
LESI ULSERATIF 

Aktinomikosis 
Definisi 
Adalah suatu penyakit infeksi granulomatous khronik 
Etiologi 

• Infeksi yang disebabkan oleh salah satu kelompok bakteri,dari Aktinomises terutama spesies israelii 
yang bersifat anaerob. 
Klasifikasi 
Terdapat tiga tipe klinis utama: a). Servikofasial; b). Thoracic, c). abdominal 
Presentasi Klinis 
Aktinomikosis servikofasial adalah tipe paling sering (50-60%) kasus penyakit dan lesi oral 
merupakan bagiannya. Infeksi umumnya setelah infeksi dental, ekstraksi gigi atau trauma pada 
mukosa oral 
• Lokasi/tempat yang paling umum adalah mandibula, memproduksi penyakit cervicofacial  
• Nyeri Terkait wajah, paresthesia, demam ringan, dan pembengkakan dan debit persisten 
• Lesi tulang mungkin sifatnya merusak, dengan disertai rarefaksi dan / atau sklerosis atau 
periostitis. 
• bentuk servicofacial onsetnya  biasanya  perlahan, dengan jangka waktu yang lama, dan derajat 
rendah. 
• Tampilannya  biasanya sebagai pembesaran rahang yang keras dan  kronis; dapat pula ditemukan 
adanya pembentukan abses ekstraoral  dengan  cairan drainase mengandung butiran kuning sulfur 
(koloni bakteri) 
Diagnosa 
• diagnosis klinis sebaiknya dikonfirmasi dengan pemeriksaan biopsi dan histopatologik. 
ditemukannya  butiran sulfur (1-4 mm) dalam eksudat 
• Secara mikroskopik ditemukan adanya struktur koloni bakteria Peripheral club-like  
• Kultur aerob dan anaerobik; Aktinomises adalah  anaerob atau mikroaerofilik 
Diagnosis Diferensial 
• Infeksi: nocardiosis, jamur, stafilokokal, streptokokal 
• Neoplasma baik jinak dan ganas 
Pengobatan 
respon terhadap perawatan adalah lambat, perawatan sebaiknya diteruskan beberapa minggu atau 
bulan untuk meyakinkan agar tidak terjadi rekurensi. 
• debridemen bedah diikuti dengan pemberian  antibiotik jangka panjang (Penisilin adalah obat 
pilihan) 
•jika diindikasikan revisi bedah di tempat  drainase ekstraoral  
Prognosa 
• Baik sekali 
 
 
Necrotizing Ulcerative Gingivitis akut (Infeksi Vincent) 
Definisi 
Necrotizing Ulcerative Gingivitis adalah suatu infeksi gingiva yang akut atau subakut yang biasanya 
mengenai individu muda. Bila penyakit mengenai jaringan periodontal yang lebih dalam akan 
menyebabkan destruksi parah dan diberi nama necrotizing ulcerative periodontitis. 
Etiologi 
• Fusobacterium nucleatum, Borrelia vincentii, dan lainnya spesies bakteri termasuk Prevotella 
intermedia dan treponema oral 
• Infeksi membutuhkan modifikasi faktor lokal atau sistemik termasuk imunosupresi, higiene intra 
oral lokal, kekurangan gizi, merokok (intens), dan stres psikologis. 



Presentasi Klinis 
• interdental papila yang membesar, merah terang,  dan tumpul dengan daerah nekrosis berbentuk 
kawah. Nekrosis dan ulserasi dapat pula terjadi di free gingiva margin 
• Gejala meliputi nyeri, limfadenitis regional, nafas berbau busuk, demam, dan malaise. 
• daerah ulserasi ditutupi dengan pseudomembran keabu-abuan 
• Sering disertai oleh plak gigi dan kalkulus 
• Perdarahan secara spontan atau dengan sedikit manipulasi  
• terkadang ada perluasan  proses penyakit ke dalam jaringan lunak yang berdekatan  
Diagnosa 
• diagnosis secara eksklusif pada kritera klinik yaitu observasi karakteristik interdental papila yang 
tumpul, necrotizing dengan tampilan "punched-out"  
• Lesi hanya/terbatas pada gingiva  
Diagnosis Diferensial 
• Leukemia 
• Kondisi berkaitan dengan imunosupresi 
• Gingivostomatitis herpetika primer 
• Bentuk akut leukemia 
• Penyakit mukosa vesiculobullous (membrana mukosa [Cicatricial] pemfigoid, lichen planus erosif / 
bulosa, pemphigus vulgaris, pemfigus paraneoplastik). 
Selain itu dengan scurvi. 
Pengobatan 
• Debridement lokal, skaling ultrasonik, kebersihan mulut yang baik, dan 
• bilasan klorheksidin, povidone-iodine topikal 
• Antibiotik sistemik (tetrasiklin, metronidazolc) mungkin menguntungkan. 
• Identifikasi dan penghapusan faktor predisposisi (s) 
• imunosupresi yang mendasari harus dicurigai jika tidak ada 
perbaikan  
Prognosa 
• Baik sekali 
 
