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Περίληψη

Summary

Εισαγωγή: Στη στοματική κοιλότητα έλκη, τα οποία αποτελούν
βλάβη που προκύπτει από απώλεια των στιβάδων του επιθηλίου,
τμήματος ή όλου του χορίου και ενδεχομένως μέρους του υποβλεννογόνιου χιτώνα ή και των βαθύτερων ιστών, είναι δυνατό να εντοπισθούν ως εκδήλωση τοπικών παραγόντων, είτε να υποδηλώνουν
συστηματική νόσο, με αποτέλεσμα να τίθεται σοβαρό διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα.
Σκοπός: Η εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των διάφορων
κλινικών καταστάσεων που μπορεί να εκδηλώνονται ως έλκη στο
στόμα, και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.
Μέθοδοι/Υλικά: Πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας, με λέξεις κλειδιά: oral ulcers, oral ulcerative lesions,
stomatitis, mouth diseases.
Αποτελέσματα: Τα έλκη της στοματικής κοιλότητας διαχωρίζονται με βάση την εντόπιση σε μονήρη και πολλαπλά. Ανάλογα με την
αιτιολογία τους διακρίνονται σε παθήσεις από τοπικά αίτια (μηχανικά,
χημικά, ηλεκτρικά ή θερμικά αίτια και ξένα σώματα), έλκη λόγω λοιμώξεων από βακτήρια, ιούς ή μύκητες, έλκη ως εκδήλωση συστηματικών νοσημάτων και συνδρόμων, έλκη νεοπλασματικά και έλκη
αγνώστου αιτιολογίας. Τέλος, με βάση τη χρονιότητά τους διακρίνοται σε οξέα, υποτροπιάζοντα και χρόνια. Κάθε μία από τις παραπάνω
περιπτώσεις παρουσιάζει ιδιαίτερα κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά, που συμβάλλουν στην επιτυχή διάγνωση της νόσου.
Συμπεράσματα: Τα έλκη στη στοματική κοιλότητα αποτελούν
συχνή κλινική οντότητα, με πολλαπλή πιθανώς αιτιολογία. Μπορεί
να είναι μικρά, ανώδυνα και η αντιμετώπισή τους να είναι πολύ εύκολη, ενώ μπορεί και να εκδηλώνονται εξαιτίας επικίνδυνης νόσου,
της οποία η θεραπεία είναι εξαιρετικά επιθετική. Σε κάθε περίπτωση
η προσεκτική συνεκτίμηση της κλινικής εικόνας, του ιστορικού του
ασθενή και πιθανόν της ιστοπαθολογικής εικόνας της βλάβης, οδηγεί
στη σωστή τελική διάγνωση, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την κατάρτηση του κατάλληλου σχεδίου θεραπείας.

Statement of problem: Oral ulcers, which constitute
lesions that’s resulting from loss of the epithelium layers, part
or the whle dowry and maybe part of the submucosal tunic
and sometimes the deeper tissues as well, it is possible to be
detected as a manifestation of regional factors, either suggest a
systematic disease, so it is set a differential diagnosis problem.
Purpose: This review aims to the presentation of the
various entities that can occur as oral ulcers and of their
special characteristics that are related to their size, extent,
location, chronology and symptomatology, so that a proper
initial diagnosis can be achieved by the general dentist and
subsequently, if necessary, there will be a reference to a
stomatologist or a specialist for further treatment.
Methods/ Materials: A critical review of the bibliography
was held, using as key-words: oral ulcers, oral ulcerative lesions,
stomatitis, mouth diseases.
Results: Oral ulcers are distinguished based on location in
singles and multiples, based on the cause in ulcers resulting
from regional causes (mechanical, chemical, electrical, thermal,
foreign bodies), resulting from bacterial, virus or fungal
infections, ulcers as a manifestation of systematic diseases and
syndromes, ulcers-neoplasms and finally based on chronology in
acute, subacute and chronics. Each of the above cases presents
special clinical and histopathological features that contribute to
the successful diagnosis of the disease.
Conclusions: Ulcers in the oral cavity are a frequent
manifestation the general population, they occur at all ages
and they have multiple probable causes. Symptomatology can
be present or absent, the ulcers can be singles or in generalized
location and with a size that varies among different cases. As
a result their confrontation can be either very easy, even from
the general dentist or more aggressive, especially if it is due to
a general and dangerous disease, when a reference to an oral
physician is often needed, or even more a cooperation between
the dentist and a specialist. In each case the dentist besides
with the signs and symptoms, must emphasize in both the
medical and the dental history. A general disease can give an
immediate response to the nature of the each ulcer, therefore
the confrontation, or vice versa the ulcer itself can be an early
manifestation of a systematic disease and so the patient will
be referred to a specialist for diagnosis and treatment. On the
other hand the dental history many time reveals the cause of
the ulcer due to complications or irritations in some previous
dental practice. Taking into consideration all of the above, and
the histopathological image where necessary for differential
diagnosis, the dentist will be able to offer the patient the
proper treatment.
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Εισαγωγή
Η έλκωση (ή έλκος) του βλεννογόνου του στόματος
αποτελεί βλάβη που προκύπτει από απώλεια των στιβάδων του επιθηλίου, τμήματος ή όλου του χορίου και
πολλές φορές μέρους του υποβλεννογόνιου χιτώνα ή και
των βαθύτερων ιστών, μετά την ίαση της οποίας παραμένει ουλή1,2. Στη στοματική κοιλότητα έλκη μπορούν να
εντοπισθούν ως εκδήλωση τοπικών παραγόντων, είτε να
υποδηλώνουν συστηματική νόσο, καθιστώντας δύσκολη
τη διάγνωσή τους.3-9 Τα έλκη της στοματικής κοιλότητας διακρίνονται βάσει εντόπισης σε μονήρη και πολλαπλά (Πιν.
Ι), βάσει αιτιολογίας σε παθήσεις από τοπικά αίτια (μηχανικά, χημικά, ηλεκτρικά ή θερμικά αίτια και ξένα σώματα),
έλκη λόγω λοιμώξεων από βακτήρια, ιούς ή μύκητες, έλκη
ως εκδήλωση συστηματικών νοσημάτων και συνδρόμων,
έλκη-νεοπλάσματα και έλκη αγνώστου αιτιολογίας (Πιν. ΙΙ)
και τέλος βάσει χρονιότητας σε οξέα, υποτροπιάζοντα και
χρόνια. (Πιν. ΙΙΙ)

