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Εισαγωγή

•  Η υποτροπιάζουσα αφθώδης στοματίτιδα είναι μια συνήθης φλεγμονώδης 
κατάσταση του στοματικού βλεννογόνου, η οποία χαρακτηρίζεται από 
υποτροπιάζοντα μονήρη ή πολλαπλά στρόγγυλα ή ωοειδή αυτοπεριο-
ριζόμενα επώδυνα έλκη, τα οποία συνήθως φέρουν έναν ερυθηματώδη, 
ελαφρώς επηρμένο ίχθο, καθώς και κιτρινόφαιο πυθμένα.

•  Σε ποσοστό 80%, η νόσος πρωτοεμφανίζεται πριν την Τρίτη δεκαετία της 
ζωής και κυρίως κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας.

•  Παρόλο που η αιτιολογία της νόσου παραμένει άγνωστη, πιθανολογείται 
ότι η αιτιοπαθογένειά της είναι πολυπαραγοντική.

Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι: 
•  Να αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ της υποτροπιάζουσας αφθώδους στο-

ματίτιδας και των συχνότερων προδιαθεσικών παραγόντων.
•  Να εκτιμήσει τη συχνότητα της σχετιζόμενης με συστηματικά νοσήματα 

αφθώδους στοματίτιδας.
•  Να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας υποκατάστασης 

στις περιπτώσεις της σχετιζόμενης με συστηματικά νοσήματα αφθώδους 
στοματίτιδας.

Μέθοδος και υλικά

Σημειώνεται ότι τα άτομα που έπασχαν από αφθώδη στοματίτιδα υποβάλλονταν στον παραπάνω έλεγχο μέσα σε μια εβδομάδα από το τελευταίο επεισόδιο.• 
 Στους ασθενείς που βρέθηκε κάποια αιματολογική ανεπάρκεια δόθηκε θεραπεία υποκατάστασης με σίδηρο, φυλλικό οξύ ή και Β12 για ένα μήνα. Στη συνέχεια, • 
οι ασθενείς αυτοί υποβάλλονταν σε κλινικοεργαστηριακό έλεγχο κάθε μήνα και για τρεις μήνες από την έναρξη της θεραπείας.

Μέθοδος και υλικά

• Από τη μελέτη αποκλείονταν οι ασθενείς:
1.  που λάμβαναν οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ή σκευάσματα που 

περιείχαν σίδηρο ή βιταμίνες.
2.  με γνωστή νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet, αιματολογικές ανεπάρκειες, 

φλεγμονώδεις νόσους εντέρου ή άλλες γαστρεντερικές διαταραχές-
νοσήματα.

Και τα 61 άτομα συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να 
εκτιμηθεί η σχέση με τη νόσο παραγόντων, όπως η ηλικία, το φύλο, το 
κάπνισμα, ο δείκτης μάζας σώματος, το ατομικό αναμνηστικό, καθώς και 
το οικογενειακό ιστορικό. Εν συνεχεία και τα 61 άτομα υπεβλήθησαν σε 
κλινική εξέταση.

Αιτιοπαθογένεια

Φαίνεται να εμπλέκονται: 
•  Προδιαθεσικοί παράγοντες 

φύλο, ηλικία, κάπνισμα, τοπικοί τραυματισμοί, άγχος, μικροβιακοί πα-
ράγοντες, φάρμακα, ορμονικές διαταραχές, ανοσολογικοί παράγοντες, 
κληρονομικότητα.

• Συστηματικά νοσήματα 
π.χ. Νόσος Αδαμαντιάδη Behcet 

• Γαστρεντερικές Διαταραχές
• Sweet Syndrome
• Ανοσολογικές και αιματολογικές ανεπάρκειες

Έλλειψη σιδήρου, φυλλικού οξέος , Β12
Ο ρόλος και η σπουδαιότητα της συμβολής των αιματολογικών ανεπαρ-
κειών, όπως του σιδήρου, του φυλλικού οξέος και της βιταμίνης Β12, στην 
αιτιοπαθογένεια της αφθώδους στοματίτιδας, έχουν γίνει στο παρελθόν 
αντικείμενα κλινικών ερευνών, με όμως αντιφατικά αποτελέσματα.