Stomatitis Aftousa/ulkus aftousa 
Definisi 
Ulkus aftousa rekuren atau stomatitis aftousa rekuren adalah suatu ulseraso oral yang nyeri dengan 
karakteristik ulang kambuh dengan interval dari beberapa hari hingga bulan, terkadang tahun.  
Etiologi 

• Tidak diketahui-mungkin merupakan imunodisfungsi fokal; tidak  ada agen infeksi virus atau 

lainnya yang teridentifikasi 

• faktor predisposisi  bervariasi dari kasus ke kasus  (misalnya, peningkatan stres / kecemasan, 

perubahan hormonal, faktor diet, trauma) dan juga genetika.  

• Perubahan permeabilitas barier  mungkin satu  faktor; seperti terjadi dengan human 

imunodefisiensi virus / acquired immunodeficiency syndrome (HIV / AIDS), supresi  sumsum tulang, 

neutropenia, sensitivitas gluten, penyakit Crohn, kolitis ulseratif, alergi makanan, penyakit Behçet, 

dan diet defisiensi (besi, folat, vitamin B12, seng). 

• Meskipun kemungkinan keterlibatan  imunologi, mekanisme spesifik  belum dapat ditentukan. 

• Kerentanan Human Leucocyte antigen (HLA) subtipe faktor  yang berperan dalam beberapa kasus 

(-B12, B51-, dan lain-lain) 

• Mengenai  18 sampai 27% dari populasi; prevalensinya  adalah sekitar 20% 

Presentasi Klinis 

• ulkus berulang, self limiting, menyakitkan 



• Biasanya terbatas pada mukosa nonkeratinisasi oral dan faring (tidak pada paloatum  atau 

attached  gingiva) 

• ulkus yang batasnya jelas dengan basis fibrinous kuning dan halo eritematosa 

• Tiga bentuk klinis: ulkus minor, ulkus mayor, lesi herpetiform  

   varian minor (subtipe yang paling umum) 

   • Sesekali 

    • Single namun lebih sering multiple 

   • diameter kurang dari 1 cm  

   • bentuk oval untuk bundar     

• Penyembuhan dalam waktu 7 sampai 14 hari 

  Varian mayor (ulkus Sutton) 

   • diameter 1 cm atau lebih besar  

   • Single atau terbatas hanya beberapa 

   • dalam 

   • tepian yang kasar dengan margin edematus meninggi 

   • Dapat bertahan selama beberapa minggu hingga bulan 

   • Seringkali sembuh dengan jaringan parut 

 Varian Herpetiform (varian paling seikit) 

   • ulkus dangkal berkelompok dengan diameter 1 sampai 2 mm; 

kumpulannya     

                dari 10 sampai 100 lesi 

   • Pada jaringan nonkeratinisasi dan keratinisasi 

   • Penyembuhan dalam waktu 7 sampai 14 hari 

   • Tidak ada peran etiologi  virus herpes simplex  

• Stomatitis aftousa berulang terjadi sebagai aftousa sederhana (minor) (umum) dan) 

aftousa kompleks (mayor )(jarang) 

  • aftousa kompleks (berat/parah, ulserasi hampir terus menerus; mencacatkan, lesi           

   lesinya besar, atau berat/parah) 

  • aftousa sederhana (ringan, episodik: 1-4 episode / tahun; beberapa lesi, biasanya  

   kecil atau herpetiform) 
• Pada pasien AIDS, lesi biasanya lebih parah dan mungkin terjadi pada setiap permukaan oral. 
Diagnosa 
• Biasanya memiliki penampilan diagnostik klinis fokal, ulkus berbatas jelas melibatkan mukosa 
nonkeratinisasi 
• Riwayat  membantu; proses yang berulang/rekurensi 
• Riwayat positif di keluarga 
Diagnosis Diferensial 
• Ulkus traumatik 
• Chancre 
• Stomatitis herpes simplex intraoral rekuren 
• Neutropenia siklik 
Selain itu dengan stomatitis medikamentosa, penyakit tangan-kaki-mulut, herpangina, eritema 
multiforme, pemphigus, pemphigoid 
Pengobatan 



