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Ακτινική Χειλίτις (Actinic 
cheilitis) 
(Solar cheilitis, Actinic Keratosis of lip)

• Χειλίτις (Cheilitis): Φλεγμονή του 
χείλους ποικίλης αιτιολογίας π.χ. 
ακτινική χειλίτις, απολεπιστική χειλίτις, 
χειλίτις εξ επαφής, κοκκιωματώδης 
χείλίτις.

• Η ακτινική χειλίτις είναι προκαρκινική 
βλάβη, που τυπικά εντοπίζεται στο 
ερυθρό κράσπεδο του κάτω χείλους 
και οφείλεται σε υπερβολική ή χρόνια 
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία 
(υπεριώδης ακτινοβολία UVB 280-
310nm  προκαρκινική  κακοήθης 
εξαλλαγή, γήρανση).

Αyres S, Chronic actinic cheilitis, JAMA 1923

Διάγνωση ακτινικής χειλίτιδας ΙI 

• Υπερκερατωσικό, παρακερατωσικό επιθήλιο, υπερακάνθωση, ατροφία
• Επιθηλιακή δυσπλασία ποικίλου βαθμού
• Καρκίνωμα in situ, διηθητικό ακανθοκυτταρικό Ca
• Πού βιοψία;

- Ύποπτα κλινικά σημεία: επίμονες διαβρώσεις ή ελκώσεις, εφελκιδοποίηση
- Γενικευμένη ατροφία με εντοπισμένες λευκές περιοχές
- Κατάλυση χειλεοεπιδερμιδικού ορίου

Διαφορική διάγνωση 
ακτινικής χειλίτιδας

• Λευκοπλακία
• Ομαλός λειχήνας
• Απολεπιστική χειλίτις
• Χειλίτις εξ επαφής
• Δισκοειδής ερυθηματώδης 

λύκος
• Ακανθοκυτταρικό Ca κ.ά.

Θεραπευτική αντιμετώπιση ακτινικής χειλίτιδας  
(Αντικατάσταση του προκαρκινικού επιθηλίου -με καταστροφή ή αφαίρεση- 
με φυσιολογικό)

• Πρόληψη - Προστασία από τον ήλιο: καπέλο, αντιηλιακά -και μετά τη 
θεραπεία- ιστιοπλόοι στη θάλασσα (με ήλιο ή χωρίς)

• Οξεία ακτινική χειλίτις: τοπικά κορτικοστεροειδή
• Χρόνια ακτινική χειλίτις: (Έγκαιρη η θεραπευτική παρέμβαση  για τον 

κίνδυνο ανάπτυξης SCC και όχι μόνο για την άρση των συμπτωμάτων)
 α) Μη χειρουργικές θεραπείες
 β) Χειρουργικές μέθοδοι

Κλινική εικόνα

Οξεία Aκτινική χειλίτις 
(acute actinic cheilitis)

• Ηλιακό έγκαυμα
• Υπερβολική έκθεση 

στον ήλιο σε μικρό 
χρονικό διάστημα. 
Συνήθως αφορά και 
στο δέρμα.

• Οίδημα, ερυθρότητα, 
φυσαλίδες, διαβρώσεις.

Χρόνια ακτινική χειλίτις (chronic actinic 
cheilitis)

• Υπερβολική έκθεση στον ήλιο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής

• Χρόνιο, ήπιο οίδημα και ερύθημα, ξηρότητα, 
εφελκίδες

• Ερυθρό κράσπεδο λευκωπό-ωχρό (λευκάζουσα 
χροιά)

• Ερυθρό κάσπεδο λεπτό, ατροφικό, 
υπερκερατωσικό, λευκές κηλίδες ή μικρές πλάκες, 
λέπια, υφή γυαλόχαρτου.

• Διαβρώσεις
• Συνδυασμός των βλαβών, τοπικές ή διάχυτες
• Κατάλυση χειλεοεπιδερμιδικού ορίου 

(επιδερμοποίηση χείλους)
• Αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης λευκοπλακίας και 

SCC

Διάγνωση 
ακτινικής 
χειλίτιδας I 
(Κλινική εικόνα-
Δημογραφικά δε δο-
μένα-Ιστοπαθολογική 
εξέταση)

• Υποεπιθηλιακή συγκέ-
ντρωση βασεόφιλου 
υλικού, (κολλαγόνες 
και ελαστικές ίνες), 
(γεροντική ελάστωση) 
αραιή διήθηση κυτ  -
τάρων χρόνιας 
φλεγμονής, αγγεία στο 
χόριο διευρυσμένα, 
(τελαγγειεκτασία)  
(actinic damage)
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Μη χειρουργικές μέθοδοι

• Τοπικά 5-FU, 0,5%-5%
• Χημικά peeling (50% τριχλωροξικό 

οξύ)
• Τοπικά ή συστηματικά ρετινοειδή 

(τρετινοΐνη)
• Φωτοδυναμική θεραπεία με τοπική 

εφαρμογή 5-αμινολεβουλινικού ή 
MAOP και έκθεση της βλάβης σε 
ερυθρή ακτινοβολία ή σε παλμικό 
Laser (LPPDL)

• Τοπική χρήση κρέμας ιμικουϊμόδης 
5% (Aldara), 2-3 φορές 
εβδομαδιαίως για 4-6 εβδομάδες

Χειρουργικές μέθοδοι

• Κρυοχειρουργική (με υγρό άζωτο ως 
κρυογόνο), (θεραπεία εκλογής), (βιοψία για 
αποκλεισμό SCC)

Τεχνικές: α) ψεκασμός (τμηματικά, δίκην 
βούρτσας)
β) κρυόδιο (μικρές βλάβες)
Χρόνος ψύξης: 10-15sec x2 για κάθε 2cm 
επιφανείας, Άλως: 3mm. Συνεδρίες: συνήθως 
μία.

