilmemelidir,

• Günümüzde en etkili tedavileri topikal uygulanan kortikosteroidlerdir. Çok nadir
olgularda, fonksiyon kaybı varlığında cerrahi tedavi gerekebilir. Tedaviye yanıtsız 
olgularda multidisipliner yaklaşım gereklidir.





Liken Sklerozus (LS) - Sağaltım
• İlk kez 1945 yılında Cinberg, lichen selerosusta lokal testosteron kullanımının etkin olduğunu göstermiştir. 

Bunun altında yatan gerçek, vulva derisinin ektodermal kökenli olup androjenlere iyi cevap vermesidir. 
Sonradan yapılan biopsi kontrollü çalışmalarda testosteronun hastalığın oluşturduğu histolojik değişimleri 
iyileştirdiği ve semptomatik iyilik sağladığı gösterilmiştir. Kaybolan rete kıvrımları yerine gelmekte, 
neovaskülarizasyon ve sağlıklı kollagen liflerin oluşumu gerçekleşmektedir. Kaşıntının düzelmesi genellikle bu 
değişimlere paralel gitmektedir. Histolojik iyileşmenin belirgin hale gelmesi için 3-9 ay günde en az iki defa 
testosteron propionat uygulanması gerekmektedir. Kontrol grubu olan bu çalışmada testosteron plasebo ile 
karşılaştırılmış ve arada istatistiki yönden çok önemli bir fark gözlenmiştir. Hastalığın testosterona verdiği cevap 
yüzde 93 civarında bulunmuştur. 

• *Williams GA, Richardson AC, Ilatchcock EW. Topical testosterone in dystropic diseases of the vulva. Am J Obstet Gynecol 1966

• Bazı klinisyenler premenapozal kadınlarda testosteron etkisinin daha az olduğunu ve çocukluktaki kullanımının 
maskülinizan yan etkilere neden olduğunu göstermişlerdir. Testosteronun, klitoral hipertrofi, ses kalınlaşması, 
hirsutizm ve libido artışı gibi yan etkileri de vardır.

• Yan etkilerin yoğun olarak ortaya çıktığı bu gibi olgularda progesteron kremleri önerilmektedir. Progesteron 
tedavisi için 100 mg. Progesteron bir baz içinde eritilerek günde iki defa lokal olarak kullanılmaktadır. 
Yetişkinlerde cevap testosteron tedavisine oranla daha yavaştır, ancak çocuklarda çok yararlı olup, iyi tolere
edildiği zaman kaşıntıyı gidermekte ve vulvanın dış görünümünü düzeltmektedir. 

• Puberteden sonra hastalığın kendiliğinden geçme olasılığı olduğundan bir yıl kadar tedaviye ara verilebilir. 
Alevlenmeler olursa tekrar kreme başlamalı ve uzun süre devam edilmelidir**.

• **A Ayhan, B Urman.Türkiye Klinikleri Cilt 8, Sayı 4, 1988



Liken Sklerozus (LS) - Ayırıcı Tanı
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Liken Sklerozus (LS) - Sağaltım

Diğer Tedaviler

- Retinoidler

- UVA-1 Fototerapi

- Fotodinamik terapi

- Topikal progesteron ve testosteron uygulamaları

- İmmunsupresanlar (MTX, siklosporin)



SHH ve LS - Remisyon

Tedaviler sonucunda; SHH LS

Semptomatik iyileşme 3.ayda %84,8 %70,8

6.ayda %92,7 %87,5

Histolojik regresyon 3.ayda %63,6 %29

6.ayda %74,8 %42

Nüks açısından hastalar 3-6 aylık aralarla takibe alınmalıdır*

*Ayhan A, Tuncer ZS, Kaya H. Vulvar dystrophy: an evaluation of 285 cases. Eur J Gynaecol Oncol 1977


