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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το αιµαγγειωµατοειδές κοκκίωµα είναι µία συνήθης εντοπισµένη υπερπλαστική βλάβη της στοµατικής
κοιλότητας. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η αναδροµικού χαρακτήρα ανάλυση των κλινικών χα
ρακτηριστικών του αιµαγγειωµατοειδούς κοκκιώµατος σε Έλληνες ασθενείς και η σύγκριση των ευ
ρηµάτων µε εκείνα αντίστοιχων παλαιότερων ελληνικών κα διεθνών µελετών. Συνολικά 1140 περιπτώσεις αι
µαγγειωµατοειδούς κοκκιώµατος (21 από αυτές ήταν επουλίδες κύησης) συµπεριλήφθηκαν σε αυτήν την ανα
δροµικού τύπου µελέτη. Οι απαραίτητες πληροφορίες για τα κλινικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο,
η εντόπιση, το µέγεθος και η διάρκεια των βλαβών στο στόµα πριν τη χειρουργική εξαίρεσή τους, συλλέχθη
καν από τα παραπεµπτικά των ιστολογικών εξετάσεων από τα αρχεία του Εργαστηρίου της Στοµατολογίας
της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά την περίοδο 19742002. Ο µέσος όρος της ηλι
κίας των ασθενών ήταν 41,83 ± 20,70 έτη, µε τη µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης του όγκου (58,6%) να ε
ντοπίζεται µεταξύ της πέµπτης και της έβδοµης δεκαετίας. Ο λόγος: γυναίκες:άνδρες βρέθηκε ίσος µε 1,76:1.
Η συχνότερη εντόπιση του αιµαγγειωµατοειδούς κοκκιώµατος ήταν στα ούλα (70,63%). Η µέγιστη διάµετρος
της βλάβης κυµαινόταν από 0,2 έως 4,0 εκατοστά. Μία στις τρεις περιπτώσεις (31,18%) διαγνώσθηκε και θε
ραπεύτηκε µέσα στον πρώτο µήνα από την εµφάνισή της στο στόµα, ενώ το 39,64% των ασθενών παρέλει
ψε να ζητήσει ιατρική βοήθεια για µία περίοδο από τρεις µήνες έως και είκοσι χρόνια. Η παρούσα µελέτη δεί
χνει ότι τα κλινικά χαρακτηριστικά του αιµαγγειωµατοειδούς κοκκιώµατος στο συγκεκριµένο δείγµα του ελ
ληνικού πληθυσµού είναι παρόµοια µε εκείνα προηγούµενων µελετών. Υπάρχουν ωστόσο διαφορές ως προς
τη µέση ηλικία ανδρών και γυναικών, αλλά και ως προς την ηλικιακή οµάδα στην οποία εντοπίζεται η µέγιστη
επίπτωση του όγκου.

Η

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αιµαγγειωµατοειδές (πυογόνο) κοκκίωµα (ΑΚ)
είναι ένας συνήθης καλοήθης όγκος των βλεννοN
γόνων και του δέρµατος, που περιγράφηκε αρχικά
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το 1897 από τους Poncet και Dor1. Σε µελέτη2 991
αντιδραστικών όγκων των ούλων από το ΕργαN
στήριο Στοµατολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το ΑΚ αποτελούσε το
συχνότερο ουλικό όγκο, και ακολουθούσαν το πεN
ριφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα (ΠΓΚ), το πεN
ριφερικό οστεοποιό ίνωµα (ΠΟΙ) ή περιφερικό ίνωN
µα των ούλων και το τραυµατικό ίνωµα (ΤΙ).
Κλινικά, το ΑΚ εµφανίζεται ως µονήρης όγκος,
µισχωτός ή άµισχος, µε λεία ή λοβωτή επιφάνεια
που συχνά είναι εξελκωµένη και έχει αιµορραγική
τάση. Το χρώµα του µπορεί να είναι ρόδινο ή και
βαθυέρυθρο3N6.