• Terapi simtomatik mungkin memadai. 
• Faktor penyebab sistemik, jika ada, harus ditangani/dikendalikan. 
• Kumur Tetrasiklin dapat membantu. 
  • Terapi kortikosteroid adalah pendekatan yang paling rasional dan merupakan pengobatan 
yang  konsisten efektif. 
  • kortikosteroid topikal seperti gel, krim, atau salep 4 sampai 6 kali / di awal lesi 
  • suntikan kortikosteroid intralesi 
  • kortikosteroid sistemik durasi pendek (dosis rendah sampai sedang) 
• Obat imunomodulasi lain mungkin membantu (dapsone, hydroxychloroquine, tacrolimus topikal, 
amelexanox). 
• Colchicine (0,6-1,2 mg / hari) kadang-kadang menguntungkan. 
• pengobatan Thalidomide telah menunjukkan keberhasilan dalam uji klinis. 
• untuk rincian lihat bagian "Therapeutics". 
Prognosa 
• aftousa sederhana 
  • baik sekali 
  • Tidak bisa disembuhkan 
  • Kontrol yang baik dengan kortikosteroid. 
  • Biasanya, keparahan menurun seiring usia pasien. 
• aftousa kompleks 
  • Perlu  evaluasi medis untuk penyakit kambuhan 
  • Masalah kronis 
 
 
Penyakit Behçet 
Definisi 
Merupakan suatu kelainan chronic multysystemic relapsing inflammatory disorders dengan etiologi 
yang tidak tentu. Diklasifikasikan menurut systemic vasculitis. 
Etiologi 
• Sebuah penyakit multisistem sekunder ke suatu imunodisfungsi terkait dengan subtipe HLA 
tertentu 
• cluster HLA-Bw51 pada mereka dari Keturunan Timur Tengah dan Asia Utara 
• HLA-B12 tercatat lebih pada keturunan orang-orang dari Eropa dan Amerika Utara, dengan 
presentasi mukokutan 
Presentasi Klinis 
• Tanda-tanda klasik dicatat di rongga mulut, mata, dan alat kelamin 
• Ulkus aphthous oral dan kelamin nyeri, kadang-kadang melemahkan,  
• Lesi okular; konjungtivitis, uveitis, iritis, retinitis, dan hypopyon menyakitkan 
• Tanda-tanda cutaneous meliputi: 
  • Seperti lesi Eritema nodosum  
  • Pustular foUiculitis 
  • Tromboflebitis 
  • Erupsi acneiform 
• Tanda pathergi positif adalah karakteristik; pustule steril di lokasi steril injeksi intradermal saline 48 
jam sebelum 
• Sistem lain, biasanya sekunder akibat vaskulitis, mungkin dia terlibat dengan cara sebagai berikut; 
  • Sistem saraf pusat (sakit kepala, kelumpuhan, meningoencephalitis) 
  • masalah gastrointestinal (diarrhea, penyakit radang usus) 
  • Vascular tbrombosis, hématologie dan sistem organ lainnya 
Diagnosa 
• ulserasi aftousa oral terjadi setidaknya tiga kali pertahun dalam hubungan dengan  manifestasi 



karakteristik dalam sistem lain (ocular, genital, masalah kulit) 
Differential Diagnosis 
• Sindroma Reiter 
• Penyakit Crohn 
• membran mukosa (cicatricial) pemfigoid 
• varian Vulvovaginal-gingiva dari lichen planus erosif 
Pengobatan 
• Kortikosteroids sistemik 
• Obat lmunosupresif (misalnya, interferon, inhibitor TNFa) 
  • Azathioprine, cyclosporine, klorambusil, metbotrexate 
  • Thalidomide telah terbukti membantu. 
    Dapson dan colchicine mungkin bernilai dalam beberapa kasus. 
Prognosa 
• Kronis 
• Dapat dikelola 
 
