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ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΕΛΚΩΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ

διάβρωση/εξέλκωση/έλκωση= ιστική απώλεια



εξέλκωση: επιπολής μοίρας 
χορίου

έλκωση/έλκος: στο χόριο

Διάβρωση:

απώλεια  στιβάδων του 
επιθηλίου



έλκωση ως δευτερογενής βλάβη

 Ρήξη 
φυσαλίδας/πομφόλυγας



ΟΞΕΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ

Τύπος  έλκωσης ως προς τον χρόνο εμφάνισης και 
την κλινική πορεία



Αιτιολογία έλκωσης/ων

 Τοπικοί παράγοντες 
(μηχανικά,θερμικά, 
χημικά αίτια κ.α.)

 Συστηματικοί παράγοντες 
(ιοί,βακτήρια, ανοσολογικό 
υπόβαθρο, φάρμακα)

• Μονήρης

• Πολλαπλές



Ιστορικό                           κλινικοί χαρακτήρες

 Ηλικία

 συνοδά γενικά 
σημεία/συμπτώματα

 χρονική διάρκεια

 συσχέτιση με τοπικούς 
τραυματογόνους παράγοντες 

 ιατρικό αναμνηστικό/φάρμακα

 εντόπιση

 μέγεθος

 κλινικά ευρήματα

-ενδοστοματικής εξέτασης

-εξωστοματικής εξέτασης

Διαγνωστική προσέγγιση πολλαπλών ελκώσεων



Επισημάνσεις κατά τη λήψη ιστορικού ασθενών 
με ελκώσεις του στόματος

✓ προηγηθέν τραύμα/ έγκαυμα ή χειρουργική 
παρέμβαση

✓ Χρήση ναρκωτικών ουσιών

✓ ιατρικό αναμνηστικό (ιστορικό διαβήτη, HIV
λοίμωξης ή νεοπλασίας)

✓ Φαρμακευτικό ιστορικό (λήψη υψηλών δόσεων 
κορτικοστεροειδών, ανοσοκατασταλτικών, 
διφωσφονικών) 



Επείγοντα  στοματολογικά περιστατικά

 Τραυματικές βλάβες  (μηχανικά αίτια, 
ιατρογενή, χημικά εγκαύματα )

 Φαρμακοεπαγόμενες λειχηνοειδείς  βλάβες ή  
ποικίλες αλλεργικού τύπου αντιδράσεις 

 Λοιμώξεις

 Ελκώσεις που σχετίζονται με αυτοάνοσης ή 
ανοσολογικής αιτιολογίας νοσήματα



αιφνίδιας εμφάνισης βλάβες

χημικά εγκαύματα 



ΕΛΚΩΣΕΙΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Οξείες ελκώσεις

 χωρίς συνοδά σημεία/ 
γενικά συμπτώματα



• Αγόρι 3,5 ετών με ελεύθερο 
ιατρικό αναμνηστικό εμφάνισε 
πριν από 10 ημέρες εμπύρετη 
ίωση με οξεία ωτίτιδα για την 
οποία ο παιδίατρος  χορήγησε  
αντιβιοτικό  (augmentin syr 325 
mgr Χ 3φορές) και αντιπυρετικά. 

• Τα συμπτώματα άρχισαν να 
υποχωρούν την 2η ημέρα, αλλά  
παρουσιάσθηκαν "πληγές" στο 
στόμα. 

Ιστορικό Περίπτωση 1 



• Η διάγνωση του παιδιάτρου 
ήταν «άφθες» και συνέστησε 
στοματικό διάλυμα Διάλυμα
”αναισθησίνης” (50ml 
απεσταγμ. νερό, 50γρ 
γλυκερίνη, 1 gr xylocaine, και 
50000 PNC πενικιλίνη).  

• Η κατάσταση επιδεινώθηκε με 
έντονα συμπτώματα 
δυσφαγίας 

Ιστορικό 



Κριτήρια ταξινόμησης:
τύπος ελκώσεων ως προς το χρόνο εμφάνισης και κλινική 

πορεία, τυχόν συνοδά σημεία κατά την  εξωστοματική
εξέταση

Ποιές άλλες πληροφορίες θα σας ενδιέφεραν από το 
ιστορικό;



Κριτήρια αξιολόγησης με βάση τη κλινική εικόνα 
και εντόπιση των βλαβών

Είναι οι ελκώσεις του ασθενούς άφθες;



Άφθες



Ηλικία εμφάνισης: ενήλικες

πολλαπλές επώδυνες, ελκώσεις
συρρέουσες

σχήμα: ωοειδές, γραμμοειδές, ή 
ακαθόριστο

εντόπιση: βλεννογόνος (μη 
κερατινοποιημένο επιθήλιο)

διάρκεια: εβδομάδες-μήνα

υποτροπή : ? (μήνες..)