Ιστολογικά, το ΑΚ χαρακτηρίζεται από µεγάλη
συγκέντρωση τριχοειδών αιµοφόρων αγγείων που
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περιβάλλονται από συνδετικό ιστό, ο οποίος διηN
θείται από φλεγµονώδη κύτταρα7,8. Το επιθήλιο
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξελκωµένο
και εµφανίζει υπερακάνθωση. Ο συνδετικός ιστός
γειτονικά της εξελκωµένης επιφάνειας διηθείται
κυρίως από ουδετερόφιλα, ενώ κύτταρα χρόνιας
φλεγµονής (λεµφοκύτταρα και πλασµατοκύτταN
ρα) κυριαρχούν βαθύτερα στο παρασκεύασµα8,9.
Στην επιφάνεια της βλάβης µπορεί να παρατηρηN
θούν δευτερογενείς µη ειδικές αλλοιώσεις, που
περιλαµβάνουν οίδηµα της θεµέλιας ουσίας, τριN
χοειδική διαστολή, φλεγµονή και σχηµατισµό κοκN
κιώδους ιστού10. Αναγνωρίζονται δύο ιστολογικοί
τύποι ΑΚ. Στον πρώτο παρατηρείται αυξηµένος αγN
γειακός πολλαπλασιασµός. Τα νεόπλαστα αγγεία
σχηµατίζουν νησίδια, τα οποία αποτελούν και διαN
γνωστικό κριτήριο για αρκετούς ιστοπαθολόγους.
Ο διάµεσος συνδετικός ιστός παρουσιάζει οίδηµα
και τριχοειδική διαστολή, ενώ στην επιφάνεια της
βλάβης παρατηρείται σχηµατισµός κοκκιώδους
ιστού. Ο τύπος αυτός ονοµάζεται λοβώδες τριχοN
ειδικό αιµαγγείωµα (lobular capillary hemangioma,
LCH)8,11. Ο δεύτερος τύπος ονοµάζεται µηNλοβώN
δες τριχοειδικό αιµαγγείωµα (nonNlobular capillary
hemangioma, nonNLCH) και χαρακτηρίζεται επίσης
από αυξηµένο αγγειακό πολλαπλασιασµό, που δίN
νει όµως την εικόνα κοκκιώδους ιστού8,12.
Η διαφορική διάγνωση του ΑΚ είναι αναγκαίο να
γίνεται µέσω ιστοπαθολογικής εξέτασης, καθώς
η κλινική εικόνα όλων των αντιδραστικών όγκων
(ΤΙ, ΠΓΚ, ΠΟΙ) είναι παρόµοια13.
Η αιτιοπαθογένεια του ΑΚ δεν έχει διευκρινιN
στεί πλήρως. Αρχικά, είχε θεωρηθεί ότι υπεύθυνοι
ήταν πυογόνοι µικροοργανισµοί, όµως µετέπειτα
µελέτες έδειξαν ότι το ΑΚ δεν σχετίζεται µόνο µε
τη φλεγµονή, αλλά κύριο ρόλο παίζουν χρόνιοι
ερεθιστικοί παράγοντες (οδοντική πλάκα, τρυγία,
τραύµα κλπ), πιθανότατα σε συνδυασµό µε τη δράN
ση ενδογενών παραγόντων (µεταβολές των επιN
πέδων των γεννητικών ορµονών)3,4,14,15. ΕξωN
στοµατικά, έχουν περιγραφεί περιπτώσεις, όπου
της εµφάνισης των ΑΚ προηγήθηκαν ποικίλοι τραυN
µατογόνοι παράγοντες, όπως εµβολιασµός για ευN
λογιά16, ή τρύπηµα της µύτης για αισθητικούς λόN
γους17. Οι Vilmann και συν.18 αναφέρουν ότι το
80% των ΑΚ στο στόµα µε εξωουλική εντόπιση,
σχετίζονται µε ιστορικό προηγούµενου τραύµαN
τος, παρατήρηση που συµφωνεί µε προηγούµενες
µελέτες4,5. Παρά την έλλειψη επαρκών στοιχείων,
το τραύµα θεωρείται καθοριστικός αιτιολογικός
παράγοντας των ΑΚ και στα ούλα. Το γεγονός ότι
τα ΑΚ συχνά εντοπίζονται προστοµιακά, ενίσχυN
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σε την υπόθεση που υποστήριζε ότι το λανθαN
σµένο βούρτσισµα των δοντιών προκαλεί µικροN
τραυµατισµούς των ουλικών ιστών που µε τη σειN
ρά τους ευνοούν την ανάπτυξη ΑΚ19.