BLASTOMIKOSIS 
Etiologi 
Blastomyces dermatitides menyebabkan bentuk Amerika Utara dari penyakit ini, Paracoccidiodes 
brasiliensis menyebabkan bentk Amerika Selatan dan beberapa kejadian endemik di Amerika Serikat 
Transmisi biasanya dengan inhalasi spora, kebanyakan infeksi terbatas pada paru. Penyebaran 
ekstrapulmonari biasanya secara hematogenous ke kulit, mukosa, tulang, viskera, meningea, dan 
traktus genitourinari. 
Presentasi Klinis  
• Akut: pneumonitis, demam, penurunan berat badan, keringat malam,  batuk  
• Kronis: lesi granulomatosa mukosa orofaringeal,  kulit; tanda-tanda paru meniru tuberkulosis  
• Kulit dan mukosa lesi ditandai oleh proliferasi  Pertumbuhan verrucous, ulserasi, dan jaringan 
parut. Lesi mukosa  mungkin meniru karsinoma. Penyakit mukokutan menunjukkan  penyebaran  
penyakit.  
Diagnosa  
• sitologi  atau pemeriksaan histopatologi jaringan dengan identifikasi  organisme  
• Kultur sputum atau bahan biopsi segar  
• Pewarnaan Kalium hidroksida dari lesi yang discraping 
Diagnosis Diferensial  
• tumor ganas  
• Tuberkulosis  
• Sifilis tersier  
Pengobatan  
• antijamur sistemik: itraconazole oral  
Prognosa  
• Dijaga  
• Penyakit yang tidak diobati bersifat progresif lambat, fatal  
 
 
Penyakit Crohn  
Etiologi  
• Penyakit granulomatosa etiologi tidak diketahui  
• Faktor genetik ditambah dengan pengaruh lingkungan memegang peran penting terbesar  
Presentasi Klinis  
• penemuan ekstraintestinal / oral mungkin termasuk sebagai berikut:  
  • Nodul submukosa nodular di bibir (granuloma)  



  • massa polipoid dengan fisura dan ulserasi sepanjang  sulkus bukal / labial  
  • ulkus oral tipe nonspesifik / aftous dapat berkembang.  
  • Dapat hadir sebagai granulomatosis orofacial seperti  cheilitis granulomatosa  
  • Lesi pyostomatitis vegetans mungkin berhubungan.  
Diagnosa  
• Korelasi lesi mukosa dengan gejala kram usus , diare, dan penurunan berat badan yang terkait  
• Hasil biopsi mukosa oral menunjukkan nonkaseosa, epitheloid  granuloma dalam submukosa  
Diagnosis Diferensial  
• penyakit jamur dalam termasuk blastomikosis  
• Infeksi mikobakteri  
• Sifilis tersier dan infeksi treponema lain  
• ulkus aftous mayor  
Pengobatan  
• Manajemen gejala usus yang mendasari (  obat anti-inflamasi nonsteroid, kortikosteroid sistemik)  
•, lesi mukosa mulut lokal: kortikosteroid intralesi bulanan  suntikan di daerah ulserasi sampai 
terdapat tanda perbaikan; pengobatan dilakukan sesuai  yang diperlukan  
• ledakan Episodic kortikosteroid sistemik dalam hubungan dengan  manajemen lokal dari lesi oral; 
jika kondisi terus berlanjut, 7 sampai 10  hari prednison dengan penurunan sampai ke nol, dengan 
pemantauan  
• Manajemen dari setiap malabsorpsi terkait dapat membantu.  
• Metronidazole, 5-Aminosalisilat asam, ileum-release budesonide  
Prognosa  
• Terkait dengan respon gejala usus terhadap pengobatan  
 
 
Histoplasmosis  
Definisi 
Adalah suatu penyakit jamur sistemik yang endemik di Amerika Utara dan Selatan dan dapat 
ditemukan dibagian lain seperti Amerika tengah, bagain Afrika dan Asia. 
Etiologi  
- Infeksi jamur yang disebabkan oleh Histoplasma capsulatum  
• Eungus endemik di lembah sungai Ohio dan Mississippi  
• Transmisi: spora inhalasi  
• Lesi oral biasanya sekunder untuk lesi paru dengan  penyebaran hematogen  
Presentasi Klinis  
• Gejala umum biasanya ringan  
• Lesi Oral terkait dengan bentuk disebarluaskan / sebelum  lesi paru  
• ulserasi kronis dengan nekrosis, margin nodular  meninggi  
• Dapat menyerupai karsinoma sel skuamosa  
• Pada lidah, dapat terjadi ulkus coblestone .  
• ulkus oral bertahan sampai pengobatan penyakit sistemik.  
Diagnosa  
• Demonstrasi organisme dalam spesimen biopsi  
• kultur  
• Serologie demonstrasi antigen atau antibodi  
Diagnosis Diferensial  
• Tuberkulosis  
• Karsinoma sel skuamosa  
• infeksi jamur yang dalam lain (misalnya, coccidioidomycosls, kriptokokosis,  dan blastomycosis)  
• Ulkus traumatik kronis  
• Sifilis tersier  



