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Ö Z E T
Melkersso n-Rosen t ha l sendromu, tekrarlayan orofasiyal şişlik, 
iniermittan periferik  fa s iya l paralizi ve lingua plikatadan  
oluşan bir tablodur. Bu 3 bulgu birlikte veya ayrı görülebilir. 
Sendromun patogenezi ve nedeni bilinmemektedir. Bu yazıda  
nadir görülen bir hastalık olması nedeni ile dudaklarda 
lezyonları olan Melkersson-Rosenthal Sendromu tanısı alan 
üç olgu sunularak, literatür bilgileri gözden geçirilmiştir. 
A n ah tar K elim eler: M elkersson -R osen tha l sendrom u, 
granülomatöz keilitis, Plikalt dil

Melkersson-Rosenthal Sendromu (MRS), başlıca 
dudakları tutan tekrarlayıcı orofasiyal şişlik, intermitan 
periferal fasiyal paralizi ve lingua plikata tarafından 
oluşan nadir görülen bir tablo olup, patogenezi ve nedeni 
tam olarak bilinmemektedir 1-\  Bu 3 bulguyu her zaman 
bir arada bulmak zordur, bulgular birlikte veya ayrı 
görülebilirler3. Burada, klinik ve histopatolojik 
bulgularla MRS tanısı koyduğum uz üç hastayı 
sunuyoruz.

OLGU 1: 45 yaşında erkek hasta; alt dudağında 
şişme ve dilindeki yarıklar nedeniyle polikliniğimize 
başvurdu (Resim 1-2). Öyküsünden, yakınmalarının 20 
yıldır devam ettiğini, başlangıçta geçici olan alt 
dudağındaki şişliğin daha sonra sürekli bir hal aldığı 
öğrenildi. Öz ve soygeçmişinde bir özellik saptanamayan 
hastanın rutin laboratuvar tetkikleri normal sınırlar 
içindeydi. Hastanın muayenesinde lingua plikata ile 
uyumlu çok sayıda yarıklar ve alt dudakta diffüz ödem 
mevcuttu. Hastanın alt dudağmdan alınan insizyonel 
biyopsinin histopatolojik incelemesinde; düzenli 
görünümde çok katlı yassı epitel altında Özellikle 
damarlar çevresinde izlenen ve bazı alanlarda yoğunlaşıp 
nodüler görünüm meydana getiren lenfoplazmositer 
iltihabı hücre infiltrasyonu saptanarak bulguların 
granülomatöz keilitis ile uyumlu olduğu rapor edildi
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(Resim 3-4). Yapılan tetkiklerde inflamatuvar veya 
enfeksiyöz bir odak saptanmadı. Öykü, klinik ve 
histopatolojik bulgular ışığında granülomatöz keilitis 
tanısı konan hastanın yapılan nö^lrm k incelemesi

Resim 1: Olgu V  in alt dudağındaki lezyonun preoperatif 
görünümü
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Resim 2: Olgu V de plikalı d ilin görünümü

Resim 3: Olgu V  de çok katlı yassı epitel altında topluluklar 
oluşturan lenfoplazm ositer hücre infiltrasyonu (HEX40)

normal bulunda. Hastaya cerrahi redaksiyon ve 
intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonu uygulandı 
(Resim 5). Alt dudak kuru mukozası ile gingivobukkal 
sulkus arasındaki bölgede Y-V geriletme flebi ile cerrahi 
redüksiyon uygulandı. Aynı zamanda bu insizyon 
hattından yararlanılarak subkutan doku eksizyonu yapıldı 
(Şekil 1-2).

OLGU 2 : 19 yaşında erkek hasta, dudaklarında 
şişme ve dilindeki yarıklar nedeni ile polikliniğimize 
başvurdu (Resim 6). Öyküsünden, yakınmalarının 7
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Resim 4: Olgu V  de lenfop lazm ositer infiltrasyon {HEX200}

Resim 6: Olgu 2' nin alt dudağındaki lezyonun görünüm ü

yaşında başladığı başlangıçta geçici olan dudaklarındaki 
şişliğin daha sonra sürekli bir hal aldığı öğrenildi. Ailede 
benzer yakınma tammlamay an hastanın mtin laboratuvar 
tetkikleri normal sınırlar içinde idi. Öz ve soygeçmişinde 
özellik yoktu. Muayenesinde dudaklarda ödem ve lin- 
gua plikata dışında patolojik bulgu saptanmadı. Hastanın
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Resim 7: O lgu 3' ün üst dudağındaki lezyonun görünüm ü

dudağından alman biyopsi materyalinin histopatolojik 
incelemesinde çok katlı yassı epitel altında yer yer 
gruplar oluşturan, yer yer tek hücre infıltrasyonu şeklinde 
lenfoplazm ositer infiltrasyon izlenm iştir. Bazı 
toplulukların seyrek epiteloid hücre içerdiği saptanarak, 
bulgular granülomatöz keilitis ile uyumlu bulundu. 
Tetkiklerde inflam atuar ve enfeksiyöz bir odak 
saptanmadı. Hasta cerrahi tedaviyi kabul etmediği için 
sadece intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonu 
uygulandı.