Α. Άφθες και έλκη που προσομοιάζουν με άφθες
Οι άφθες αποτελούν επώδυνες υποτροπιάζουσες,
στρογγυλές ή ωοειδείς εξελκώσεις που εμφανίζονται στο
βλεννογόνο του στόματος, περιβάλλονται από ερυθρά άλω
και δε συνοδεύονται από άλλα γενικά σημεία και συμπτώματα10. Μπορεί να αποτελούν ανεξάρτητη νοσολογική
οντότητα (υποτροπιάζουσα αφθώδης στοματίτιδα) ή κλινική εκδήλωση άλλων συνδρόμων και νοσημάτων (σύνδρομο Αδαμαντιάδη- Behcet, σύνδρομο PFAPA)6,11.
Υποτροπιάζουσα αφθώδης στοματίτιδα (RAS)
Η υποτροπιάζουσα αφθώδης στοματίτιδα (RAS) αποτελεί τη συχνότερη ασθένεια του στοματικού βλεννογόνου
με ποσοστό προσβολής από 2 έως 66%12-14. Εμφανίζεται
συνήθως κατά τη δεύτερη δεκαετία της ζωής του ασθενούς,
με συχνές υποτροπές.)10,15. Η αιτιολογία είναι άγνωστη,
αλλά πιθανοί παράγοντες θεωρούνται γενετικά αίτια, τραύμα, λοιμώξεις, έλλειψη βιταμίνης Β12 ή φολικού οξέος, άγχος6,14,16,17,18. Συνήθως αυτοϊώνται σε 7 με 10 μέρες8.

Οι άφθες εμφανίζονται κυρίως στο μη κερατινοποιημένο βλεννογόνο του στόματος3,19. Πριν την εμφάνισή τους,
δημιουργείται αίσθημα καύσου και νυγμών, ενώ παράλληλα εμφανίζεται ερυθρή κηλίδα σε κάθε περιοχή που θα
εμφανιστεί άφθα. Μέσα σε λίγες ώρες εκδηλώνεται μία από
τις εξής μορφές: μικρές ή μεγάλες άφθες, μονήρεις ή πολλαπλές, καθώς και πολλαπλές ερπητόμορφες άφθες3,19. Οι
μικρές, που είναι και οι πιο συχνές, έχουν διάμετρο από 2
έως 10 mm, οι μεγάλες άφθες έχουν διάμετρο 1 έως 3 cm.
Την τρίτη κλινική εικόνα αποτελούν οι πολλαπλές ερπητόμορφες άφθες, με διάμετρο 1 έως 5 cm.
Η διάγνωση της υποτροπιάζουσας αφθώδους στοματίτιδας βασίζεται στο ιστορικό του ασθενούς, στην κλινική
του εικόνα19.
Σύνδρομο Αδαμαντιάδη- Behcet
Η ίδια κλινική εικόνα με την υποτροπιάζουσα αφθώδη
στοματίτιδα αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του συνδρόμου
Αδαμαντιάδη- Behcet, ταυρόχρονα με αφθώδεις εξελκώσεις στο βλεννογόνο των γενετικών οργάνων, καθώς και
οφθαλμικές και δερματικές βλάβες3,6,8,21-23. Η RAS εμφανίζεται στο 97 έως 100% των ασθενών και η ύπαρξή της
σε συνδυασμό με δύο ακόμα από τα κύρια χαρακτηριστικά
του συνδρόμου αρκούν για τη διάγνωσή του19,20,24-26.
Σύνδρομο PFAPA
Το σύνδρομο περιοδικού πυρετού-αφθώδους στοματίτιδας- φαρυγγίτιδας και αδενίτιδας (σύνδρομο PFAPA) αποτελεί αυτοφλεγμονώδη νόσο άγνωστης αιτιολογίας που
εκδηλώνεται στην παιδική ηλικία και συνήθως παύει με την
είσοδο του ατόμου στην εφηβεία27-32. H διάγνωσή του βασίζεται στον υψηλό πυρετό με σταθερή περιοδικότητα από
3 έως 8 εβδομάδες που συνυπάρχει με ένα τουλάχιστον
από τα παραπάνω συμπτώματα33,34.

Β. Παθήσεις από μηχανικά, χημικά, ηλεκτρικά ή
θερμικά αίτια και ξένα σώματα
Χρόνιο και οξύ τραυματικό έλκος

Πίνακας Ι
Μονήρη έλκη
Άφθα
Έλκη από τοπικά αίτια (μηχανικά, χημικά, ηλεκτρικά,
θερμικά αίτια/ ξένα σώματα)
Ηωσινόφιλο έλκος
Έλκη λοιμώδους αιτιολογίας
(Φυματίωση, Συφιλιδικό έλκος, Σάρκωμα Kaposi)
Νεκρωτική σιαλαδενομεταπλασία
Νεοπλάσματα

Πολλαπλά έλκη
Άφθες και νόσοι που προσομοιάζουν με άφθες
Πολλαπλά έλκη λοιμώδους αιτιολογίας
Νόσοι αιμοποιητικού
Πομφολυγώδεις δερματοβλεννογόνιες νόσοι
και νόσοι συνδετικού ιστού
Άλλα συστηματικά νοσήματα (Νόσος Crohn,
Πολύμορφο ερύθημα/Stevens-Johnson)
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Πίνακας ΙΙ
Α. Τοπικά αίτια
Τραυματικό έλκος/Σύνδρομο Riga-Fede
Χημικό έγκαυμα-έλκος από φάρμακα
Θερμικό, ηλεκτρικό έγκαυμα
Έγκαυμα από ακτινοβολία
Νέκρωση από αναισθησία
Αντίδραση ξένου σώματος

Β. Λοιμώξεις
Βακτηριακές
Φυματίωση
Σύφιλη
Ελκονεκρωτική ουλοστοματίτιδα

Μυκητιασικές
Ασπεργείλωση

Ιογενείς
HIV
Nόσος χεριών, ποδιών, στόματος
Επιχείλιος έρπης
Πρωτοπαθής ερπητική ουλοστοματίτιδα
Λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα
Λοιμώξεις από CMV
Σάρκωμα Kaposi