Pengobatan  
• Kadang-kadang tidak ada yang diperlukan  
• Amfoterisin B  
• Ketokonazol, flukonazol, itrakonazol  
Prognosa  
• terkadang sembuh spontan  
• Umumnya baik kecuali ada imunosupresi  

 
 

Lupus Eritematosus  
Definisi 
Lupus eritematosus adalah suatu penyakit autoimun inflamatori  khronik dengan spektrum tipe 
klinik yang bervariasi. Lesi mukokutan dapat terjadi  dengan atau tanpa manifestasi sistemik. 
Etiologi  
• Sebuah autoimune-/kondisi dimediasi imunologik 
• Antibodi demonstral  terhadap susunan antigen sitoplasmik dan inti  
• Paling sering terjadi pada wanita 
Presentasi Klinis  
• Tiga bentuk adalah sebagai berikut:  
  • kulit kronis (CCLE) atau diskoid (DLE)  
  • subakut kulit (SOLE)  
  • Sistemik (SLE)  
• wanita berkulit  hitam memiliki insiden tertinggi  
• predominan pada wanita di atas 40 tahun  
• 80% dari pasien memiliki temuan kulit bersamaan  
• 30 sampai 40% pasien SLE memiliki temuan mukosa mulut  
• lesi mukosa oral mungkin muncul lichenoid, keratotik, dan  erosif.  
• vermilion bibir dengan tampilan krusta, eksfoliatif, eritematosa, dan  keratotik  
• temuan oral yang paling umum pada CCLE atau DLE.  
Diagnosa  
• Pemeriksaan imunofluorescen langsung dari biopsi mukosa  
• korelasi serologie (anti bodi antinuklear: anti-SS-A, anti-SS-B,  
dan asam de oxy ribo nukleat beruntai ganda (DNA) 
Diagnosis Diferensial  
• Liken planus  
• Kandidiasis  
• erupsi Hipersensitivitas / lichenoid  
• Leukoplakia  
Pengobatan  
- Kompleks-tergantung pada adanya/timbulnya varian LE dan ekspresi tingkatan penyakit  
• kortikosteroid sistemik dan agen  imunosuppresi untuk SLE  
• agen kortikosteroid topikal untuk lesi intraoral   
• hydroxychloroquine dosis rendah  
• suntikan kortikosteroid intralesional   
Prognosa  
• prognosis yang baik dengan CCLE atau bentuk DLE  
• prognosis Variable dengan SLE  
• SCLE memiliki prognosis menengah antara bahwa SLE dan  CCLE atau DLE.  
 
 
Mucormycosis (zygomycosis)  
Etiologi  



• Organisme kelas Zygomycetes; Rbizopus, Absidia, Mucor  genera  
• Tercatat terutama pada orang imunosupresi dan penderita diabetes tidak terkontrol   
Presentasi Klinis  
• ulkus necrotizing besar, tidak teratur,  
• Paling sering melibatkan langit-langit dengan bersamaan Keterlibatan sinus paranasal  
Temuan radiografi  
• kekeruhan sinus maksilaris  
• dinding sinus destruksi iregular  
Temuan mikroskopis  
• nekrosis jaringan  dengan invasi jamur ke dalam pembuluh darah  
• , hifa nonseptate, bercabang,  lebar  
Diagnosa  
• Temuan radiografi  
• Temuan mikroskopis  
Diagnosis Diferensial  
• neoplasia sinus maksilaris  
• aspergillosis sinus maksilaris  
• infark jaringan lunak  
• radionekrosis jaringan lunak  
• infeksi jamur dalam Lainnya  
Pengobatan  
• debridemen  
• agen antijamur intravena (amfoterisin B, ketoconazole)  
• Pengendalian proses penyakit yang mendasari/melatarbelakanginya  
Prognosa  
• Baik, tergantung pada faktor-faktor sistemik yang mendasari  
 
 

