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[How to cope with recurrent aphthous stomatitis]. 
[Article in French]

Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is the most common 

oral mucosa ailment. This condition is frequently considered 

as idiopathic due to the doubts about its etiology, probably 

related to a minor immunological dysregulation in a context 

of genetic predisposition. However, ulcers that resemble 

recurrent aphthous stomatitis in some respects can be 

found in systemic disorders that must be ruled out for 

the differential diagnosis of SAR, particularly when they 

appear after adolescence and/or when associated lesions 

exist out of the oral cavity. SAR management lies on the 

elimination of predisposing factors (drugs, oral trauma, 

food allergies...) and if needed, topical corticosteroids are 

the first choice regimen. More severe cases may require 

systemic regimens.
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Η υποτροπιάζουσα αφθώδης στοματίτιδα (RAS) είναι η πιο κοινή 

ασθένεια του βλεννογόνου του στόματος. Αυτή η κατάσταση θεω-

ρείται συχνά ιδιοπαθής, λόγω των αμφιβολιών ως προς την αιτιο-

λογία της, η οποία πιθανώς να σχετίζεται με μία μικρή ανοσολογι-

κή δυσλειτουργία σε ένα πλαίσιο γενετικής προδιάθεσης. Ωστόσο, 

έλκη που μοιάζουν από ορισμένες απόψεις με την υποτροπιάζου-

σα αφθώδη στοματίτιδα μπορούν να βρεθούν σε συστηματικές δι-

αταραχές, οι οποίες πρέπει να αποκλειστούν για τη διαφορική διά-

γνωση της RAS, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται μετά την εφηβεία και/ή 

όταν συναφείς βλάβες υπάρχουν εκτός της στοματικής κοιλότητας. 

Η διαχείριση της RAS έγκειται στην εξάλειψη των προδιαθεσικών πα-

ραγόντων (ναρκωτικά, τραύμα στόματος, αλλεργίες σε φαγητά…) 

και εάν χρειαστεί, τα τοπικά κορτικοστεροειδή είναι η πρώτη αγω-

γή επιλογής. Πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να απαιτήσουν συ-

στηματικά σχήματα. id