Γ. Συστηματικά νοσήματα και Σύνδρομα
Σύνδρομο Sweet
Σύνδρομο PFAPA
Σύνδρομο Αδαμαντιάδη- Behcet
Ομαλός λειχήνας
Πομφολυγώδεις δερματοβλεννογόνιες νόσοι
Ερυθηματώδης λύκος
Νόσος Crohn
Πολύμορφο ερύθημα
Αναιμία
Ουδετεροπενία
Αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστή

Δ. Νεοπλάσματα
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στόματος
Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα

Ε. Άγνωστης αιτιολογίας
Υποτροπιάζουσα αφθώδης στοματίτιδα
Νεκρωτική Σιαλαδενομεταπλασια
Ηωσινόφιλο Έλκος

Το χρόνιο τραυματικό έλκος είναι αποτέλεσμα της επίδρασης ενός χρόνιου μηχανικού τραυματικού παράγοντα
στο βλεννογόνο. Η κλινική του εικόνα εξαρτάται από το είδος και την ένταση του βλαπτικού παράγοντα καθώς και
από τον τρόπο και τη διάρκεια επαφής του με το βλεννογόνο. Πιθανοί τραυματιογόνοι παράγοντες αποτελούν η
μακροχρόνια δήξη των παρειών ή της γλώσσας, έξεις των
ασθενών, οδοντοστοιχίες, κακότεχνες εμφράξεις δοντιών,
ορθοδοντικές συσκευές και έκτοπα, οξύαιχμα ή σπασμένα
δόντια35-37. Συστήνεται ο ιστολογικός έλεγχος μετά από βι-

Πίνακας ΙΙI
Χρόνια
Χρόνιο τραυματικό έλκος/Σύνδρομο Riga-Fede
Έλκη από φάρμακα
Ηωσινόφιλο έλκος
Φυματίωση
Συφιλιδικό έλκος
HIV
Σάρκωμα Kaposi
Νόσος του Crohn
Πομφολυγώδεις δερματοβλεννογόνιες νόσοι
Ερυθηματώδης λύκος
Νόσοι αιμοποιητικού
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα

Υποτροπιάζοντα
Υποτροπιάζουσα αφθώδης στοματίτιδα
Επιχείλιος έρπης
Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet
Κυκλική Ουδετεροπενία

Οξέα
Τραυματικό έλκος
Χημικό, θερμικό ηλεκτρικό έγκαυμα
Χημειοβλεννογονίτιδα/Ακτινοβλεννογονίτιδα
Νεκρωτική σιαλαδενομεταπλασία
Ελκονεκρωτική ουλοστοματίτιδα
Πρωτοπαθής ερπητική ουλοστοματίτιδα
Λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα
Νόσος χεριών, ποδιών, στόματος
Πολύμορφο ερύθημα
Νέκρωση από αναισθησία
Αντίδραση ξένου σώματος
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οψία των τραυματικών ελκών που παραμένουν πάνω από
2 βδομαδες στο στόμα, ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα
κακοήθειας της βλάβης3.
Ιδιαίτερη μορφή χρόνιου τραυματικού έλκους αποτελεί
το Σύνδρομο Riga-Fede38-40. Πρόκειται για αντιδραστική
νόσο ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενου αυτοτραυματισμού της κορυφής ή της κάτω επιφάνειας της γλώσσας
από τα πρόσθια νεογνικά δόντια. Η αλλοίωση ξεκινά σαν
ένα απλό έλκος που μπορεί να εξελιχθεί σε ογκώδη, ινώδη
μάζα με εικόνα ελκώδους κοκκιώματος38, 40.
Το οξύ τραυματικό έλκος μπορεί να προκληθεί λόγω
τυχαίου τραυματισμού ή δήξης του βλεννογόνου, από ακατέργαστα τρόφιμα, αλλά και σε ασθενείς ΑμεΑ ή με αυτισμό41,42.
Χημικό έγκαυμα – έλκος από φάρμακα
Χημικό έγκαυμα προκαλείται από καυστικά υλικά που
χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική, όπως ευγενόλη, υποχλωριώδες νάτριο, EMLA, θειικό οξύ, είτε από καυστικά
φάρμακα, όπως δισκίο ασπιρίνης, χλωροπρομαζίνη, νιτρικός άργυρος3,43-46. Συνήθως παρατηρούνται επώδυνες
μικρές ελκώσεις που καλύπτονται από λευκό επίχρισμα, το
οποίο γρήγορα μπορεί να πέσει και να αφήσει επώδυνη εύκολα αιμορραγούσα βλάβη42,47,48,49.
Φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν πολλαπλές
στοματικές ελκώσεις ως ανεπιθύμητη ενέργεια, αποτελούν
αυτά που συνταγογραφούνται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (μεθοτρεξάτη), στην καρδιολογία και την
ψυχιατρική, χημειοθεραπευτικά φάρμακα για τον καρκίνο
(χημειοβλεννογονίτιδα), ΜΣΑΦ, ενέσιμα καλλυντικά και
κάποια ναρκωτικά όπως η κοκαΐνη42,50-54.
Θερμικό – ηλεκτρικό – έγκαυμα από ακτινοβολία
Το θερμικό έγκαυμα στη στοματική κοιλότητα μπορεί
να προκληθεί από θερμές τροφές (ροφήματα, τρόφιμα)55.
Εντοπίζονται συνηθέστερα στην υπερώα ή στον οπίσθιο
στοματικό βλεννογόνο και εμφανίζονται ως ζώνες ερυθήματος και εξέλκωσης με νεκρωτικό επιθήλιο περιφερειακά42,48,55.
Τα ηλεκτρικά εγκαύματα απαντώνται πιο συχνά στη
γωνία του στόματος. Αρχικά οι βλάβες είναι ανώδυνες,
απανθρακωμένες και κίτρινες, με μικρή αιμορραγία. Αναπτύσσεται οίδημα και μετά από την τέταρτη ημέρα η περιοχή γίνεται νεκρωτική με επώδυνα στοματικά έλκη και το
επιθήλιο αποβάλλεται42,56.
Η ακτινοθεραπεία στην κεφαλή και τον αυχένα μπορεί
να προκαλέσει ακτινοβλεννογονίτιδα, η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή επώδυνων εξελκώσεων ή διαβρώσεων οι
οποίες καταλήγουν σε ατροφία του βλεννογόνου42,55,57.
Νέκρωση από αναισθησία
Σπάνια κατάσταση που συμβαίνει κυρίως στη σκληρή

υπερώα. Κλινικά εκδηλώνεται ως έλκωση που συνοδεύεται
από όλα τα σημεία μιας οξείας φλεγμονής (πόνος, οίδημα,
ερυθρότητα), είναι συχνά βαθιά με καθυστερημένη επούλωση που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διάτρηση58,59.
Ακόμη, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις έλκους μετά από επαφή με αμάλγαμα60.
Ηωσινόφιλο έλκος
Είναι μία σπάνια, καλοήθης, αυτοπεριοριζόμενη, ελκώδης βλάβη του στοματικού βλεννογόνου, άγνωστης αιτιοπαθογένειας. Εντοπίζεται συνηθέστερα στη γλώσσα ή τα
χείλη με τη μορφή έλκωσης, με σκληρά, επηρμένα χείλη
και λευκό ή λευκοκίτρινο πυθμένα καλυπτόμενο από ψευδομεμβράνη61,62,63.