Ulkus Neutropenik  
Etiologi  
• neutropenia idiopatik atau iatrogenik  
• Biasanya terjadi  ketika jumlah neutrofil turun di bawah 1.500 / mm3 '  
Presentasi Klinis  
• ulkus berbatas nyata, seringkali dengan eritema perifer yang minimal  
• dasar Ulkus ditutupi oleh eksudat  fibrin  
• Luas ulkus sangat bervariasi dalam ukuran  
Diagnosa  
• penampilan klinis dikorelasi dengan hasil hitung darah perifer  
Diagnosis Diferensial  
• ulkus aftous mayor  
• ulkus traumatik  
• Necrotizing sialometaplasia  
• Karsinoma sel skuamosa  
Pengobatan  
• Identifikasi dan pengelolaan neutropenia yang mendasari  
• Terapi suportif  
Prognosa  
• relatif tergantung  kemampuan untuk mengelola neutropenia yang mendasari  
 
 
 



Mukositis diinduksi Radiasi  
Etiologi  
• dosis tumoricidal lokal dari  radiasi pengion  
• Kerusakan lapisan germinatif epitel mukosa mulut  yang ada dalam portal radiasi  
• Bisa ditingkatkan oleh bakteri gram negatif intraoral  
Presentasi Klinis  
• mukosa eritema, atrofi, nekrosis, ulserasi, dan  pembentukan pseudomembran  
• Nyeri dan  disfungsi menyeluruh   
• Pada akhirnya, terbentuk ulkus berbasis luas, saling menyatu.  
• Biasanya dimulai dalam 7 sampai 10 hari setelah dimulainya  perawatan 
• Diperburuk oleh xerostomia diinduksi radiasi atau kemoterapi /  terapi Cytoreductive  
Diagnosa  
• Riwayat  dan penampilan  
Diagnosis Diferensial  
• Eritema multiforme  
• stomatotoksisiti diinduksi kemoterapi  
• kandidiasis  akut eritematous 
• ulkus neutropenia  
Pengobatan  
• terapi antivirus antibakteri sistemik  
• agen topikal  
  • film polimer yang larut dalam air  
  • Antimikroba  
  • bilasan Saline  
  • agen antijamur  
 • granulosit-macropbage colony-stimulating factor  
•Tindakan lokal dan higiene  
Prognosa  
• Baik  
• Meningkat secara perlahan-lahan setelah pengobatan  
 

 

Karsinoma Sel Skuamosa  
Etiologi  
• Mayoritas (sekitar 80%) berkaitan dengan tembakau dan penyalahgunaan alkohol   
• Beberapa kasus mungkin yang terkait virus (human papillomavirus  tipe 16 dan 18)  
• perkembangan bertahap dari perubahan genetik sekarang didefinisikan dari normal ke displasia ke 
karsinoma 
Presentasi Klinis  
• diawal  biasanya perubahan permukaan berupa fokus putih atau merah-putih  
• tahap kemudian dengan ulserasi, indurasi, peninggian margin   
• Lokasi umum sebagian besar:  lateral lidah, dasar mulut  
• permukaan vermilion bibir bawah  juga lokasi yang  umum  
• Penyakit  tahap akhir  telah dikaitkan dengan keterbatasan gerakan,  trismus, metastasis nodus 
getah bening leher/servikal 
Temuan radiografi  
• di tahap lanjut dapat mengikis atau menginvasi tulang yang berdekatan  
• dalam tahap selanjutnya margin yang berbatas Irregular, destruktif , tidak jelas  
Temuan mikroskopis  
• Biasanya  berdiferensiasi baik s/d  moderat   
• sel epitel  yang menginvasi membentuk pulau-pulau,  cords  
• Sel individu dengan inti  pleomorfik, meningkat rasio inti- sitoplasma, dyskeratosis  



• sel-sel yang berproliferasi disorganisasi arsitektur   
Diagnosa  
• analisis mikroskopis spesimen jaringan (biopsi)  
Diagnosis Diferensial  
• Ulkus traumatik kronis  
• sifilis primer  
• Infeksi jamur dalam 
• Palatal necrotizing sialometaplasia  
• Keracoacanthoma (labial)  
Pengobatan  
• Eksisi bedah adalah pengobatan pilihan.  
• untuk lesi tahap lanjut  gabungan operasi dan terapi radiasi  
• Kemoterapi ajuvan berperan dalam terapi penyakit tahap lanjut.  
Prognosa  
• Hasil adalah terkait tahap sebagai berikut;  
  • Tahapan 1 dan 2: prognosis umumnya baik  
  • Tahapan 3 dan 4: umumnya fair  s/d  prognosis yang  buruk  
 
