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Eκτός από τους κλινικούς δείκτες που θέ-
τουν την υποψία εξαλλαγής, η τελική 
εκτίμηση αυτού του κινδύνου βασίζεται 

σε ιστοπαθολογικά κριτήρια και τελευταία και 
σε κάποιους μοριακούς δείκτες. 

Είναι γεγονός ότι ο στοματοπαθολόγος πρέπει να 
πραγματοποιήσει διενέργεια βιοψίας και ιστοπαθο-
λογική εξέταση, αμέσως μετά την κλινική εκτίμη-
ση. Στη διαδικασία αυ-
τή έχει μεγάλη σημασία 
α) η προσεκτική επιλο-
γή της θέσης λήψης του 
υλικού, αφού πρέπει με 
κλινικά κριτήρια να επι-
λεγεί η πιο ύποπτη θέ-
ση από τη βλάβη και β) 
το κατάλληλο μέγεθος 
του δείγματος, ώστε να 
μπορεί να γίνει η σωστή 
επεξεργασία από τον πα-
θολογοανατόμο. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα 
δυσχερής σε εκτεταμένες μονήρεις ή πολυεστιακές 
βλάβες, οπότε και είναι απαραίτητη η λήψη βιοψικού 
υλικού από περισσότερες από μια θέσεις. Η εκτίμη-
ση του συμπεράσματος της ιστοπαθολογικής εξέτα-
σης από τον κλινικό γιατρό πρέπει πάντα να συνδυ-
άζεται με την κλινική του εκτίμηση, έχοντας μπροστά 
του τον ασθενή.

Επίσης πρέπει πάντα να έχει στο μυαλό του ότι το 
αποτέλεσμα της ιστοπαθολογικής εξέτασης είναι αντι-
προσωπευτικό μόνο για το σημείο λήψης του βιοψι-
κού υλικού στη δεδομένη χρονική στιγμή.

Έτσι το αποτέλεσμα δεν έχει διαχρονική αξία, και 
αυτό φαίνεται συχνά σε παλιούς ασθενείς που έχουν 
λευκοπλακία, οι οποίοι έχουν μια ιστολογική έκθε-
ση π.χ. χωρίς επιθηλιακή δυσπλασία, που πραγμα-
τοποιήθηκε 1 ή και περισσότερα χρόνια πριν, ενώ 
κατά τη στιγμή της νέας κλινικής εξέτασης έχει ανα-
πτυχθεί ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέ-
τασης η λευκοπλακία μπορεί να ταξινομηθεί σε 2 
τύπους, ανάλογα με το βαθμό της επιθηλιακής δυ-
σπλασίας στη δεδομένη στιγμή: α) Λευκοπλακία χω-
ρίς επιθηλιακή δυσπλασία, χαμηλής επικινδυνότητας 
στη δεδομένη στιγμή και β) Λευκοπλακία με επιθη-

λιακή δυσπλασία, υψηλής επικινδυνότητας.
Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της λευκοπλακίας 

χωρίς επιθηλιακή δυσπλασία είναι η αύξηση του 
πάχους της κερατίνης (υπερκεράτωση), της παρακε-
ρατίνης (παρακεράτωση) και της ακανθωτικής στιβά-
δας (ακάνθωση). Το ιστολογικό χαρακτηριστικό της 
λευκοπλακίας με επιθηλιακή δυσπλασία είναι ένα 
πλήθος ιστολογικών και κυτταρικών μεταβολών που 

υποδηλώνουν προκαρκινική διαδικασία. Οι πιο συ-
νηθισμένες από αυτές τις μεταβολές είναι: κυτταρική 
και πυρηνική πολυμορφία, βαθυχρωματικοί πυρή-
νες, αυξημένες μιτώσεις, ειδικά πάνω από τα κύττα-
ρα της βασικής στιβάδας, αυξημένη σχέση πυρήνα 
- πρωτοπλάσματος, απώλεια του αξονικού προσα-
νατολισμού των κυττάρων, σχηματισμός κεράτινων 
σφαιρών μέσα στην ακανθωτή στιβάδα και κωδω-
νοειδής διόγκωση των επιθηλιακών καταδύσεων. 

Ανάλογα με το πόσο έντονες και εκτεταμένες είναι 
οι μεταβολές αυτές, μπορούμε να ταξινομήσουμε την 
επιθηλιακή δυσπλασία σε: α) ήπια, β) μέτρια και γ) 
βαριά, που όταν επεκτείνεται σε ολόκληρο το πάχος 
του επιθηλίου, ονομάζεται καρκίνωμα in situ.