?



ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Οξείες ελκώσεις



 αιφνίδιας εμφάνισης βλάβες με γενικά σημεία και 
συμπτώματα



ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ

Κλινική εικόνα: πολλαπλές συρρέουσες 
φυσαλίδες/ελκώσεις

Εντόπιση: οπουδήποτε στο βλεννογόνο 
και στα ούλα

Γενικά σημεία/Συμπτώματα: 
Λεμφαδενίτιδα, πυρετός

Διάρκεια: 10-14 ημέρες



ενδοστοματική δευτεροπαθής ερπητική λοίμωξη

• ελαφρότερη 
συμπτωματολογία 

• λιγότερες βλάβες σε 
αριθμό και μέγεθος (<4, 
< 1cm) 

• αυτοϊάται (<10 ημέρες) 



νόσος χεριών-ποδιών-στόματος

 Αίτιο: ιοί Coxsackie 
A5,Α9,Α10,Α16 και Β1,Β3, 
εντεροϊός 71

 Ηλικία: παιδιά (<10 ετών) 
και νεαρά άτομα

 Χρόνος επώασης: 3-6 
ημέρες

 Συμπτώματα:  πυρετός, 
φαρυγγίτιδα, κακουχία, 
ανορεξία

 Λεμφαδενίτιδα



Διαφορική Διάγνωση πολλαπλών ελκώσεων



Ομαλός λειχήνας 
σε παιδιά και 
εφήβους

 σπάνια η εμφάνιση σε 
άτομα <18 ετών 

 συχνότερη η δικτυωτή 
μορφή 

 ηπιότερη κλινική πορεία της 
νόσου σε σχέση με τους 
ενήλικες



Λοιμώξεις (48,9%)

 HSV (39,4% του συνόλου)

 Μυκόπλασμα πνευμονίας

 Ψευδομονάδα

 Λοιμώδης μονοπυρήνωση

 Ανεμευλογιά

 Στρεπτόκοκος

 Σταφυλόκοκκος

 Legionella pneumophila

Πολύμορφο ερύθημα σε παιδιά και εφήβους

Φάρμακα (20,2%)

• Πενικιλίνη

• Αμοξυκιλίνη

• Εμβολιασμός

• Σουλφοναμίδες

• Κωδείνη

• Φαινοβαρβιτάλη

• αντιπυρετικά



• HSV σχετιζόμενο πολύμορφο ερύθημα (Μεθερπητικό)

• Πολύμορφο Ερύθημα σχετιζόμενο με Mycoplasma Pneumoniae

• Φαρμακευτικό πολύμορφο ερύθημα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ



ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

HIV ½ (-)
anti-HCV(-)
HBsAg (-)
Anti-HBc (-)
Anti-HBs:αρνητικά
anti- ΗepAVirus IgM (-)

Ανοσοσφαιρίνες:
IgG:1080mg/dl (φτ:955-1995),
IgA:255mg/dl(φτ:85-214)
IgM:171mg/dl (φτ:65-214)
Υποτάξεις:
IgG1:802mg/dl (φτ:490-1479)
IgG2:448mg/dl(φτ:83-631)
IgG3:36mg/dl(φτ:30-209)
IgG4:227mg/dl (φτ:24-166)

Ψυχροσυγκολλητίνες
(για μυκόπλασμα): 
αρνητικές 
Αντισώματα HSV I/II:
ΙgG, IgM(-), 
Mycoplasma pneumoniae:
IgG(-), IgM(-), IgA(-)

C3:147mg/dl (φτ:90-180)
C4:32mg/dl (φτ:10-40) 

ΑΝΑ:αρνητικά
p-ANCA/c-ANCA:αρνητικά 



Λήψη φαρμάκων 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ



 Αντιπυρετικά

 Αντιβιοτικά 

 Βαρβιτουρικά

 Τετρακυκλίνες

 Σουλφοναμίδες

 Μεθοτρεξάτη

 5-φλουοουρακίλη

 Αζαθειοπρίνη

Φαρμακευτικό  
πολύμορφο ερύθημα

 σε παιδιά και εφήβους
(20,2%)

 Πενικιλίνη

 Αμοξυκιλίνη

 Εμβολιασμός

 Σουλφοναμίδες

 Κωδείνη

 Φαινοβαρβιτάλη

 αντιπυρετικά

Φαρμακευτική στοματίτιδα

?