Άλλος τοπικός ερεθιστικός παράγοντας που πιN
θανώς κατέχει σηµαντική θέση στην παθογένεση
των ΑΚ, είναι η οδοντική µικροβιακή πλάκα και οι
παράγοντες κατακράτησής της, όπως οι κακότεN
χνες αποκαταστάσεις20, καθώς και η επακόλουθη
φλεγµονή των ούλων14,21. Τα αποτελέσµατα έρευN
νας που πραγµατοποιήθηκε σε ∆ανούς άνδρες,
έδειξαν ότι η οµάδα των ατόµων µε ΑΚ είχαν χειN
ρότερη στοµατική υγιεινή από εκείνη χωρίς ΑΚ.
Επιπλέον, το 50% των ατόµων µε ΑΚ είχε ιστοριN
κό προπάρχουσας περιοδοντικής νόσου22. ΕπίN
σης, έχει αναφερθεί ενδιαφέρουσα περίπτωση
σχηµατισµού ΑΚ που σχετιζόταν µε την τοποθέN
τηση αλλοπλαστικού µοσχεύµατος σε µετεξακτιN
κό φατνίο τρίτου γοµφίου23. Οι Davies και συν.24
υποστηρίζουν ότι αυτοί οι ερεθιστικοί παράγοN
ντες ενεργοποιούν έναν ιό τύπου C, που µε τη σειN
ρά του προκαλεί γονιδιακές µεταλλάξεις στις ινοN
βλάστες, µε αποτέλεσµα την αλλοίωση του πρωN
τε~νικού µεταβολισµού τους και τη δηµιουργία
των ΑΚ.
Η συχνότητα εµφάνισης των ΑΚ µπορεί να αυN
ξηθεί υπό την επίδραση των µεταβολών των επιN
πέδων των γεννητικών ορµονών25,26. Έχει δειχN
θεί κλινικά, ότι µεταβολές των συγκεντρώσεων
των οιστρογόνων και της προγεστερόνης µποN
ρούν να προκαλέσουν (σε συνδυασµό µε την
οδοντική µικροβιακή πλάκα) φλεγµονή των ουλιN
κών ιστών σε κορίτσια κατά την εφηβεία27 και σε
γυναίκες που λαµβάνουν αντισυλληπτικά28,29, ακόN
µα και όταν τα ορµονικά επίπεδα κυµαίνονται σε
φυσιολογικά επίπεδα29,30.
Η επουλίδα της κύησης (ΕΚ) είναι µορφή ΑΚ31
που αναπτύσσεται συνήθως στις µεσοδόντιες θηN
λές εγκύων σε υπόβαθρο προπάρχουσας ουλίτιN
δας32. Το ποσοστό εµφάνισής της κυµαίνεται έως
και 9,6%, και είναι συχνότερη στις χειλικές επιφάN
νειες του πρόσθιου τµήµατος της άνω γνάθου33.
Συνήθως, είναι όγκος µονήρης µε ταχεία ανάπτυN
ξη, αιµορραγεί εύκολα και έχει την ίδια κλινική ειN
κόνα µε το ΑΚ34. Η ιστολογική εικόνα της ΕΚ είναι
παρόµοια µε αυτή του ΑΚ.
Παθογενετικά, η ανάπτυξη των ΕΚ αποδίδεται
στη συνέργια της χρόνιας φλεγµονώδους αντίN
δρασης που προκαλείται από την οδοντική µικροN
βιακή πλάκα και εκδηλώνεται µε τη µορφή της συN
χνής κατά την εγκυµοσύνη ουλίτιδας35N37, µε τους
αυξητικούς παράγοντες που εκκρίνονται στο φλεγN

Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΠΑΝΗΣ, Κ. ΤΟΣΙΟΣ, Ι. ΒΡΟΤΣΟΣ

µονώδες εξίδρωµα της ουλοδοντικής σχισµής, και
την οιστρογονική δράση. Ο συνδυασµός αυτός
οδηγεί στην εκδήλωση µίας κοκκιωµατώδους ή ινώN
δους απόκρισης που εκδηλώνεται ως ΕΚ26,31.
