
Kepenyakitan Lesi Putih

A. Injuri Fisik dan Kimia :
1. Frictional Keratosis
2. Nicotine stomatitis,
3. chemical burn (tergantung kerusakan epitel)

B. Alergi :
1. Lichenoid,
2. Contact stomatitis (obat kumur, pasta gigi, amalgam, bahan

kosmetik, makanan kering berbumbu)
C. Infeksi :

1. Kandidiasis,
2. hairy lekoplakia oral

D. Immunological-mediated diseases:
1. OLP (superficial)

E. Lesi Pramalignan:
1. Leukoplakia,
2. actinic cheilitis

F. Genokeratosis :
1. White sponge nevus,
2. Hereditary

G. Miscellaneous :
1. Coated tongue,
2. white hairy tongue,
3. erytema migrans

A. Injuri Fisik Dan Kimia

1. Friksional Keratosis

Sinonim : Benign Hiperkeratosis

Etiologi
 Iritasi kronis dengan densitas yang rendah akan menstimulasi penebalan epitelium

dengan produksi keratin yang berlebihan (hiperkeratosis)
 Penyebab iritasi kronis dapat disebabkan oleh gigi yang patah, restorasi yang rusak,

kebiasaan menggigit pipi dan bibir, hiperoklusi dan gigi tiruan yang tidak pas dan
tidak stabil

Gambaran Klinis :
Plak putih pada daerah yang terkena iritasi kronis
Daerah yang umum terkena : lateral border lidah, mukosa bukal, gingival cekat, area
retromolar, dan mukosa di bawah landasan gigi tiruan.



Diagnosa Banding:
 Lichen planus tipe plak
 Candidiasis hiperplastik kromik
 Hairy leukoplakia
 Smoking-related leukoplakia
 Smokeless tobacco keratosis

Langkah – langkah mendiagnosa
 Jika memungkinkan melakukan identifikasi penyebab dan menghilangkan penyebab
 Evaluasi setelah 2 minggu menghilangkan faktor penyebab
 Jika lesi tidak hilang dapat dilakukan sitologi eksfoliatif atau brush biopsy

Perawatan yang dianjurkan :
 Hilangkan penyebab iritasi kronis seperti gigi yang tajam dan patah, restorasi yang

rusak, atau gigi tiruan yang tidak stabil
 Pemberian terapi paliatif topikal yang dapat mempercepat penyambuhan dengan

diberikan Benzocaine atau Triamcinolone

2. Nicotinic Stomatitiis

Sinonim : Smoker’s Palate

Etiologi
Paparan kronik dari panas rokok

Gambaran Klinis
 Penebalan mukosa palatal yang menyebar, berwarna putih disertai papula putih

dengan bagian tengah berwarna merah yang terdepresi ( papula putih dengan
bagian tengah merah adalah kelenjar saliva minor yang terbuka dan terinflamasi.

 Biasanya tidak sakit
 Persisten
 Pasien memiliki riwayat merokok pipa atau cigaret

Diagnosa banding
Karena karakteristik dan lokasi cukup jelas dan mudah dibedakan maka tidak perlu diagnosis
banding

Perawatan yang direkomendasikan
 Pasien harus di konsulkan untuk menghentikan rokok nya
 Ketika pasien berhenti merokok baisa nya lesi akan membaik
 Pasien harus di lakukan evaluasi lebih lanjut pada interval tertentu untuk melihat

perubahan mukosa lainnya

Signifikansi Klinis
Nicotinic stomatitis memiliki resiko minimal terhadap perubahan malignansi



3. Chemical Burn

Perubahan lesi putih nonkeratotik sering diakibatkan oleh injuri kimia, ketika agen kimia
berkontak dalam waktu yang cukup lama. Agen tersebut dapat berupa aspirin, silver nitrate,
formocresol, sodium hypochlorite, paraformaldehyde, dental cavity varnishes, acidetching
materials, dan hydrogen peroxide. Lesi putih yang terbentuk merupakan superficial
pseudomembrane yang berisi jaringan nekrotik permukaan dan eksudat inflamatory

Agen penyebab
aspirin
silver nitrate
formocresol
sodium hypochlorite
paraformaldehyde
dental cavity varnishes
acidetching materials
hydrogen peroxide.