Γ. Λοιμώξεις
Φυματίωση
Όργανα μπορούν να προσβληθούν από το Μ.
Tuberculosis, ωστόσο οι επιπτώσεις της φυματίωσης στο
στόμα είναι σχετικά χαμηλές, αντιπροσωπεύοντας μόνο το
0.1 -5% όλων των μολύνσεων από φυματίωση1,5. Η πρωτογενής λοίμωξη της φυματίωσης στη στοματική κοιλότητα
είναι σπάνια και εμφανίζεται συχνά ως μονήρες έλκος συνοδευόμενο από σύστοιχη λεμφαδενίτιδα5,64,66. Η γλώσσα
είναι η συχνότερα εμπλεκόμενη περιοχή, ακολουθούμενη
από την υπερώα, το στοματικό βλεννογόνο, τα ούλα, τους
σιελογόνους αδένες και το έδαφος του στόματος5,67. Τα
κλινικά χαρακτηριστικά της φυματίωσης στο στόμα περιλαμβάνουν επώδυνα έλκη, οζίδια και οίδημα, οι κλινικές
εκδηλώσεις μιμούνται άλλες ασθένειες, όπως το καρκίνωμα
των πλακωδών κυττάρων και η σύφιλη, γι’ αυτόν τον λόγο
είναι πολύ σημαντική η διαφοροδιάγνωση της νόσου1,64.
Μόλις γίνει η διάγνωση της φυματίωσης, ο ασθενής πρέπει
να παραπεμφθεί για περαιτέρω θεραπεία1,64.
Σύφιλη
Κλινικά, η πρωτόγονη σύφιλη εμφανίζεται, σχετικά
σπάνια, στη στοματική κοιλότητα ως ένα μόνο έλκος, που
συνήθως βρίσκεται στο πάνω χείλος στους άνδρες και στο
κάτω στις γυναίκες1,68,69.
Αντιθέτως, οι στοματικές εκδηλώσεις δευτερόγονης
σύφιλης χαρακτηρίζονται από διαβρώσεις στο στοματικό
βλεννογόνο. Η διάγνωση της σύφιλης είναι πρόκληση,
καθώς μιμείται αρκετές άλλες ελκώδεις ασθένειες και θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαφορική διάγνωση των
στοματικών ελκών69.
Ασπεργίλλωση
Η ασπεργίλλωση είναι μια σπάνια συστηματική μυκητίαση, που προκαλείται από τον μύκητα aspergillus που
μπορεί να βρίσκεται παντού στο περιβάλλον. Ο μύκητας
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συνήθως προσβάλλει ανοσοκατασταλμένους ασθενείς (μη
ρυθμιζόμενος διαβήτης, μεταμοσχεύσεις, προχωρημένου
σταδίου κακοήθειες, χρόνια λήψη κορτικοστεροειδών, ακτινοβολία, HIV λοίμωξη)5,70-72. Ο μύκητας εισέρχεται στον
οργανισμό μέσω του γαστρεντερικού ή του αναπνευστικού συστήματος και οι εκδηλώσεις μπορεί να εντοπίζονται
οπουδήποτε κατά μήκος αυτών των διαδρομών (στους παραρρίνιους κόλπους, στον λάρυγγα, στη στοματική κοιλότητα) καθώς και στα μάτια και στα αυτιά73-76. Οι τοξίνες που
απελευθερώνει ο μύκητας εισβάλλουν στον βλεννογόνο
του στόματος και διεισδύουν στα τοιχώματα των μικρών
και μεσαίων αιμοφόρων αγγείων, προκαλώντας θρόμβωση, απόφραξη και τελικά τη νέκρωσή τους οδηγώντας σε
συστηματική εξάπλωση της μόλυνσης77-79. Η ασπεργίλλωση στη στοματοπροσωπική περιοχή είναι σχετικά συχνή σε
ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για κακοήθειες
του αιμοποιητικού συστήματος70,71,76. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι στοματικές βλάβες της ασπεργίλλωσης είναι
αλλοιώσεις κίτρινου ή μαύρου χρώματος σε ελκονεκρωτική βάση, που εντοπίζονται συνηθέστερα στην υπερώα ή
το οπίσθιο τριτημόριο της γλώσσας70,77,79. Διαφοροδιαγνωστικό χαρακτηριστικό της νόσου αποτελεί η παρουσία
στοματικών ελκώσεων, χρόνιων λοιμώξεων των ιγμόρειων
άντρων ή εμμενουσών άτυπων αλλοιώσεων στο στόμα, ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

από ουλορραγία87. Η διάγνωση στηρίζεται σε τρία βασικά
συμπτώματα: επώδυνα ούλα, αιμορραγικά ούλα και το
πλέον διαγνωστικό κριτήριο, έλκος και νέκρωση των μεσοδόντιων θηλών87. Εμμένουσες μορφές της νόσου σχετίζονται HIV λοίμωξη3.