Η πρόγνωση του ΑΚ είναι καλή και σπάνια παN
ρατηρούνται υποτροπές3,21. Η θεραπεία εκλογής
του ΑΚ είναι η συντηρητική χειρουργική αφαίρεN
σή του, µε τοµή που φτάνει στο περιόστεο. Όταν
το ΑΚ εντοπίζεται στα ούλα, πρέπει να εκτελείται
λεπτοµερής ριζική απόξεση στα γειτονικά της βλάN
βης δόντια, µε στόχο να αποµακρυνθεί η µικροN
βιακή πλάκα και η τρυγία που πιθανά συµµετέχουν
στην αιτιοπαθογένεια του όγκου14,38.
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η αναδροN
µικού χαρακτήρα ανάλυση των κλινικών χαραN
κτηριστικών του ΑΚ στο συγκεκριµένο δείγµα, και
η σύγκριση των ευρηµάτων µε εκείνα αντίστοιN
χων παλαιότερων µελετών από τον ελληνικό και
τον διεθνή χώρο.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Σε υλικό που συγκεντρώθηκε από τα αρχεία
του Εργαστηρίου της Στοµατολογίας της ΟδοN
ντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
αφορά σε 1.140 περιπτώσεις ΑΚ (συµπεριλαµβάN
νονται 21 ΕΚ) της περιόδου 1974N2002, µελετήN
θηκαν κλινικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το
φύλο, η εντόπιση, το µέγεθος και η διάρκεια των
βλαβών στο στόµα. Οι απαραίτητες πληροφορίες
συλλέχθηκαν από τα παραπεµπτικά των ιστολοN
γικών εξετάσεων.
Οι πληροφορίες για κλινικά χαρακτηριστικά,
όπως το χρώµα, η σύσταση, η σχέση του όγκου
µε τη βάση του (µισχωτός ή άµισχος), η παρουσία
εξέλκωσης ή/και αιµορραγίας, ήταν ελλιπείς στα
παραπεµπτικά των ιστολογικών εξετάσεων που
συµπληρώθηκαν πριν το 1985 και δεν συµπεριN
λήφθηκαν στη µελέτη.
Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε
τη βοήθεια του προγράµµατος Microsoft Office
Excel 2003.
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Εικ. 1. Κατανοµή 1079 αιµαγγειωµατοειδών κοκκιωµάτων κα<
τά ηλικία και φύλο.

έτη). Το 74,46% των ΑΚ εµφανίζονται µετά την ηλιN
κία των 30 ετών και περισσότερες από τις µισές
περιπτώσεις (668 ΑΚ, 58,6%) εντοπίστηκαν µεταN
ξύ της πέµπτης και έβδοµης δεκαετίας της ζωής. Η
επίπτωση του ΑΚ είναι σηµαντικά µεγαλύτερη στις
γυναίκες από τους άνδρες (γυναίκες:άνδρες =
1,76:1). Μέχρι την ηλικία των 20 ετών τα ΑΚ σχεN
δόν ισοκατανέµονται µεταξύ των δύο φύλων (80
ΑΚ σε άνδρες, 78 ΑΚ σε γυναίκες) (εικ. 1).
Η κατανοµή σε 933 ασθενείς µε καταγεγραµN
µένη την εντόπιση του όγκου, φαίνεται στο γράN
φηµα της εικόνας 2. Στα ούλα της άνω γνάθου η
εντόπιση των ΑΚ βρέθηκε ελαφρώς αυξηµένη (354
περιπτώσεις, 37,94%) σε σχέση µε τα ούλα της κάN
τω γνάθου (305 περιπτώσεις, 32,69%).
Στην παρούσα µελέτη η µέγιστη διάµετρος των
ογκιδίων έχει καταγραφεί σε 907 περιπτώσεις και
κυµαίνεται από 0,2 έως 4,0 εκατοστά. Το 70,23%
(637 περιπτώσεις) έχουν µέγιστη διάµετρο έως 1
εκατοστό (εικ. 3).
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Η ηλικία των ασθενών είχε καταγραφεί σε 1079
περιπτώσεις. Ο µέσος όρος της ηλικίας ήταν 41,83
± 20,70 έτη. Οι 727 όγκοι (63,77%) εµφανίστηκαν
σε γυναίκες (µ.ό. ηλικίας: 41,73 ± 20,66 έτη) και οι
413 (36,23%) σε άνδρες (µ.ό. ηλικίας: 42,05 ± 20,69

Εικ. 2. Κατανοµή 933 αιµαγγειωµατοειδών κοκκιωµάτων ανά
εντόπιση.