Ο κίνδυνος εξαλλαγής της λευκοπλακίας σε ακαν-
θοκυτταρικό καρκίνωμα εξαρτάται άμεσα από το 
βαθμό της επιθηλιακής δυσπλασίας και ιεραρχείται 
ανάλογα με αυτόν. Η συχνότητα επιθηλιακής δυ-
σπλασίας σε δείγματα λευκοπλακίας σε διάφορες 
μελέτες κυμαίνεται από 10 έως 22%. Ωστόσο, καλό 
είναι να έχουμε υπόψη ότι η εκτίμηση του βαθμού 
της επιθηλιακής δυσπλασίας από τον παθολογοα-
νατόμο δε βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και εί-
ναι υποκειμενική. Εντούτοις, δεν εξαλλάσσονται σε 
καρκίνωμα όλες οι περιπτώσεις λευκοπλακίας με 

επιθηλιακή δυσπλασία, κάποιες μάλιστα από αυτές 
υποχωρούν πλήρως, όπως π.χ. σε κάποιες περιπτώ-
σεις μετά από διακοπή του καπνίσματος. Εξάλλου, 
υπάρχουν περιπτώσεις λευκοπλακίας χωρίς επιθη-
λιακή δυσπλασία που πιθανόν να εξελιχθούν σε 
καρκίνωμα, σε βάθος χρόνου. Το γεγονός ότι ο κίν-
δυνος εξαλλαγής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια οδήγησε στην ανάπτυξη νέων μοριακών τε-

χνικών, με τις οποίες εί-
ναι δυνατό να προσδιο-
ριστούν πρώιμοι δείκτες 
πολύ πριν τις ιστολογικές 
μεταβολές που υποδη-
λώνουν εξαλλαγή.

Οι συχνότεροι μορια-
κοί δείκτες εξαλλαγής της 
λευκοπλακίας, που συ-
γκεντρώνουν τελευταία 
το ερευνητικό ενδιαφέ-
ρον, είναι: α) η υπερέκ-

φραση των προστατευτικών αντιγόνων στα επιθηλι-
ακά κύτταρα, κυρίως του P53 και λιγότερο άλλων, 
όπως π.χ. P27, Ki-67, β) η απώλεια της ετεροζυγω-
τίας (απώλεια συγκεκριμένων χρωμοσωμικών περι-
οχών), όπου εντοπίζονται γνωστά ή πιθανά ογκοκα-
τασταλτικά γονίδια, γ) διαταραχές του πλοϊδισμού 
(διαταραγμένη έκφραση του DNA των κυττάρων) 
και δ) κάποιοι άλλοι δείκτες που δεν έχουν τεκμη-
ριωθεί ακόμα. Τα παραπάνω θεωρούνται πρώιμοι 
δείκτες που μπορούν να υποδηλώσουν μελλοντι-
κή εξαλλαγή της λευκοπλακίας σε ακανθοκυτταρι-
κό καρκίνωμα, ακόμα και σε περιπτώσεις χωρίς επι-
θηλιακή δυσπλασία.

Ένα ακόμη στοιχείο που χρήζει περαιτέρω μελέ-
της και εκτίμησης είναι η παρουσία στις βλάβες της 
λευκοπλακίας των υψηλού κινδύνου ιών HPV (τύ-
ποι 16, 18, 33). Παρόλα αυτά όλοι οι μοριακοί δεί-
κτες για την εκτίμηση του κινδύνου εξαλλαγής πρέ-
πει να μελετηθούν περισσότερο. Επομένως, με όσα 
γνωρίζουμε σήμερα, η πιο αξιόπιστη εργαστηριακή 
εκτίμηση του κινδύνου εξαλλαγής της λευκοπλακί-
ας εξακολουθεί να είναι η ιστοπαθολογική εξέταση, 
που σε συνδυασμό με την κλινική αξιολόγηση θα 
καθορίσουν και τη θεραπευτική πορεία που πρέπει 
να ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση.
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1Ως προκαρκινική βλάβη χαρακτηρίζεται το μορφολογικά τροποποιημένο, κλινικά και ιστολογικά, καλυπτικό επιθήλιο που έχει αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξει ακανθοκυτταρικό καρκί-
νωμα σε σχέση με το αντίστοιχο φυσιολογικό επιθήλιο.

Η λευκοπλακία αποτελεί μια από τις συχνότερες και πληρέστερα μελετημένες προκαρκινικές βλάβες1  
στο στόμα. Η διάγνωση και ο σχεδιασμός της θεραπευτικής αντιμετώπισης αποτελεί μια πρόκληση για 

το στοματολόγο και ταυτόχρονα ανησυχεί τον ασθενή, που συνήθως δεν είναι επαρκώς ενημερωμένος.
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