HIV
Τα στοματικά έλκη είναι μια συνηθισμένη επιπλοκή σε
ασθενείς με HIV λοίμωξη και εμφανίζονται σε ποσοστό έως
και 10-15% αυτών των ασθενών κατά την πορεία της μόλυνσης8,80. Οι βλάβες του στοματικού βλεννογόνου που
σχετίζονται με τη μόλυνση από τον ιό HIV μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση της απόφασης για την έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής81-84.
Νόσος χεριών ποδιών στόματος
Αίτιο της νόσου είναι οι ιοί Coxsackie ομάδας Α. Η κλινική εικόνα της νόσου περιλαμβάνει φυσαλιδοεξελκωτικό
ενάνθημα στο πρόσθιο τμήμα της στοματικής κοιλότητας
κυρίως στη γλώσσα, στη σκληρά υπερώα και τον υπόλοιπο
στοματικό βλεννογόνο85. Απαιτεί διαφορική διάγνωση από
άφθες και άλλες νόσους με κλινική εικόνα έλκους1,85.
Ελκονεκρωτική ουλοστοματίδα
Η ελκονεκρωτική ουλοστοματίτιδα είναι μια ενδογενής
αναερόβια βακτηριακή λοίμωξη των ούλων. Οφείλεται
σε ατρακτόμορφα βακτηρίδια και σπειροχαίτες της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του στόματος86. Χαρακτηρίζεται
από ελκώσεις με ρυπαρό πυθμένα λευκού ή υποκίτρινου
χρώματος87. Συνήθως, η έλκωση αρχίζει από τα ούλα του
ασθενή και επεκτείνεται στον παρακείμενο βλεννογόνο. Χαρακτηρίζεται από επώδυνα ούλα, ενώ συχνά συνοδευέται

Λοιμώξεις από ερπητοϊούς

Επιχείλιος έρπης: Ο επιχείλιος έρπης αποτελεί οξεία
υποτροπιάζουσα λοίμωξη που οφείλεται στους HSV-1/
ΗΗV-1 και πιο σπάνια στους HSV-2/HHV-2, αρχικά εκδηλώνεται με τη μορφή εξανθήματος στο ερυθρό κράσπεδο
των χειλέων ή / και στο δέρμα της περιστοματικής περιοχής
και στη συνέχεια εξελίσσεται σε επώδυνες φυσαλίδες και
έλκη1,8,9,73,88. Οι αλλοιώσεις του επιχείλιου έρπητα επουλώνονται μετά την πάροδο 6-10 ημερών χωρίς να αφήσουν
ουλή1,9.
Πρωτοπαθής ερπητική ουλοστοματίτιδα: Η πρωτοπαθής ερπητική ουλοστοματίτιδα είναι η πιο συνηθισμένη
μορφή συμπτωματικής μόλυνσης από τον ιό του απλού
έρπητα (HSV). Πάνω από το 90% των περιπτώσεων είναι
που προκαλείται από τον HSV1, και το υπόλοιπο προκαλείται από HSV21,8,9. Μπορεί να είναι ασυμπτωματικός ή πολύ
ήπιος στους νέους ασθενείς, αλλά σχετίζεται με πιο σοβαρά γενικά συμπτώματα στους ηλικιωμένους. Οι στοματικές
εκδηλώσεις αποτελούνται από μια γενικευμένη η ουλίτιδα
που ακολούθησε μετά από 2- 3 μέρες. Σε πολλές περιπτώσεις αναφέρονται διάσπαρτες ελκώσεις κατά μήκος των
ελεύθερων ούλων9,87. Τα έλκη συνήθως αυτοεπουλώνονται μετά από 5-7 μέρες χωρίς να αφήνουν ουλές1,9,73,88.
Λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα: Είναι μια λιγότερο κοινή ιογενής λοίμωξη που προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμευλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV/
HHV-3)1 Στη στοματική κοιλότητα εμφανίζονται επώδυνα
έλκη διαμέτρου 1-5 mm συγκεντρωμένα στη σκληρή υπερώα ή τα παρειακά ούλα. Τα έλκη που τείνουν να επουλωθούν μέσα σε 10-14 ημέρες1,9.
Λοιμώξεις από CMV: Σχετικά με τα έλκη που σχετίζονται με το κυτταρομεγαλοϊό (CMV/HHV-5), είναι συνήθως
μεμονωμένα και εμφανίζονται πιο συχνά υπό συνθήκες
σημαντικών ανοσοανεπαρκειών, ιδιαίτερα σοβαρής νόσου
HIV89. Οι εκδηλώσεις στη στοματική κοιλότητα εμφανίζονται ως μεμονωμένη ανώδυνη έλκωση με διαστάσεις 5-15
mm που στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων εμφανίζεται στην υπερώα89. Σε σπάνιες περιπτώσεις, παρουσιάζονται πολλαπλά έλκη. Τα έλκη CMV μπορεί να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες ή μήνες85.
Σάρκωμα Kaposi: Το σάρκωμα Kaposi είναι ένα από
τα πιο κοινά νεοπλάσματα σε HIV-οροθετικά άτομα. Έχει
συνδεθεί αιτιολογικά με τον επρητοϊό τύπου 8 (HHV-8)1.
Η στοματική συμμετοχή είναι συχνή και σχετίζεται με κακή
πρόγνωση. Με φθίνουσα σειρά συχνότητας οι ελκώδεις αλ-
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λοιώσεις ανευρίσκονται στα ούλα, το σκληρή και μαλακή
υπερώα, το στοματοφάρυγγα και τη ραχιαία επιφάνεια της
γλώσσας90.

Τσολάκης και συν

φάρμακα) και η κυκλοσπορίνη αποτελούν τη θεραπεία
εκλογής. Οι υποτροπές της νόσου είναι συχνές1,4,6,101,103.
Πολύμορφο ερύθημα