Gambaran Klinis
Lesi putih sampai timbul ulserasi dan nekrotik

Perawatan
 Yang utama adalah pencegahan kontak lama dengan agen penyebab
 Penggunaan rubber selama perawatan endodontic
 Penggunaan agen emolien untuk proteksiseperti methyl cellulose
 Kerusakan yang dalam dan menyebabkan nekrosis mungkin membutuhkan

debridemen dan pemberian antibiotik

Prognosis
Sangat baik
Dapat sembuh dlam 1-2 minggu

B. Allergi
1. Contact Stomatitis

Definisi
Contact allergy dihasilkan dari a delayed hypersensitivity reaction yang terjadi ketika antigen
dengan berat molekular yang ringan menembus kulit dan mukosa pada indivisu yang sensitif
Patofisiologi
Oral mukosa relatif resisten terhadap iritan dan alergen karena kondisi anatomi dan fisiologi
di bawah ini :

 Tinggi nya tingkat vaskularisasi yang memudahkan penyerapan dan lamanya alergen
bertahan di dalam rongga mulut.

 Densitas yang rendah dari Langerhans cells dan T lymphocytes
 Pengenceran iritan dan alergen oleh saliva yang mempertahan kan kompenen

alkalin



.
Etiologi :

 Kontak lokal dengan produk gigi (pasta gigi, obat kumur, anestesi lokal, tambalan,
dan gigi tiruan).

 Kontak dengan medikasi, inhalasi , dan makanan (pengawet, penyedap rasa dan
minuman ringan)

Simptom klinis
 Simptom subjektif primer : Hilang rasa kecap, kebas, sensasi panas, nyeri (gatal yang

jarang), pusing, gangguan gastro-intestinal, dan malaise
 Gambaran Klinis yang jarang : kemerahan, pembengkakan, vesikel, erosi atau

ulserasi.

Diagnosis
 Mendiagnosis contact stomatitis pada mukosa oral adalah sulit, dikarenakan belum

adanya alat yang akurat untuk mengidentifikasi dan hadir asimptomatik.

Diagnosa Banding :
 Reaksi iritasi
 Reaksi intoleransi pada pasien atopi

2. Lichenoid Drug Eruptions
Etiology
• Hipersensitif terhadap obat termasuk sulfasalazine, angiotensinconverting
enzyme inhibitors, nonsteroidal anti-inflammatorydrugs, Beta-blockers, gold, antimalarials,
senyawa sulfonilurea
• Contact hypersensitivity
• reaksi idiopatik terhadap restorasi gigi termasuk amalgam, komposit, emas, dan logam
lainnya.

Gambaran Klinis
 Striae atau papula putih seperti lichen planus

• Lesi dapat muncul sebagai lesi ulseratif yang diikuti dengan rasa nyeri yang ringan
• Sering pada mukosa bukal dan gingiva cekat, namuun bisa mengenai semua mukosa

Diagnosis
• identifikasi dan eliminasi penyebab
• Biopsi pada area yang tidak responsig setelah menghilangkan faktor penyebab
• melakukan Patch testing untuk mengkonfirmasi kontak alergen

Diagnosa Banding
• Lichen planus



• Leukoplakia
• Dysplasia/carcinoma

Perawatan
• aplikasi topikal kortikosteroid
• aplikasi topikal tacrolimus

Prognosis
• Baik

C. Infeksi
1. Kandidiasis

Etiology
• Infeksi jamur Candida Sp, terutama Candida albicans
• Berhubungan dengan faktor predisposing seperti immunosuppression, diabetes mellitus,
antibiotik atau xerostomia (akibat dari efek protektif saliva yang berkurang)

Gambaran Klinis
• Ackut (thrush)
• Pseudomembranous
• Median rhomboid glossitis: Bentuk hyperplasticcandidiasis yang terlihat pada dorsum
bagian tengah lidah di anterior ke circumvallate papillae

Diagnosis

• Potassium hydroxide preparation untuk memperlihatkan hifa
• Periodic acid–Schiff (PAS) stain
• Kultur pada medium tertentu (Sabouraud’s, corn meal, atau agar kentang)
• Biopsi dengan PAS, Gomori’s methenamine silver (GMS)

Differential Diagnosis
• Allergic atau irritant contact stomatitis
• Atrophic lichen planus

Treatment
• Topikal atsteu sistemik antijamur
• Perbaiki faktor predisposisi

Prognosis
Baik

2. Hairy Leukoplakia



Etiology
• Kemungkinan karena infeksi oportunistik Epstein-Barr virus (EBV) infection pada sel
epithelial
• Biasanya pada individu imunokompromis dan imunosupres

Gambaran Klinis
• Umumnya timbul pada lateral border lidah
• Lesi awal halus, putih, seperti rambut vertikal dengan permukaan bergelombang
• Lesi ebih lnjut dapat menebal menyerupai plak
• lesi dapat meluas ke dorsal lidah dan buka;
• Dapat sebagai tanda pre-AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)

Diagnosis
• Biopsi insisi untuk melihat karakteristik EBV

Diagnosa Banding
• Frictional hyperkeratosis
• Lichen planus
• Hyperplastic candidiasis