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Εικ. 3. Κατανοµή 907 αιµαγγειωµατοειδών κοκκιωµάτων ανά
µέγεθος (µέγιστη διάµετρος σε εκατοστά).

Εικ. 4. Κατανοµή 898 αιµαγγειωµατοειδών κοκκιωµάτων σε
σχέση µε τη διάρκεια (σε µήνες) των βλαβών στο στόµα, πριν
από τη χειρουργική εξαίρεση και ιστολογική διάγνωσή τους.

Από τις 898 περιπτώσεις στις οποίες είχε καN
ταγραφεί η διάρκεια της βλάβης στο στόµα πριν
από τη χειρουργική εξαίρεσή της, ένα στα τρία ΑΚ
(280ΑΚ, 31,18%) διαγνώσθηκε και θεραπεύτηκε µέN
σα στον πρώτο µήνα από τη στιγµή που ο ασθεN
νής αντιλήφθηκε τη βλάβη. Μεγαλύτερο ποσοστό
ασθενών όµως (39,64%, 356 ΑΚ), δεν ενεργοποιN
είται σύντοµα, αλλά µόνο µετά το πρώτο τρίµηνο
και µέχρι και 20 χρόνια µετά (εικ. 4).

κριµένο δείγµα, ήταν σχεδόν ίδιος µε εκείνον των
ανδρών (42,05 έτη), ενώ σε άλλες µελέτες οι γυN
ναίκες ήταν νεότερες των ανδρών από 4 έως και
10 χρόνια43,44,47. Η µειωµένη συµµετοχή νεαρών
γυναικών στο δείγµα αυτής της µελέτης αντικαN
τοπτρίζεται στο µικρό αριθµό των ΕΚ που συµπεN
ριλήφθηκαν στην µελέτη (21 ΕΚ σε σύνολο 1140
ΑΚ για την περίοδο 1974N2002). Αυτές οι διαφορές
µπορεί να ερµηνευθούν από το γεγονός ότι όλες
οι περιπτώσεις αυτής της αναδροµικής µελέτης
προήλθαν από το Εργαστήριο της Στοµατολογίας
της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου ΑθηN
νών, στο οποίο οι ΕΚ δεν είναι τόσο συχνές, µιας
και οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης συχνά
καταφεύγουν σε γυναικολογικές κλινικές για την
αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων τους.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η διαπίστωση,
ότι τα ευρήµατα αυτής της µελέτης έρχονται σε
µερική αντίθεση µε εκείνα προηγούµενης µελέN
της που πραγµατοποιήθηκε σε µέρος του ίδιου
υλικού του Εργαστηρίου Στοµατολογίας της ΟδοN
ντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
αφορούσε σε 162 περιπτώσεις ΑΚ της περίοδου
1974N198047. Έως εκείνη την περίοδο οι περισN
σότερες περιπτώσεις εµφανίζονταν µέχρι την ηλιN
κία των 40 χρόνων και στην ηλικιακή οµάδα 0N10
έτη υπερτερούσαν οι άνδρες. Με την επέκταση
του δείγµατος όµως έως το 2002 (1.079 από τις
1.140 περιπτώσεις ΑΚ µε καταγεγραµµένη την ηλιN
κία), το 74,67% των ΑΚ εµφανίζονται µετά την ηλιN
κία των 30 ετών και αριθµητικά τα περισσότερα
ΑΚ εµφανίζονται στην ηλικιακή οµάδα 50N59 έτη
(216 ΑΚ), ενώ ως την ηλικία των 10 ετών υπάρχει
σχεδόν ισοκατανοµή των ΑΚ µεταξύ των δύο φύN
λων (άνδρες: 80, γυναίκες: 78).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η εµφάνιση του ΑΚ σηµειώνεται συνήθως µεN
ταξύ της τρίτης και τέταρτης δεκαετίας, σύµφωνα
µε τους Zhang και συν.39 και τους Anneroth και
Sigurdson40. Άλλες µελέτες αναφέρουν ως συN
χνότερη τη δεύτερη δεκαετία3, την τρίτη δεκαεN
τία41, ή την περίοδο µεταξύ πρώτης και δεύτερης
δεκαετίας42, δεύτερης και τρίτης δεκαετίας43, δεύN
τερης και τέταρτης δεκαετίας15,44, ή τρίτης και πέN
µπτης δεκαετίας45. Τα ευρήµατα αυτής της µελέN
της διαφέρουν µερικώς και υποδεικνύουν ότι η
συχνότερη εµφάνιση ΑΚ εντοπίζεται σε µεγαλύN
τερη ηλικιακή οµάδα, µεταξύ πέµπτης και έβδοµης
δεκαετίας.