Χειρουργικές μέθοδοι

• Χειρουργική εξαίρεση (νυστέρι). Eκτομή και 
αποκατάσταση του ερυθρού κρασπέδου 
(Vermilionectomy – Lip Shave) (σοβαρή 
δυσπλασία, Ca in situ, SCC)
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Ηλεκτροχειρουργική

• Laser χειρουργική

                       εξάχνωση
                       (vaporisation)
CO2 Laser 
                       αφαίρεση

• Παλμικό laser 

• Ηλεκτροχειρουργική

114 Σχόλια επί των θεραπευτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση της ακτινικής χειλίτιδας 
(Σχεδόν παντελής έλλειψη μελετών σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων)

• Όλες οι θεραπευτικές παρεμβάσεις εμφανίζουν άλλοτε άλλου βαθμού πόνο, ενόχληση, οίδημα, περίοδο 
επούλωσης να μη διαφέρει αισθητά (3 εβδομάδες κατά μέσο όρο) και μικρό σχετικά αριθμό υποτροπών. 

• Η κρυοχειρουργική φαίνεται να είναι η θεραπεία εκλογής για την πλειονότητα των περιπτώσεων.(Aφού 
προηγηθεί βιοψία). 

• Ποσοστά θεραπευτικής επιτυχίας αναφέρονται ως και 96,2%. Για τυχόν παραμένουσες ή υποτροπιάζουσες 
βλάβες, η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί. 

• Το CO2 Laser Τεχνική (vaporisation) είναι σχεδόν αναίμακτη, γρήγορη, μικρό οίδημα, χωρίς σημαντική 
μετεγχειρητική παραισθησία ή ουλή. 

15

Σχόλια ΙΙ

• Συγκρίνοντας εμπειρικά -δεν έχει 
δημοσιευθεί σχετική συγκριτική μελέτη- 
την κρυοχειρουργική και το CO2 Laser, ο 
χρόνος ανάρρωσης δεν είναι μικρότερος 
(3 εβδομάδες) για το CO2 Laser, ο 
βαθμός ασφάλειας μπορεί να είναι 
μικρότερος με το CO2 και η απαιτούμενη 
υποδομή βεβαίως πολύ ακριβότερη.

• Μια μελέτη σύγκρισης της 
ηλεκτροχειρουργικής και του CO2 Laser 
έδειξε παρόμοια σχεδόν αποτελέσματα 
(αμφοτερόπλευρη εφαρμογή των δύο 
μεθόδων στο ίδιο χείλος).

Σχόλια ΙΙI

• Η χειρουργική εκτομή (lip shave) δεν είναι η μέθοδος 
εκλογής πρώτης γραμμής. Οι μετεγχειρητικές 
επιπλοκές (παραισθησία, κνησμός, ουλή) φαίνεται ότι 
είναι μεγαλύτερες παρά με το CO2 Laser. Πάντως σε 
περιπτώσεις υποτροπών από προηγούμενες θεραπείες 
φαίνεται να είναι η ενδεδειγμένη. 

• Συγκρίνοντας τη CO2 Laser εκτομή με το Lip Shave, η 
πρώτη είναι ευκολότερη με λιγότερες μετεγχειρητικές 
επιπλοκές. 

• Η χρήση του Aldara έχει το μειονέκτημα της 
περιθεραπευτικής επιδείνωσης του χείλους (ερύθημα, 
διαβρώσεις), την πιθανότητα εμφάνισης flu- like 
syndrome, το δε θεραπευτικό αποτέλεσμα εξαρτάται 
και από τη συνεργασία του ασθενούς.

Σχόλια IV

• Η φωτοδυναμική θεραπεία είναι 
πιο περίπλοκη στην εφαρμογή της 
από τις υπόλοιπες μη χειρουργικές 
μεθόδους. 

• Εν κατακλείδι, η απόφαση για το 
είδος της θεραπευτικής παρέμβασης 
υπαγορεύεται από την κλινική 
εικόνα της βλάβης στο συγκεκριμένο 
άρρωστο, την ιστοπαθολογική 
εξέταση και από την εμπειρία του 
επεμβαίνοντος ιατρού.
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Υπενθυμίσεις 

(La culture, c’est qui reste, quand on a tout oublié )

• Η ακτινική χειλίτις είναι η πιο συχνή προκαρκινική βλάβη του κάτω χείλους σε ηλιόλουστες χώρες.

• Τα περισσότερα SCC κάτω χείλους φαίνεται ότι εμφανίζονται σε έδαφος ακτινικής χειλίτιδας και δίδουν 

μεταστάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες σε ποσοστό 11% σε αντίθεση με τα εμφανιζόμενα SCC σε έδαφος 

ακτινικής υπερκεράτωσης στο δέρμα (μόνο 3%).

• Λήψη βιοψίας σε όλους τους ασθενείς με κλινικά κριτήρια ακτινικής χειλίτιδας.

• Η κρυοχειρουργική φαίνεται ότι είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής.

• Περιοδική παρακολούθηση των ασθενών και μεταθεραπευτικά.

• Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση κάθε μιας περίπτωσης (ούτε 

καν το p53 αντιγόνο).

• Ιστοπαθολογικά έντονη φλεγμονή στο χόριο  SCC.

• Εκπαίδευση για επαρκή προστασία του κάτω χείλους από τον ήλιο.
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