Perawatan
• Tidak dibutuhkan, namun faktor predisposisi tetap digali
• dapat dikurangi dengan acyclovir
• Antiviral acyclovir
• Podophyllin resin topikal

Prognosis
• dapat hadir setelah diagnosis AIDS ditegakan

D. Immune-mediated Diseases

1. Lichen Planus
Etiologi
• Tidak diketahui
• Autoimmune T cell–mediated disease dengan target basal keratinocytes
(antigen tidak diketahui)
• Perubahan Lichenoid berhubungan dengan arus galvanis, graft-versus-host
disease (GVHD), obat tertentu, contact allergens

Gambaran Klinis
• Mencapai 3 -4% populasi
• 0.5-1% dari populaso memiliki lichen planus kutaneous; 50% memiliki lesi
• wanita kulit putih (60%)
• Timbul pada dekade ke-4 sampai ke-8 dalam kehidupan



• Variasi/tipe : retikular (bentuk paling sering); erosif (sangat nyeri); atrofik, papular, tipe
plak; bullous (jarang)
• terdistribusi secara bilateral dan sering simetris
• Frekuensi lokasi di mulut: mukosa bukal (paling sering), kemudian lidah, kemudian gingiva,
kemudian bibir (paling jarang)
• lokasi di kulit : lengan bawah, kulit kepala, genitalia

Gambaran Mikroskopis
• Hyperkeratosis
• Nekrotik pada Basal keratinocyte
• Limfosit pada jaringan ikat epitel

Diagnosis
• Pemeriksaan pada mukosa mulut, kulit dan, genitalia
• Tidak ada gangguan okular dan blistering
• Tidak menggunakan obat-obatan, tidak ada arus galvanis, tidak ada GVHD
• Biopsi

Diagnosa Banding
• Lichenoid drug eruptions
• Erythema multiforme
• Lupus erythematosus
• Contact stomatitis
• Mucous membrane pemphigoid

Perawatan
• Untuk kasus ringan sampai sedang : diberikan kortikosteroid topikal
• Pada kasus yang parah : diberikan immunosuppression sistemik, yaitu prednisone
• Corticosteroid-sparing drugs dengan prednisone
• Topical tacrolimus ointment

Prognosis
• Prognosis yang baik; jarang mengalami transformasi ke arah malignan (0.5–3%)
• Timbul kronis

E. Lesi Pramalignan
1. Actinic (Solar) Cheilitis

Etiology
• Terpapar sinar matahari dalam waktu lama dan eksesif dan dapat berkembang menjadi
keratosis aktinik kutaneous

Gambaran Klinik
• Bagian vermilion bibir bawah



• Permukaan pucat yang ireguler opak (keratotik) dengan daerah merah
• Lesi yang lebih parah dapat terlihat bersisik, berkrusta dan berindurasi
• lesi persisten dapat menjadi karsinoma

Gambaran Mikroskopik
• Hperkeratosis, atrofik epitel, epitel displasia dengan derajat yang berbeda-beda,
perubahan amofilik dan basofilik di submukosa

Diagnosis Banding
• Exfoliative cheilitis
• Squamous cell carcinoma

Perawatan
• Menghidari kerusakan lebih lanjut dari paparan sinar matahari dengan menggunakan
sunblock

Prognosis
• sampai dengan 10% dapat berkembang menjadi squamouse cell carcinoma

2. Leukoplakia

Etiologi
• Tidak diketahui secara pasti, walaupun pada banyak kasus berhubungan dengan
penggunaan tembakau, dan buah pinang
• Kemungkinan faktor yang lain termasuk defisiensi nutrisi ( zat besi, vitamin A) dan infeksi
(Candida albicans, human papillomavirus).

Gambaran Klinis
• Bercak putih idiopatik, kadang diserati bercak
• Paling umum terjadi pada bibir, gingiva, dan mukosa bukal
• Peningkatan resiko dysplasia atau carcinoma ketika timbul pada lidah, dasar mulut, dan
vermilion bibir
• Tipe : homogen, verrucous, speckled, dan proliferative verrucous leukoplakia
• paling sering timbul pada dekade ke-5 atau lebih
• Perubahan displasia atau malignansi dapat terjadi dengan sedikit atau sama sekali tidak
ada perubahan gambaran klinis.