Μέθοδος και υλικά

• Στη μελέτη συμμετείχαν 61 ενήλικα άτομα: 
-  32 (17 Γυναίκες-15 Άνδρες) ηλικίας 21-76 ετών, στα όποια είχε τεθεί 

στο παρελθόν η διάγνωση της αφθώδους στοματίτιδας.
-  29 (17 Γυναίκες-12 Άνδρες) ηλικίας 29-78 ετών, που δεν είχαν εμφα-

νίσει ποτέ τη νόσο ή άλλη βλάβη στο στοματικό βλενογόννο (ομάδα 
μαρτύρων).

Μέθοδος και υλικά

Τέλος, μετά από 12ωρη νηστεία, ελήφθησαν δείγματα φλεβικού αίματος 
από όλους τους ασθενείς προκειμένου να πραγματοποιηθούν:
Γενική αίματος και να καθοριστούν: 

- αιμοσφαιρίνη
- φυλλικό οξύ, σίδηρος ορού, φερριτίνη και Β12

1

3

7

5

2

4

6



ΣΕΛΙΔΑ 26

ID

Αποτελέσματα

•  Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση στατιστικά σημαντική μεταξύ της 
νόσου και του φύλου, του καπνίσματος ή του δείκτη μάζας σώματος.

•  Αντιθέτως, συσχέτιση σε στατιστικά σημαντικό βαθμό βρέθηκε μεταξύ 
της νόσου και:
-  του οικογενειακού ιστορικού,
-  διαφόρων αιματολογικών ανεπαρκειών.
 Συγκεκριμένα, ασθενείς με αφθώδη στοματίτιδα είχαν θετικό οικογενειακό • 
ιστορικό σε ποσοστό 53,1% έναντι 13,8% των ασθενών της ομάδας των 
μαρτύρων (ρ<0,01). Οι ασθενείς αυτοί παρατηρήθηκε ότι πρωτοεμφά-
νισαν τη νόσο σε μικρότερη ηλικία, καθώς και ότι τα επεισόδια ήταν πιο 
συχνά και σοβαρότερης συμπτωματολογίας έναντι αυτών χωρίς θετικό 
οικ. ιστορικό. 

Αποτελέσματα

 Επιπλέον, οι ασθενείς με αφθώδη στοματίτιδα παρουσίαζαν κά-• 
ποια αιματολογική ανεπάρκεια σε ποσοστό 56,2% (18/32 α-
σθενείς), έναντι 7% της ομάδας των μαρτύρων (ρ<0,0001).  
Σε ποσοστό 39%, οι ασθενείς αυτοί συνδύαζαν τόσο θετικό οικογενειακό 
ιστορικό, όσο και κάποια αιματολογική ανεπάρκεια.

• Από τους 18 αυτούς ασθενείς με κάποια αιματολογική ανεπάρκεια:
-  10 είχαν έλλειψη σιδήρου
-  1 φυλλικού οξέος
-  1 βιταμίνης Β12
-  6 είχαν συνδυασμό κάποιας ανεπάρκειας
-   11 (34,4%) εμφάνιζαν αναιμία σε στατιστικά σημαντικό βαθμό συγκρι-

νόμενοι με την ομάδα των μαρτύρων.
•  Στους 18 ασθενείς με κάποια αιματολογική ανεπάρκεια που δόθηκε 

θεραπεία υποκατάστασης, παρατηρήθηκε ότι όλοι μετά από ένα μήνα 
θεραπείας είχαν ομαλοποιήσει όλες τις αιματολογικές τους παραμέτρους, 
που διατηρήθηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια του τριμήνου της παρακολού-
θησής τους.
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Αποτελέσματα