Το ΑΚ είναι συχνότερο στις γυναίκες και η αναN
φερόµενη αναλογία ανδρών:γυναικών κυµαίνεται
σε διάφορες µελέτες από 1:1,244, 1:1,841, 1:1,8342,
1:1,9939, 1:246, µέχρι 1:440. Παρά το γεγονός ότι και
στην παρούσα µελέτη η αναλογία δείχνει αυξηµέN
νη εντόπιση του ΑΚ στις γυναίκες (1,76:1), µέχρι
την ηλικία των 20 ετών τα ΑΚ κατανέµονται εξίN
σου µεταξύ των δύο φύλων. Επιπλέον, ο µέσος
όρος ηλικίας στις γυναίκες (41,73 έτη) στο συγκεN
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Συνηθέστερες εντοπίσεις του ΑΚ είναι τα ούN
λα της άνω και κάτω γνάθου3,5,39N47 και ακολουN
θούν τα χείλη, η γλώσσα, οι παρειές και άλλες θέN
σεις (υπερώα, φατνιακός βλεννογόνος κλπ)15,42.
Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνεται και από αυτήν
τη µελέτη, όπου η κύρια εντόπιση του ΑΚ σε 933
καταγεγραµµένες περιπτώσεις (από τις 1.140 πεN
ριπτώσεις ΑΚ) ήταν τα ούλα (άνω και κάτω γνάN
θου), µε ποσοστό 70,63%. Ως προς τις επιµέρους
εντοπίσεις στα ούλα, υπάρχουν διαφορές µεταξύ
διαφορετικών εθνικοτήτων, εύρηµα που υποδηN
λώνει πως υπάρχει προδιάθεση σε διαφορετικούς
πληθυσµούς για επιµέρους θέσεις. Έτσι, η εντόπιN
ση των ΑΚ στα ούλα της άνω γνάθου είναι συN
χνότερη από εκείνη στα ούλα της κάτω γνάθου σε
µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν σε λευκούς πληN
θυσµούς, και κυµαίνεται από 26,85%43, 30,43%15,
42,37%40, 44,00%45,46, 44,20%18, 47,1042 έως και
58,30%41. Αυτό παρατηρήθηκε και στη µελέτη αυN
τή, όπου τα ΑΚ στα ούλα της άνω γνάθου (354 πεN
ριπτώσεις, 37,94%) ήταν αριθµητικά περισσότερα
από αυτά στην κάτω γνάθο (305 περιπτώσεις,
32,69%). Σε µελέτες όµως που χρησιµοποίησαν
δείγµα από έγχρωµους πληθυσµούς, η πιο συνηN
θισµένη εντόπιση των ΑΚ ήταν τα ούλα της πρόN
σθιας περιοχής της κάτω γνάθου44. Το ίδιο εύρηN
µα σηµειώθηκε και σε αναδροµική µελέτη που
πραγµατοποιήθηκε σε Κινέζους ασθενείς39.
Η διάµετρος των ΑΚ σε διάφορες µελέτες κυN
µαίνεται από 0,1N1εκ.40, 1N1,5εκ.3,39, 0,3N2,1εκ.43,44
έως και 0,1N3εκ.3,41.
Στην παρούσα µελέτη το µέγεθος των ογκιN
δίων ποικίλει από 0,2 έως 4,0 εκατοστά. Το 70%
των περιπτώσεων (907 από τις 1.140 περιπτώσεις
ΑΚ µε καταγεγραµµένο το µέγεθος) έχουν µέγιN
στη διάµετρο έως 1 εκατοστό.