Diagnosis
• Biopsi harus dilakukan setelah mengeliminasi faktor penyebab yang

Diagnosa Banding
• Lesi putih lain
• Frictional keratosis
• Burn (thermal/chemical)



• Hyperplastic candidiasis • Lichen planus
• Genetic alterations (genodermatoses)
• White sponge nevus
• Hereditary benign intra-
• Dyskeratosis epithelial dyskeratosis

Perawatan
• Eksisi (oprasi, ablasi laser, cryosurgery)
• Dilakukan observasi pada lesi hiperkeratosis atau displasia ringan
Prognosis
• Waspada
• Observasi dengan dilakukan biopsi kembali jika diperlukan

Pencegahan
• Berhenti merokok dan meminum alkohol
• Rekurensi dapat berhenti dengan pemberian retinoid sistemik

F. Genokeratosis
1. White Sponge Naevus

Etiologi
• Kelainan hereditary (autosomal-dominant) pada keratinisasi yang mengenai mukosa tidak
berkeratin, esophageal, and anogenital mucosal epithelium

Gambaran Klinis
• Asimptomatik
• Terdapat lipatan yang dalam, penelbalan, mukosa putih
• Mukosa bukal adalah bagian yang paling sering
• Tidak ada gangguan fungsi
• Meningkat pada dekade ke-2

Gambaran Mikroskopik
• Parakeratosis, acanthosis, intracellular edema
• Kondensasi perinuklear pada keratin

Diagnosis
• Berdasarkan gambaran klinis
• Riwayat keluarga
• Gambaran mikroskopik

Diagnosis Banding
• Idiopathic leukoplakia
• Chemical/thermal burn
• Chronic low-grade trauma (morsicatio)

Perawatan



• Tidak dibutuhkan
• Tidak memiliki potensi malignansi

Prognosis
• Sangat baik

G. Gambaran-gambaran lain
1. Hairy Tongue

Etiology
• Pada umumnya tidak diketahui
• Mungkin berhubungan dengan oral hygiene yang buruk, diet lunak, merokok berat,
antibiotik topikal atau sistemik, terapi radiasi, serostomia atau penggunaan obat kumur
(H2O2, sodiumperborate)

Gambaran Klinis
• Elongasi dan hiperkeratotik dari papila filiformis pada dorsum lidah menghasilkan tekstur
seperti berbulu atau berambut
• warna bervariasi dari coklat kunig sampai hitam tergantung diet, obat, dan
mikroorganisme
• Simptom umumnya minimal, dalam menimbulkan rasa ingin muntah atau sedikit gatal

Diagnosis
• Berdasarkan gambaran klinis
• kultur atau sitology tidak membantu

Perawatan
• Debridemen secara mekanis (disikat dengan sikat gigi berbulu halus 1-2 kali sehari)
• Topical podophyllin (5% dalambenzoin) diikuti dengan debridemen
• Eliminasi penyebab jika diketahui

Prognosis
• Sangat baik

2. Coated Tongue

Definisi
Lapisan putih pada dorsum lidah yang dapat dikerok atau diangkat, merupakan kondisi klinis
dan bukan suatu penyakit. Dapat dikolonisasi oleh bakteri, jamur dan debris makanan yang
terperangkap diantara papila lidah. Papila lidah tersebut mengalami elongasi dan sulit
terdeskuamasi dan menimbulkan lapisan putih sampai kuning pada punggung lidah

Faktor predisposisi
Penggunaan antibiotik dan steroid jangka lama
Stres
Oral hygiene yang buruk
Berhubungan dengan penyakit sistemik tertentu



Terganggunya mobilitas lidah

Gambaran Klinis
Lapisan putih pada dorsal lidah, dapat sebagian atau menyeluruh
Tidak menimbulkan keluhan rasa nyeri pada umumnya
Warna dapat bervariasi dari putih sampai kuning

Diagnosis
Dari gambaran klinis
Menggunakan kain atau kaca mulut dapat di kerok

Diagnosis Banding
Oral candidiasis
Leukoplakia
Oral lichen planus

Perawatan
Pembersihan mekanis dengan menggunakan sikat gigi berbulu halus, 1-2 kali sehari

Prognosis
Sangat baik

3. Geographic Tongue
Etiologi
• Tidak diketahui, kemungkinan genetik
• kemungkinan berhubungan dengan atopy
• Sedikit persentasi berhubungan dengan cutaneous psoriasis

Gambaran Klinis
• Dapat simptomatis jika terkena makanan pedas atau asam
• Area yang mengalami depapilaso merah dengan batas sedikit meninggi
• Berubaha-rubah dalam hal : ukuran, bentuk, intensitas setiap harinya
• Permukaan dorsal dan lateral paling sering terkena
• Sering disertai fisure tongue

Diagnosis
• Berdasarkan letak dan gambaran klinis

Diagnosis Banding
• Reiter’s syndrome
• Lichen planus
• Lupus erythematosus
• Candidiasis



• Psoriasis

Perawatan
• Tidak ada jika asimptomatik
• kortikosteroid topikal jika simptomatik

Prognosis
• Sangat baik
• Tidak ada potensi malignansi
• Dapat timbul berbulan-bulan
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