•  Τέλος, δεν μπόρεσε να συσχετισθεί σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ο 
κλινικός τύπος της αφθώδους στοματίτιδας (ήπιος, μέτριος, σοβαρός) με 
κάποια αιματολογική ανεπάρκεια ή αναιμία.
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Συζήτηση-Συμπεράσματα

•  Επιπλέον, συστηματικά νοσήματα, όπως η νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet, 
γαστρεντερικά νοσήματα, το σύνδρομο Sweet, ανοσολογικές ανεπάρκειες 
και γνωστές αιματολογικές ανεπάρκειες, οδηγούν δευτεροπαθώς στην 
εκδήλωση αφθώδους στοματίτιδας.

•  Όπως προέκυψε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσης 
μελέτης, τα οποία είναι συμβατά με αποτελέσματα προηγούμενων με-
λετών

-  η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της νόσου με το θετικό οικογενειακό 
ιστορικό,

-  η απροσδόκητα υψηλή συχνότητα της σχετιζόμενης με αιματολογικές ανε-
πάρκειες αφθώδους στοματίτιδας σε σχέση με την ιδιοπαθή μορφή και

-  η καλή ανταπόκριση αυτής της υποομάδας ασθενών στη θεραπεία υπο-
κατάστασης υποδηλώνουν τα παρακάτω (1-2):
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Αποτελέσματα

•  Από αυτούς τους ασθενείς, οι 7, δηλαδή εκείνοι με αρνητικό οικογενει-
ακό ιστορικό, ανέφεραν ότι δεν εμφάνισαν κανένα επεισόδιο αφθώδους 
στοματίτιδας από την έναρξη της θεραπείας υποκατάστασης και για όλη 
τη διάρκεια του τριμήνου παρακολούθησης.

•  Οι υπόλοιποι 11 με θετικό οικογενειακό ιστορικό ανέφεραν μείωση της 
συχνότητας και της σοβαρότητας των επεισοδίων, χωρίς όμως πλήρη 
εξάλειψή των.
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Συζήτηση-Συμπεράσματα

•  Η αφθώδης στοματίτιδα είναι μια πολύ συχνή φλεγμονώδης ελκωτική 
κατάσταση του στοματικού βλεννογόνου με πιθανή πολυπαραγοντική 
αιτιοπαθογένεια.

•  Προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, οικογενειακό ιστορι-
κό, τοπικοί τραυματισμοί, άγχος-στρες, φάρμακα, ορμονικές διαταραχές, 
κάπνισμα, πιθανόν να συμβάλλουν στην παθογένεια της νόσου.
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Συζήτηση-Συμπεράσματα

1. Η κληρονομικότητα πρέπει να ερευνάται.
2.  Αιματολογικός έλεγχος για πιθανή έλλειψη σιδήρου, φυλλικού οξέος, 

βιταμίνης Β12, αναιμίας ή άλλης αιματολογικής ανεπάρκειας πρέπει πά-
ντοτε να γίνεται σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα αφθώδη στοματίτιδα.

Συζήτηση-Συμπεράσματα

Αυτό θα συνεισφέρει στο ότι και έγκαιρα θα δίνεται θεραπεία υποκα-
τάστασης, αλλά και θα προλαμβάνονται ενδεχομένως πιο σημαντικά 
συστηματικά νοσήματα, των οποίων πιθανόν η πρώτη εκδήλωση είναι 
κάποια αιματολογική ανεπάρκεια και δευτεροπαθώς η υποτροπιάζουσα 
αφθώδης στοματίτιδα.
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Αποτελέσματα

•  Στον υπό μελέτη πληθυσμό, η υποτροπιάζουσα αφθώδης στοματίτιδα με 
ποσοστό 37,5% ήταν πιο συχνή στις ηλικίες κάτω των 38,5 ετών, χωρίς 
όμως να προκύπτει συσχέτιση στατιστικά σημαντική μεταξύ της ηλικίας 
και της νόσου (ρ>0,2).
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