 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Φαρμακευτικό  
πολύμορφο ερύθημα



Σύνδρομο Stevens- Johnson



ΕΛΚΩΣΕΙΣ υποτροπιάζουσες σε συστηματικά 
νοσήματα

Ελκώσεις παρόμοιες με άφθες (αφθώδη έλκη)



Αφθώδη έλκη
Νόσος του Crohn - ελκώδης κολίτις

 διαφορική διάγνωση από τις 
άφθες

 σπάνια προηγούνται των 
βλαβών του εντέρου, συνήθως 
είναι δευτεροπαθείς, 

 εργαστηριακά ευρήματα ΝC: 
αναιμία, CRP , B12 , φερριτίνη 



Αφθώδη έλκη 
σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behçet

Συχνότητα > 3 φορές το χρόνο 
Επίμονες υποτροπές για  1-3 
χρόνια 
Γενετικό υπόβαθρο 
(προδιάθεση) HLA-B51, HLA-
B51/Β5 ???



 Υποτροπιάζοντα αφθώδη έλκη στόματος 

 + τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω κριτήρια:

 Υποτροπιάζουσες ελκώσεις γεννητικών οργάνων 

 Οφθαλμικές αλλοιώσεις

 Δερματικές βλάβες

 Θετική παθεργική αντίδραση (pathergy test) μετά από 
24-48 ώρες

International Study Group for Behçet’s disease 
(1990)



Είναι οι ελκώσεις του ασθενούς άφθες ?
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2



Είναι οι ελκώσεις του ασθενούς υποτροπιάζουσες άφθες 

ή αφθώδη έλκη ?

Σύνδρομο περιοδικού πυρετού-

αφθωδών ελκών- φαρυγγίτιδας 

και τραχηλικής λεμφαδενίτιδας

(PFAPA) 

Διαγνωστικά κριτήρια: 

✓Έναρξη νόσου σε ηλικία < 5 

ετών

✓Διάρκεια 3-6 μέρες, Υποτροπές 

κάθε 3-8 εβδομάδες

✓Απουσία λοίμωξης ανώτερου 

αναπνευστικού

✓Φυσιολογικός αιματολογικός 

έλεγχος μεταξύ των επεισοδίων

✓Αποκλεισμός κυκλικής 

ουδετεροπενίας

✓Φυσιολογική ανάπτυξη παιδιού

Αφθώδη έλκη 



• PFAPA (periodic fever, aphthosis, pharyngitis, adenitis)

• MAGIC (mouth, genital ulcers with inflamed cartilage)

• Sweet (οξεία εμπύρετη ουδετεροφιλική δερματοπάθεια)

• Reiter

Σύνδρομα που συνοδεύονται από ελκώσεις παρόμοιες με άφθες



αιματολογικός έλεγχος

γενική εξέταση αίματος

• Λευκοκυτταρικός τύπος

• Σίδηρος ορρού

• Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα 

(ΤIBC)

• Φερριτίνη

• Φυλλικό οξύ

• Β12

Συχνές υποτροπές πολλαπλών αφθών 



Υποτροπιάζουσες ελκώσεις με κλινική εικόνα αφθών

Περιορισμένες στο 

στόμα  : Συνοδεύονται και από άλλες 

εκδηλώσεις:

πυρετός - λεμφαδενίτιδα   

Διερεύνηση για:

Behcet, 

νοσήματα 

πεπτικού, 

δερματοβλεννογό

νια, κ.α.  