Η αιµορραγία είναι αρχικά το κύριο σύµπτωµα
για το οποίο προσέρχονται οι ασθενείς για διάN
γνωση και θεραπεία, µε ποσοστό από 59,3%43 έως
και 92,74%39. Ο πόνος και η διόγκωση των ούλων
είναι η δεύτερη αιτία προσέλευσης σε αναδροµιN
κή µελέτη που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στη
∆υτική Κίνα39, υποδηλώνοντας, σύµφωνα µε τους
ερευνητές, ότι τα ΑΚ στους Κινέζους ασθενείς παN
ρουσιάζουν εντονότερη φλεγµονή, σε σύγκριση
µε τα ΑΚ σε άλλες εθνικότητες.
Η µέση διάρκεια εµφάνισης της βλάβης στο στόN
µα πριν από τη διάγνωση είναι 6 µήνες3, 8 µήνες46,
8,6 µήνες15, αλλά και 11,23 µήνες39. Παρόµοια ήταν
τα αποτελέσµατα και σε αυτήν τη µελέτη, αφού ένα
µεγάλο ποσοστό (39%) δεν ενεργοποιείται σύN
ντοµα, αλλά αναζητά διάγνωση και θεραπεία µόN
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νο µετά το πρώτο τρίµηνο και µέχρι και 20 χρόνια
µετά. Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί από το µικρό µέN
γεθος και τον ήπιο χαρακτήρα της βλάβης, που
σπάνια θα θορυβήσει τον ασθενή άµεσα µε ανηN
συχητικά συµπτώµατα, όπως αιµορραγία ή ταχεία
αύξηση του µεγέθους της.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει ότι τα κλινικά χαN
ρακτηριστικά του ΑΚ στο συγκεκριµένο δείγµα
του ελληνικού πληθυσµού είναι παρόµοια µε εκείN
να προηγούµενων µελετών.
Οι πιο σηµαντικές διαφορές εντοπίζονται στο
µέσο όρο ηλικίας ανδρών και γυναικών, που στο
συγκεκριµένο δείγµα ήταν σχεδόν ίδιος (γυναίN
κες: 41,73 έτη, άνδρες: 42,05 έτη), ενώ σε άλλες
µελέτες οι γυναίκες εµφανίζονται έως και 10 χρόN
νια νεότερες των ανδρών.
Επιπλέον, η συχνότερη εµφάνιση ΑΚ εντοπίζεN
ται σε µεγαλύτερη ηλικιακή οµάδα (µεταξύ πέN
µπτης και έβδοµης δεκαετίας και µέγιστη επίπτωN
ση του όγκου στην ηλικιακή οµάδα 50N59 έτη), από
τις ηλικιακές οµάδες που αναφέρονται σε προN
ηγούµενες µελέτες.

SUMMARY
S. VASSILOPOULOS, K. TOSIOS,
V. PANIS, J. VROTSOS

ORAL PYOGENIC GRANULOMA.
A RETROSPECTIVE STUDY
OF 1140 CASES
IN GREEK POPULATION.
STOMATOLOGIA 2010,67(1): 12N18

The pyogenic granuloma is a common localized
hyperplastic lesion of the oral cavity. The purpose
of the present study was to retrospectively
analyze the clinical features of oral pyogenic
granuloma in Greek patients and to compare
these data with those of previous similar studies.
A series of 1140 consecutive cases of pyogenic
granulomas (including 21 pregnancy tumors)
were retrospectively analyzed. Clinical data
including gender, age, size, location and duration
of the lesion prior to surgical excision were
retrieved from the records of patients
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accessioned in the Histopathology Laboratory of
the Department of Oral Pathology and Oral
Surgery, Dental School, University of Athens,
during the period 1974 to 2002. The mean age of
the patient was 41.83 ± 20.70 years, with the
greatest degree of occurrence (58.6%) in the fifth
to the seventh decade. The femaleNtoNmale ratio
was 1.76:1. The most frequently involved site was
the gingival (70.63%). The maximum diameter of
the tumors varied from 0.2cm to 4.0cm. One out
of three cases (31.18%) was diagnosed and
treated within a month since the patient noticed
the lesion, while 39.64% of the patients neglected
to ask for medical advice for a period ranging
from three months to twenty years. This study
shows that the clinical features of oral pyogenic
granuloma in this specific sample of greek
population are similar to those of studies from
other countries. There are, however, differences
in age distribution among males and females as
well as in the peak incidence.
KEY WORDS: Pyogenic granuloma, Retrospective study, Cli;
nical features.
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