Δ. Συστηματικά νοσήματα
Νόσος Crohn
Η νόσος του Crohn πρόκειται για συστηματική κοκκιωματώδη νόσο, που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή του
εντέρου. Ωστόσο, μπορεί να εμφανίσει κλινική συμπτωματολογία και σημειολογία σε όλο τα όργανα του γαστρεντερικού σωλήνα, μεταξύ των οποίων και η στοματική
κοιλότητα.91-95 Η διάγνωσή του συνήθως γίνεται σε νεαρά
άτομα91-92. Είναι νόσος άγνωστης αιτιολογίας, αν και παράγοντες όπως λοιμώξεις, μεταλλάξεις γονιδίων, καθώς και
περιβαλλοντικοί και ψυχογενείς παράγοντες, έχουν ενοχοποιηθεί ως εκλυτικοί.
Οι εκδηλώσεις της νόσου στη στοματική κοιλότητα δεν
είναι σπάνιες (0,5%-20%)94, ενώ είναι δυνατόν να αποτελούν τις μοναδικές εκδηλώσεις αυτής95. Η κλινική συμπτωματολογία στη στοματική κοιλότητα περιλαμβάνει οζώδη διόγκωση των στοματικών και περιστοματικών ιστών,
συγχειλίτιδα, εξελκώσεις προσομοιάζουσες με άφθες,
επώδυνες ελκωτικές βλάβες, βλαστική πυοστοματίτιδα και
υπερπλαστικές βλάβες στο βλεννογόνο των παρειών δίκην
πλακόστρωτου6,91-95.
Ομαλός λειχήνας
Ο ομαλός λειχήνας αποτελεί χρόνια δερματοβλεννογόνια νόσο άγνωστης αιτιολογίας1,96-102.
Η εμφάνισή του έχει συσχετιστεί με την παρουσία άγχους, με κάποιους φαινότυπους αντιγόνων ιστοσυμβατότητας, ενώ έχει αναφερθεί ανάπτυξη της νόσου σε υπόστρωμα
υποκείμενης συστηματικής νόσου, όπως η ηπατίτιδα C1 Η
νόσος εκδηλώνεται, όταν τα Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα «επιτίθενται» στα κύτταρα της βασικής στιβάδας5,100,101.
Κλινικά στο στόμα ο ομαλός λειχήνας μπορεί να εμφανιστεί με επτά διαφορετικές μορφές (τυπική/δικτυωτή,
διαβρωτική/ελκωτική, ατροφική, βλατιδώδη, υπερτροφική,
πομφολυγώδη ή μελαγχρωματική)1,9,96,97,98. Από αυτές,
στη διαβρωτική μορφή διακρίνονται διαβρώσεις επώδυνες στο στοματικό βλεννογόνο, που μπορεί να περιβάλλονται από το χαρακτηριστικό, λευκό δίκτυο, το δίκτυο του
Wickam1,9. Επίσης, χαρακτηριστική βλάβη αποτελεί η αποφλοιωτική ουλίτιδα, χαρακτηριζόμενη από έντονο ερύθημα, αποφλοίωση του επιθηλίου και εξελκώσεις1,9. Ο ομαλός λειχήνας μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα σε δέρμα
και στόμα (5%-44%), μόνο στο δέρμα ή μόνο στη στοματική κοιλότητα6,102,103.
Η διάγνωση του λειχήνα του στόματος τίθεται κλινικά.
Επί αμφιβολίας η βιοψία και ο ιστοπαθολογικός έλεγχος των
βλαβών επιβεβαιώνουν τη διάγνωση. Τα κορτικοστεροειδή
(μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλα ανοσοκατασταλτικά

Το πολύμορφο ερύθημα οξεία δερματοβλεννογόνια
νόσο, συχνά υποτροπιάζουσα, που αναπτύσσεται λόγω
αντίδρασης υπερευθαισθησίας1. Η αιτιολογία της νόσου
δεν είναι καλά διευκρυνισμένη, αν και πολλοί παράγοντες
έχουν ενοχοποιηθεί4,8,104-106. Βάσει της έντασης της νόσου
διακρίνεται σε έλασσον (ήπια μορφή) και μείζον (βαριά
μορφή). Το σύνδρομο Stevens-Johnson μαζί με την τοξική
επιδερμική νεκρόλυση (νόσος του Lyell), θεωρούνται σήμερα διαφορετική νοσολογική οντότητα3,107.
Η κλινική εικόνα της νόσου στη στοματική κοιλότητα,
εξαρτάται από τη μορφή της νόσου. Σε πιο ήπια στάδια παρατηρούνται κηλίδες, φυσαλίδες και πομφόλυγες, ενώ σε
πιο βαριά, διαβρώσεις, εξελκώσεις και ελκώσεις με επώδυνη συνοδή συμπτωματολογία3,4,8,106-108.
Πομφολυγώδεις δερματοβλεννογόνιες νόσοι
Οι δύο σπουδαιότερες κατηγορίες πομφολυγώδων
νοσολογικών καταστάσεων, με αυτοάνοση αιτιολογία και
εκδηλώσεις στη στοματική κοιλότητα, είναι η πέμφιγα και
το πεμφιγοειδές1,3,5,8,9,15,109.
Βασική βλάβη στη πέμφιγα αποτελεί η ενδοεπιθηλιακή
φυσαλίδα και πομφόλυγα, που αποτελεί και διαφοροδιαγνωστικό σημείο από το πεμφιγοειδές1,5,110,111.
Κλινικά συναντάται με αρκετές μορφές, με συνηθέστερη
αυτή της κοινής πέμφιγας. Στο στόμα, λόγω ταχύτατης ρίξης των φυσαλίδων και των πομφολύγων, παρατηρούνται
επώδυνες αποφλοιωτικές βλάβες, διαβρώσεις, εξελκώσεις
ή ελκώσεις111-114. Συνήθως, η ενδοστοματική εκδήλωση
αποτελεί και την πρώτη της νόσου111.
Το πεμφιγοειδές των βλεννογόνων προσβάλλει τους
βλεννογόνους του σώματος (στόματος, φάρυγγα, λάρυγγα,
γενετικών οργάνων, επιπεφυκότες1,109.
Βασική βλάβη του αποτελεί ή υποεπιθηλιακή φυσαλίδα και πομφόλυγα1,5,8,9,115. Στη στοματική κοιλότητα,
συχνά λόγω θραύσης των φυσαλίδων και των πομφολύγων παρατηρούνται εξελκώσεις και ελκώσεις κυρίως στο
βλεννογόνο της υπερώας, καθώς και αποφλοιωτική ουλίτιδα1,3,5,9,109,115-117.
Η τελική διάγνωση και στις νόσους γίνεται μέσω της
ιστολογικής τους εικόνας, κατόπιν βιοψίας1,3,5,115. Η θεραπευτική τους αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη συστηματική
χορήγηση κορτικοστεροειδών1,5.
Άλλες νόσοι
Άλλες συστηματικές νόσοι που μπορεί να εκδηλωθούν
με τη μορφή έλκους στη στοματική κοιλότητα είναι η χρόνια
ελκωτική στοματίτιδα118,119, η οξεία εμπύρετη ουδετερόφιλη δερματοπάθεια (σύνδρομο Sweet)6,120, ο ερυθηματώ-
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δης λύκος3,5,6, ελκώδης κολίτιδα6 και νόσοι και σύνδρομα
του αίματος (λευχαιμία, αναιμια, ουδετεροπενία, ακοκκιοκυτταραιμία)3,5,6.