Φυσιολογικός

(στα μεσοδιαστήματα) 

PFAPA

Μη φυσιολογικός   

Αιματολογικά

νοσήματα, 

ανοσοανεπάρκειες κ.α   

αιματολογικός έλεγχος

υποτροπιάζουσες 

άφθες

ΟΧΙΝΑΙ

«αφθώδη έλκη» 
+



• Κυκλική ουδετεροπενία
επαναλαμβανόμενα επεισόδια έλλειψης 
ουδετεροφίλων πολυμορφοπυρήνων
ανά 3 εβδομάδες περίπου (2-5)

• Τουλάχιστον 40% κάτω της 
φυσιολογικής τιμής τους

Ελκώσεις σε αιματολογικά νοσήματα

ελκώσεις σε καταστάσεις 
ανοσοκαταστολής



έλκωση σε ακοκκιοκυτταραιμία

o ελκωτικές ή νεκρωτικές βλάβες ποικίλου 
βάθους 

o σχετικά ασαφή όρια

o περιφερικά απουσία ή μικρή 
φλεγμονώδης αντίδραση

o ευπάθεια σε λοιμώξεις

o γενικά συμπτώματα (Κακουχία, πυρετός 
κ.α.) 

Ουδετεροπενικά έλκη



Φαρμακοεπαγόμενες ελκώσεις
 77 ετών γυναίκα  μη καπνίστρια

 Ρευματοειδής αρθρίτιδα (μεθοτρεξάτη+ φολικό οξύ 
+ πρεδνιζολόνη) Εμφάνιση ελκώσεων 5 ημέρες 
μετά τη λήψη αντιβιοτικού, λόγω πρόσφατης 
ουρολοίμωξης ciprofloxacin (ciproxin). 
Αντικατάσταση με cefaclor και metronidazole. 
Τοπική εφαρμογή αντιμυκητιασικού και 
στοματοδιαλυματος χωρίς  βελτίωση. 

 Εξέταση αίματος: υποπρωτεινουρία, χαμηλά 
επίπεδα IgG (λόγω προηγούμενης λήψης 
ριτουξιμάμπης)

 Κλινική διαφορική διάγνωση: Πολύμορφο 
ερύθημα, άτυπη ερπητική λοίμωξη, εν τω βάθει
μυκητίαση

 Χορήγηση κορτιζόνης, αντιικής αγωγής για 5 
ημέρες χωρίς βελτίωση

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3



Φαρμακοεπαγόμενες ελκώσεις

Παράλληλα λήψη βιοψίας από τη γλώσσα και
καλλιέργεια

Ιστοπαθολογικά έντονη φλεγμονώδης
λεμφοκυτταρική διήθηση και μετά από
ανοσοιστοχημική διερεύνηση και μικροβιολογική
εξέταση

Διάγνωση

ελκωτική στοματίτιδα επαγόμενη από
μεθοτρεξάτη

Θεραπευτική αντιμετώπιση Μετά από διακοπή
της μεθοτρεξάτης (σύμφωνα με τις οδηγίες του
ρευματολόγου) επούλωση.

3 εβδομάδες μετά 



Φυσαλιδο- πομφολυγώδη
δερματοβλεννογόνια

νοσήματα

Υποτροπιάζουσες  πολλαπλές ελκώσεις



Υποτροπιάζουσες  πολλαπλές ελκώσεις

Φυσαλιδο- πομφολυγώδη
δερματοβλεννογόνια

νοσήματα



ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΛΚΩΣΕΙΣ (>15 ΜΕΡΕΣ)

Φλεγμονώδους ή λοιμώδους αιτιολογίας, 
ανοσολογικής αρχής, νεοπλασματικές εξεργασίες, 
φαρμακευτικής αιτιολογίας, κ.α.



κοκκιωμάτωση με πολυαγγειϊτιδα (Κοκκιωμάτωση Wegener)

Peer M Aries et al, 2006

Συστηματικά νοσήματα

Χρόνιες ελκώσεις πολλαπλές

Menta Simonsen Nico et al  JOPM 2020



Λοιμώδους αιτιολογίας ελκώσεις

Συφιλιδικές βλεννώδεις πλάκες 



• Εργαστηριακός έλεγχος
• Γενική αίματος, λευκοκυτταρικός τύπος, ΤΚΕ

• Βιοχημικός έλεγχος (γλυκόζη & γλυκοζυλιωμένη
αιμοσφαιρίνη)

• Ορολογικός/ Ανοσολογικός 

• έλεγχος (HIV 1,2 , VDRL), p-ANCA c-ANCA, ANA

• Μερική βιοψία και ιστοπαθολογική εξέταση

• Αμεσος ανοσοφθορισμός

Διαγνωστική προσέγγιση πολλαπλών 
ελκώσεων