OLGU 3 : 16 yaşında erkek hasta, üst dudağındaki 
şişme nedeniyle polikliniğimize başvurdu (Resim 7). 
Öyküsünden yakınmalarının 8 yıldır devam etiğini, 
başlangıçta geçici olan şişliğin daha sonra sürekli bir 
hal aldığı öğrenildi. Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. 
Muayenesinde üst dudakta şişlik dışında patolojik bulgu

saptanmadı. Hastanın dudağından alman insizyonel 
biyopsinin histopatolojik incelemesi; düzenli görünümde 
çok katlı yassı epitel altında özellikle damarlar 
çevresinde izlenen ve bazı alanlarda yoğunlaşıp nodüler 
görünüm meydana getiren lenfoplazmositer iltihabı hücre 
infİltrasyonu saptanarak bulguların granülomatöz keilitis 
ile uyumlu olduğu rapor edildi. Hastaya cerrahi 
redüksiyon ve intralezyonel steroid enjeksiyonu yapıldı.

TARTIŞMA
MRS, ilk kez 1901 yılında Rossolino tarafmdan 

tanımlanmış, Melkersşon tekrarlayım fasiyal sinir felcini, 
Rosenthal fissürlü dilin önemini belirtmiştir. Miescher 
bu tabloda görülen granülomatöz kelitisin tbc veya 
sarkoidozla ilişkili olmayan, kazeifıkasyon göstermeyen 
özelliğine dikkat çekmiştir. Triad 1949 yılında MRS 
olarak anılmaya başlanmıştır1"̂ . Rekürren orofasiyal 
ödem, fasiyal sinir felci ve lingua plikatadan oluşan 
triadm birarada görülmesi nadirdir. Olguların ancak 
%’ünde ünde bu üç bulgu birarada görülür. Lokalize 
dudak lezyonlan Miescher’ in granülomatöz kelitisi 
olarak adlandırılıp daha sık görülür ve MRS’ unun 
monosemptomatik bir formu olarak kabul edilir. Üç 
bulgudan herhangi ikisi, sendromun oligosemptomatik 
formu olarak kabul edilir4,5. MRS, her iki cinste eşit 
oranda görülür, genellikle ikinci dekadda başlar. 
Literatürde 35 yaşından soma başlayan birkaç olgu 
bildirilmiştir1.

MRS ’ unun etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. 
Genetik faktörler, çeşitli enfeksiyonlar, otonom sinir 
sisteminin anatomik ve fonksiyonel anomalileri ve 
allerjik bir yapı sorumlu tutulmuştur. Patogenezde, 
nonspesifık bir uyarı sonucunda vasa nervorum ve 
subkutan dokunun küçük arteriollerinde oluşan 
vazomotor bir bozuklukla yüz ve sinirlerde ödemin 
ortaya çıktığı öne sürülm ektedir 'A Sendromun
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sarkoidozun bir varyantı olduğu Öne sürülmüş, 
toksoplazm ozis, sfiliz, m ikobakteri, HIV gibi 
enfeksiyonlar sorumlu tutulmuştur1’7. Farklı bir çalışmada 
etiyolojisinde enfeksiyöz bir ajan olm adığı ve 
sarkoidozla ilgisi bulunmadığı öne sürülmüştür6. Bir 
kısım olguda, Crohn hastalığı gibi sistemik granülomatöz 
hastalıkların birlikteliği o lab ilirH astalarım ızda aile 
öyküsü yoktu, yapılan tetkiklerde herhangi bir enfeksiyon 
odağı saptanmadı.