μία των σιελογόνων αδένων της περιοχής είναι υπεύθυνη
για την εκδήλωση της βλάβης4,9,15,131,133,136,140 προκαλούμενη από παράγοντες όπως τραύμα, έγχυση τοπικού
αναισθητικού, κάπνισμα, αλκοόλ, κοκαΐνη, λοίμωξη από
HIV, οδοντοστοιχίες, διασωλήνωση, πρόσφατο χειρουργείο της περιοχής, ακτινοβολία, παθήσεις του αναπνευστικού και καταστάσεις στις οποίες παρατηρούνται συχνοί
έμετοι (βουλιμία, ανορεξία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση)133,135,139,141. Κλινικά, εμφανίζεται ως επώδυνο,
ετερόπλευρο (στη μέση γραμμή της υπερώας απουσιάζουν
μικροί σιελογόνοι αδένες), συνήθως μονήρες έλκος, με
κρατηροειδές σχήμα, αποστρογγυλεμένα χείλη και ποικίλο μέγεθος131,132,134,138. Καθώς η κλινική εικόνα που
παρουσιάζει έχει πολλές ομοιότητες με αυτή του ακανθοκυτταρικού και του βλεννοεπιδερμοειδούς καρκινώματος, τίθεται σοβαρότατο διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα9,15,131,132,134,139,142. Η λήψη ιστοτεμαχίου με βιοψία
προκειμένου να εξεταστεί η ιστοπαθολογική εικόνα της
βλάβης κρίνεται επιβεβλημένη, ώστε να καθοριστεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση3,9,131,132,134,139,142.

Ε. Κακοήθεις νόσοι
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στόματος
Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (ή ορθότερα καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων), αποτελεί κακόηθες νεόπλασμα του επιθηλίου, που οφείλεται στο μη φυσιολογικό
πολλαπλασιασμό των κυττάρων της ακανθωτής στιβάδας1.
Αποτελεί το 3%-4% του συνόλου των καρκίνων στον κόσμο, κατέχοντας την έκτη θέση, ενώ αποτελεί το 90%-95%
των καρκίνων του στόματος5,9,15,121,122.
Πρόκειται για νόσημα πολυπαραγοντικής αιτιολογίας.
Πιθανοί προδιαθεσικοί παράγοντες του ακανθοκυτταρικού
καρκινώματος αποτελούν το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, οι χρόνιοι ερεθιστικοί τραυματικοί παράγοντες, η υπεριώδης ακτινοβολία, διάφορα μικρόβια και ιοί, η διατροφή
και διατροφικές ελλείψεις, όπως η υποβιταμίνωση, η γενετική προδιάθεση και η ανοσοκαταστολή (σύνδομο ΗΙV, ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση)5,8,15,123-126.
Κλινικά, μπορεί να εντοπιστεί στο βλεννογόνο των
χειλέων, της γλώσσας, του εδάφος του στόματος, των παρειών, των γνάθων, της υπερώας και του οπισθογόμφιου
τριγώνου3,9,15. Στα αρχικά στάδια, στη στοματική κοιλότητα
παρατηρείται βλάβη, συνήθως ασυμπτωματική, ως ερυθρή
ή λευκή κηλίδα ή πλάκα, μικρή διάβρωση, μικρό ογκίδιο ή
ραγάδα. Στα επόμενα στάδια η βλάβη μετατρέπεται σε εμμένουσα έλκωση (ενδοφυτική μορφή) στο 60% των περιπτώσεων, σε όγκο (εξωφυτική μορφή) στο 30% και στο 10%
εμφανίζει άτυπη μορφή3,5,9,15,126,128.
Η τελική διάγνωση της νόσου επιβεβαιώνεται ιστολογικά, μέσω της λήψης βιοψίας3,5,129. Η θεραπεία του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος είναι χειρουργική, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από ακτινο – χημειοθεραπεία9,121,130.

ΣΤ. Νόσοι σιελογόνων αδένων
Νεκρωτική σιαλομεταπλασία
Πρόκειται για μια σπάνια καλοήθη, αυτοιώμενη, φλεγμονώδη, νεκρωτική βλάβη.131-137 Χαρακτηρίζεται από
μεταπλασία του αδενικού επιθηλίου σε πλακώδες και την
παρουσία νεκρωτικών περιοχών σε ιστοπαθολογικό επίπεδο3,9,15,131,136. Εμφανίζεται συχνότερα στους μικρούς
σιαλογόνους αδένες της υπερώας (συνήθως στο όριο της
σκληρής με τη μαλθακή υπερώα, ενώ σπανιότερα μπορεί
να αναπτυχθεί και στο βλεννογόνο των παρειών, της οπισθογόμφιας περιοχής, της γλώσσας και του εδάφους του
στόματος.4,9 Λιγότερο συχνά εμφανίζεται στους μεγάλους
σιαλογόνους αδένες, στη ρινική κοιλότητα, στο λάρυγγα
και την τραχεία131,133,135-139. Η αιτιοπαθογένεια δεν έχει
διευκρινιστεί πλήρως, ωστόσο πιθανολογείται ότι η ισχαι-

Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα
Το βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα αποτελεί το συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα που απαντάται στους σιελογόνους αδένες143-146. Ιστοπαθολογικά, χαρακτηρίζεται
από την παρουσία επιδερμοειδών (πλακωδών), βλεννωδών, διαυγών και ενδιάμεσων κυττάρων143-147. Βάσει της
ποσοστιαίας αναλογίας των επιδερμοειδών προς τα βλεννώδη κύτταρα διακρίνεται σε χαμηλής, μέσης και υψηλής
κακοήθειας βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα, με το βαθμό
κακοήθειας του νεοπλάσματος να αυξάνεται όσο αυξάνεται η αναλογία αυτή148. Κλινικά, αναπτύσσεται συχνότερα
στους ελάσσονες σιελογόνους αδένες της υπερώας ή του
οποσθογόμφιου επάρματατος καθώς και από τους μείζονες σιελογόνους αδένες στην παρωτίδα3,143,146,149,150. Στα
πρώτα στάδια παρατηρείται μονήρες και ασυμπτωματικό
ογκίδιο ή ελκος147. Σε πιο προχωρημένες καταστάσεις, και
ιδιαίτερα στα υψηλού βαθμού κακοήθειας, παρατηρείται έλκωση των όγκων και η αρχική βλάβη σταδιακά επεκτείνεται
πιο βαθιά, διηθώντας παρακείμενους ιστούς και προκαλεί
υποκειμενικά ενοχλήματα στον ασθενή (πόνος, παράλυση
νεύρων)145,147,149,150. Συχνά, διηθεί τους παρακείμενους
λεμφαδένες, ενώ είναι πιθανόν η εμφάνιση απομακρυσμένων μεταστάσεων144. Η θεραπεία του περιλαμβάνει τη
χειρουργική αφαίρεσή του, με λεμφαδενικό καθαρισμό και
ακτινοθεραπεία, ανάλογα με τον βαθμό κακοήθειας και το
στάδιο της νόσου143,144,147.