Sipilis  
Etiologi  
• spirochete Treponema pallidiun  
Presentasi Klinis  
• Empat tipe klinik (tahapan primer, sekunder, dan tersier;  bentuk kongenital) ditambah bentuk 
neonatal  
-  Tahap primer (oral) 
  • Tanda awal biasanya berupa  nodul / papul yang firm  
  • tampilan paling umum adalah  ulserasi labial  
  • Ulkus yang firm, indurasi, tanpa rasa sakit  
  • chancre intraoral adalah ulkus ditutupi oleh pseudomembran  
  • Lesi sangat menular  
  • limfadenopati regio servikal  
  • Resolusi spontan  
• Tahap Sekunder  
  • berevolusi setelah 6 minggu sampai 6 bulan jika pasien tidak diobati  
  • ruam makula coklat kemerahan perioral; ruam kulit menyeluruh  
  • Lesi oral  papul yang seperti terpenggal  pada komisura bibir, tidak teratur  lesi, ulkus 
serpiginous, atau erosi  
  • bercak di  mukosa oral (ulkus ditutupi oleh eksudat berlendir)  
  • Limfadenopati  
  • Sangat menular  
  • Resolusi spontan  
• tahap Tersier  
  • berkembang lebih dari 3 sampai 10 tahun setelah infeksi primer jika tidak diobati  atau 
tidak diobati secara adekuat  (lebih cepat pada pasien imunocompromis  )   
             - Glossitis: atrophie, fitur leukoplakia  

  • Gumma: merusak, tanpa rasa sakit, ulkus granulomatosa soliter;  garis tengah lidah, , 

terutama di langit-langit  

• bentuk kongenital  

  • triad Hutchinson termasuk geraham murbei, barel berbentuk  gigi seri  

Diagnosa  

• Riwayat klinis, penampilan  



• Smear langsung pada lesi tahap primer dan sekunder- (lapangan gelap]  

• Studi Serologi (misalnya, tes VDRL [venereal diseases research  Laboratorium]): positif dalam fase 

terakhir dari tahap primer 

• Biopsi  

Diagnosis Diferensial  

• Infeksi jamur dalam  

• ulkus trauma  

• Karsinoma sel skuamosa  

• Leukoplakia  

• midline granuloma Wegener  granulomatosis 

Pengobatan  

• Antibiotik  

  - Parenteral penicilin (penisilin G benzatin) atau ceftriaxone  

  • tetrasiklin atau doksisiklin oral 

Prognosa  

• Sangat baik dalam tahap primer dan sekunder  

• Fair di fase akhir (tersier)  

 

Granulomatik Trauma (ulkus Trauma Eosinopilic)  

Etiologi  

• A, membatasi diri, proses reaktif jinak mukosa oral  

• Beberapa kasus yang tidak memiliki riwayat trauma yg  

Presentasi Klinis  

• timbul cepat  

• ulkus berbentuk kawah nyeri, indurasi,  

• rata rata berdurasi beberapa minggu  

• 60% terjadi pada lidah (lateral / ventral)  

• Rata-rata diameter 1 sampai 2 cm  

Temuan mikroskopis  

• ulkus Crateriform dengan permukaan fibrinous  

• daerah lebih dalam terdapat  jaringan granulasi, proliferasi endotel  

• infiltrat inflamasi dengan didominasi makrofag   

• injuri di  otot dibawahnya  dengan ada  infiltrat eosinofilik  

Diagnosa  

• Riwayat dan penampilan  

• Temuan Hasil Biopsi / mikroskopis  

Diagnosis banding: klinis  

  • Karsinoma sel skuamosa  

  • ulkus aftous mayor  

  • Limfoma  

  • Sifilis  

  • granulomatosis Wegener  

  • Tuberkulosis  

Diagnosis: mikroskopis  



  • Limfoma  

  • hiperplasia angiolymphoid dengan stroma eosinopbilia  

Pengobatan  

  • Eksisi  

  • hanya Pengamatan  

  • kortikosteroid topikal atau intralesi  

Prognosa  

• Penyembuhan biasanya dalam waktu 10 hari jika dieksisi  

• Kebanyakan lesi sembuh setelah beberapa minggu tanpa rekurensi  

• Kasus langka memiliki kambuh yang berulang ulang.  