Yüz ve dudaklarda görülen ödem, eritematöz 
olmayan, ağnsız ve kaşıntısız bir ödemdir. Genellikle 
asimetriktir,dudaklar normal boyutlarının 2-3 katma 
erişebilirler,û. Yanaklar, alın ve göz kapaklarında da uni- 
lateral şişlik olabilir. Dudaklarda görülen şişlik önceleri 
geçici iken, tekrarlayan ataklarla kalıcı doku kalınlaşması 
ve deformasyon ortaya çıkar. Rekürren polipoid gingiva 
ödemi, damak, dil, bukkal mukoza tutul umu görülebilir, 
bazen konuşma ve yemek yemede zorluk olabilir *’6’10. 
Fasiyal paralizi akut belirip klinik olarak Bell’ s 
paraliziden ayırt edilemez. Alt motor nöron felci tarzında 
olup tamamen düzelir, ancak tekrarlama eğilimindedir, 
nadiren bilateral olabilir. Fasiyal paralizi, genellikle 
ödemin daha belirgin olduğu tarafta görülür u ı . Bu 
hastalarda dilin 2/3 ön kısmında tad almada bozukluk 
olabilir. Nadiren diğer kranial sinirler, sıklıkla 1., 5. ve
8. kraniyal sinirler tutulabilir l. Olgularımızda fasiyal 
paralizi ve herhangi bir kraniyal sinir tutulumu öyküsü 
yoktu. Lingua plikata, orofasiyal ödem ve fasial paralizi 
ile karşılaştırıldığında daha az görülen bir bulgudur. 
Hastaların 1/3- 1/2 sinde görülür. Normal insidansı 
% 5’dir. Lingua plikatanm otozomal dominant ve 
inkomplet penetransla nakledildiği düşünülmektedir. 
Klinikte, dilin dorsal yüzünde derin yarıklar şeklinde 
izlenir. Yarıklar her yöne gitmekle beraber, anteropos- 
terior olarak yerleşen santral bir olukta birleşirler. 
Yarıklar derin olduğunda bakteriel ve m ikotik 
enfeksiyonlar olaya eklenebilir u .

M RS’ da dudaklardan alm a kadar alm an 
biyopsilerde erken fazda dilate len f kanalları, 
perivasküler histiosit, lenfosit ve plazma hücresi 
infıltrasyonu ile nonspesifık ödem izlenir. Geç fazda, 
özellikle kalıcı ödem yerleştik ten  sonra klasik 
histopatoîojik bulgular ortaya çıkar. Küçük kazeifikasyon 
göstermeyen Langhans tipi dev hücrelerin gözlendiği 
granülomlar izlenir. Granülomatöz değişiklikler her 
zaman görülmeyebilir, görülmemesi MRS tanısını ekarte 
ettirmez, seri kesitler ve farklı alanlardan biyopsi 
yapılması gerekebilir. Daha geç evrelerde fıbrozis Ön 
plandadır ,,7ı,2'u .

MRS’ lu hastalarda birçok farklı klinik bulgular 
bildirilm iştir. Bunların arasında hiperhidrozis, 
akroparestezi, hiperakuzi, epifora, oküler kas felci 
(özellikle rektus medianus felci), retrobulber neurit, 
keratokonjunktivitis sikka, periferal komeal opasiteler, 
keratopati, migren, lagoftalmi, diplopi, hairy celi lösemi

sayılabilir U5J6. Klinik bulgular her zaman birarada 
olamadığından MRS tanısı koymak kolay değildir. 
Ayırıcı tanıda herediter anjiyoödem, rekürren erizipel, 
kontakt dermatit, kronik lenfödem, sarkoidoz, Crohn 
hastalığı, lepra, tüberküloz ve Ascher sendromu akılda 
tutulması gereken hastalıklardır6-8.

MRS’ da etkili bir tedavi yöntemi yoktur. Akut 
fazdaki ödemde soğuk uygulama ve çatlamaları önlemek 
amacı ile nemlendiriciler kullanılabilir. Kalıcı ödem, 
fonksiyonel bir kozmetik bir sorundur. Hastalığın 
tedavisinde farklı pek çok ilaç kullanılmış ve sınırlı yarar 
görülm üştür. Denenen tedaviler arasında lokal 
intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonları, Metotraksat, 
Danazol, Klofazamin salozosulfapiridin, metranidazol, 
X-ray tedavisi sayılabilir. Fasiyal paralizi içintotal fasiyal 
sinir dekompresyonu yapılarak rekürrensler önlenebilir 
ı,s,i2,17-19 c errahi redüksiyon keiloplasti tedavide 
denenebilir, ancak aktif dönemde önerilmez. Keiloplasti 
sonrası intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonları ile 
rekürrenslerin azalabileceği bildirilmiştir. Postoperatif 
intralezyonel veya sistemik kortikosteroid verilmeyen 
hastalarda şiddetli rekürrensler o lab ilir1’7’20'22. 
Hastalarımızın ikisinde cerrahi redüksiyon sonrası 
intralezyonel steroid enjeksiyonu ve birinde ise sadece 
intralezyonel steroid enjeksiyonu ile başarılı sonuçlar 
elde edildi.
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