Συζήτηση
Τα έλκη της στοματικής κοιλότητας αποτελούν βλάβες
που απαντώνται συχνά στην καθημέρα κλινική πράξη. Η
σημειολογία και η συμπτωματολογία που προκαλούν, κα-
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θώς και η πιθανή αιτιολογία τους, εμφανίζουν πολύ μεγάλη
ποικιλία, καθιστώντας δύσκολη τη διαφορική διάγνωση της
κάθε νόσου. Τόσο ο ειδικός στοματολόγος, όσο και ο γενικός οδοντίατρος οφείλει να έχει υπόψη του τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε νόσου, ώστε να είναι σε θέση να
δίνει σωστές κατευθυντήριες οδηγίες στους ασθενείς.
Κατά τη διαφορική διάγνωση των στοματικών ελκών, ο
κλινικός πρέπει να συνεκτιμήσει το ιατρικό και το οδοντιατρικό ιστορικό του ασθενούς, καθώς και την κλινική εικόνα
της νόσου και την ιστοπαθολογική εικόνα της νόσου.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η παρουσία ελκών
στη στοματική κοιλότητα μπορεί να αποτελεί εκδήλωση
κάποιας συστηματικής ασθένειας (σύνδρομα αγνώστου
αιτιολογίας, λοιμώξεις, δερματοβλεννογόνιες νόσοι, νόσοι
συνδετικού ιστού, νόσοι αίματος κλπ)3,5,6,7,15, ενώ δεν είναι απίθανο η σημειολογία αυτή στη στοματική κοιλότητα
να αποτελεί την πρώτη ή και τη μοναδική εκδήλωση ενός
συστηματικού νοσήματος81,95,115. Για τον λόγο αυτόν, η
προσεκτική λήψη του ιατρικού ιστορικού κάθε ασθενούς
που εμφανίζει ελκωτικές βλάβες στη στοματική κοιλότητα
είναι καθοριστική για τη διαφορική διάγνωση της νόσου,
με στόχο την επίτευξη της αποτελεσματικότερης θεραπείας.
Ταυτόχρονα, η προσεκτική συνεκτίμηση των στοματικών
ελκών με άλλα κλινικά και εργαστηριακά σημεία και συμπτώματα (αναιμία, βλάβες στους οφθαλμούς, κακουχία,
πυρετός, αποφλοιωτική ουλίτιδα κλπ) μπορεί να οδηγήσει
στην έγκαιρη διάγνωση υποκείμενης συστηματικής νόσου
του ασθενούς6.
Συχνά η παρουσία ελκών στη στοματική κοιλότητα σχετίζεται με προηγούμενες οδοντιατρικές πράξεις. Πρόσφατη
χορήγηση φαρμάκων (αντιβιοτικά, ΜΣΑΦ κλπ) παρουσία
εργασιών με κακότεχνα όρια, πραγματοποίηση ενδοδοντικής θεραπείας ή λεύκανσης χωρίς τη λήψη προληπτικών μέτρων, πρόσφατη χορήγηση τοπικής αναισθησίας
στη σκληρή υπερώα, χρήση χημικών υλικών και ουσιών,
προσπάθεια απάλυνσης οδοντικού πόνου με τοπική χρήση δισκίου ασπιρίνης ή καυσικού διαλύματος (π.χ. ούζου)
αποτελούν καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τη διαφορική διάγνωση των στοματικών ελκών3,4,43-46,58-60.
Κατά την κλινική εξέταση ενός ασθενούς, πρέπει να δίνεται προσοχή στο σημείο όπου εντοπίζονται τα έλκη στη
στοματική κοιλότητα (παρειές, γλώσσα, υπερώα, χείλη,
ούλα κλπ), ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου αυτά
παραμένουν (οξέα, υποτροπιάζοντα ή χρόνια), στο πλήθος
των βλαβών (μονήρη ή πολλαπλά έλκη), αλλά και στο μέγεθος των βλαβών, καθώς αποτελούν χαρακτηριστικά υψίστης διαφοροδιαγνωστικής σημασίας.
Καθώς η κλινική εικόνα αρκετών οντοτήτων που εκδηλώνονται ως έλκη στη στοματική κοιλότητα μπορεί να είναι
παρεμφερής (όπως της νεκρωτικής σιελομεταπλασίας με το
ακανθοκυτταρικό και το βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα
στην υπερώα)3,9, αλλά και ο παρουσία άτυπων μορφών
μιας νόσου δεν μπορεί ποτέ να απορριφθεί3,5,9,15, ασφα-

Τσολάκης και συν

λέστερο είναι ή τελική διάγνωση να γίνεται έπειτα από τη
συνεκτίμηση του ιατρικού ιστορικού, του οδοντιατρικού
αναμνηστικού και της κλινικής εικόνας της βλάβης με την
ιστοπαθολογική εικόνα αυτής, μετά από τη λήψη βιοψίας.

Συμπεράσματα
• Τα έλκη στη στοματική κοιλότητα είναι συχνό εύρημα,
με πολλαπλή πιθανή αιτιολογία, γεγονός που καθιστά
δύσκολη τη διάγνωση.
• Μπορεί να εκδηλώνονται ως μονήρεις βλάβες ή ως
σημειολογία συστηματικής νόσου.
• Η αιτιολογία των ελκών μπορεί να οφείλεται σε λοιμογόνους παράγοντες, γενετικό υπόβαθρο, περιβαλλοντικούς παράγοντες, ιδιοπαθή αίτια ή άγχος.
• Διακρίνονται βάσει εντόπισης σε μονήρη και πολλαπλά και βάσει χρονιότητας σε οξέα, υποτροπιάζοντα
και χρόνια.
• Μπορεί να είναι μικρά, ανώδυνα και η αντιμετώπισή
τους να είναι πολύ εύκολη, ενώ μπορεί να αποτελούν
εκδηλώσεις επικίνδυνες, για τη ζωή του ασθενούς,
νόσου.
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