 

 

Ulkus Traumatik  

Etiologi  

• cedera tidak sengaja  / fungsional ataufactitious  

Presentasi Klinis  

• Tender  s/d sangat menyakitkan  

• Ulkus dengan pusatnya kuning, fibrinous dan margin berbatas  baik  

• pinggiran inflamasi / eritematosa  

Temuan mikroskopis  

• permukaan fibrinous  

• Infiltrat inflamasi campuran 

• jaringan granulasi pada dasar lesi  

Diagnosa  

-Riwayat trauma 

• Evaluasi untuk gigi palsu yang tidak pas atau alat ortodontik  

• Temuan histologie nonspesifik  

Diagnosis Diferensial  

• ulkus Aftous  

• ulkus terkait neutropenia  

• ulkus factitial  

• Karsinoma sel skuamosa  

• sifilis primer (chancre)  

Pengobatan  

• Tidak ada kecuali eliminasi penyebab  

• Penyembuhan dalam waktu 10 hari  

Prognosa  

• sangat baik 

Tuberkulosis 
Etiologi 
• biasanya Mycobacterium tuberculosis; kurang umum M. avium intracellulare 
• Lesi oral terbentuk dalam kaitannya dengan perluasan penyakit ber fokus dari  paru 
• Peningkatan insiden pada pasien imunokompromis 
Presentasi Klinis 



• ulkus kronis, nonhealing dengan indurasi 
• Tepi meninggi  atau bergulung. 
• Lesi intrabony adalah litik dan sekuestra secara  radiographie gambarannya  osteomielitis. 
Temuan mikroskopis 
• granuloma dengan pusatnya yang  nekrotik dengan di bagian  periferi Sel raksasa berinti banyak 
yaitu sel  Langhans ' 
• pewarnaan mikroorganisme yang positif Fite atau Ziehl-Neelsen  
Diagnosa 
• Tampilan klinik  dan persistensi lesi 
• Histopatologi 
• Tes tuberkulin kulit;  tes Mantoux dua tahapan 
• kultur 
Diagnosis Diferensial 
-karsinoma sel skuamosa 
- Sifilis 
• Infeksi mikotik dalam  
• ulkus Trauma eosinophilik  
• Limfoma 
Pengobatan 
• kemoterapi sistemik: isomazid, rifampin, streptomisin, atau yang  lain 
• Catatan: organisme resisten terhadap Multidrug- mungkin ada. 
Prognosa 
• Baik 
• Pada pasien imunosupresi, prognosis fair. 
 
 
Wegener * s granulomatosis 
Etiologi 
• Tidak Diketahui 
• Suatu vaskulitis nekrosis dengan keterlibatan preferensial saluran pernapasan di awal 
perjalanannya 
• Keterlibatan oral adalah  tidak biasa dan ditandai dengan ulserasi dan kerusakan jaringan 
Presentasi Klinis 
• Nyeri tulang rahang, inflamasi gingiva dengan  petechiae atau hiperplasia, ulserasi palatal dengan 
kemungkinan perforasi 
• pembesaran kelenjar ludah Nyeri , mungkin ditemui. 
• triad klasik keterlibatan  saluran napas bagian atas, paru-paru, dan ginjal tidak diperlukan untuk 
diagnosis 
• Dapat tetap lokal untuk waktu yang lama sebelum keterlibatan multiorgan  
Temuan mikroskopis 
• Vaskulitis, nekrosis, dan peradangan granulomatosa 
Diagnosa 
• Biopsi oral atau saluran   napas atas adalah membantu  dalam kurang dari setengah jumlah dari 
kasus. 
• Biopsi jaringan untuk fitur mikroskopis 
• Pemeriksaan laboratorium menunjukan hal  berikut: 
  • antineutrofil antibodi sitoplasma (ANCAs)-dua pola pewarnaan: sitoplasma ANCA  
(spesifisitas tinggi) dan perinuklear ANCA 
  • ringan, normositik, normokromik anemia (50%) 
  • Peningkatan laju endap darah 
Diagnosis Diferensial 



• Limfoma, termasuk granuloma midiine 
• - sifilis tahap akhir 
• Infeksi jamur dalam 
• Tuberkulosis 
• ulkus aftous mayor 
Pengobatan 
• Cyclophosphamide / prednison 
• Trimethoprim / sulfamethoxazole (sebagai monoterapi atau kombinasi dengan terapi 
imunosupresif) 
Prognosa 
• fair 
• komplikasi sekunder yang berkaitan dengan immunosupresi 
 


