
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λευκοπλακία είναι µία λευκή κηλίδα ή πλάκα
του βλεννογόνου του στόµατος που δεν αποN
κολλάται από το επιθήλιο στο οποίο αναπτύσσεN
ται και δεν µπορεί να ενταχθεί µε κλινικά ή ιστοN
παθολογικά στοιχεία σε κάποια αναγνωρισµένη
νοσολογική οντότητα1. Θεωρείται προκαρκινική
βλάβη, δηλαδή ως ένας µορφολογικά τροποποιN
ηµένος ιστός µε µεγαλύτερη πιθανότητα να υποN
στεί κακοήθη εξαλλαγή συγκριτικά µε τον αντίN
στοιχο φυσιολογικό1. Κύριοι αιτιολογικοί παράN
γοντες της λευκοπλακίας είναι το κάπνισµα, η µάN

σηση, η αποµύζηση καπνού, ιοί της οικογένειας
των ανθρώπινων θηλωµάτων (HPV) και το οινόN
πνευµα1.

Το 1999 παρατηρήθηκε η ανάπτυξη λευκοπλαN
κίας σε άτοµα που χρησιµοποιούσαν συστηµατιN
κά και για µεγάλο χρονικό διάστηµα τα σκευάN
σµατα στοµατικής υγιεινής Viadent®, κύριο ενερN
γό συστατικό των οποίων ήταν το εκχύλισµα σαN
γκου�νάρια2. Επόµενες µελέτες, επιβεβαίωσαν τη
σχέση του εκχυλίσµατος της σαγκου�νάρια µε την
ανάπτυξη λευκοπλακίας3. Οι κυριότερες θέσεις
ανάπτυξης της λευκοπλακίας που σχετίζεται µε
Viadent® ή εκχύλισµα σαγκου�νάρια (Viadent®N
related leukoplakia, sanguinariaNrelated leukoN
plakia) είναι η προστοµιακή αύλακα της άνω γνάN
θου, και ειδικότερα τα προσπεφυκότα ούλα ή ο
φατνιακός βλεννογόνος, µε επέκταση προς τα χείN
λη ή την παρειά2. Η ιστολογική εξέταση των βλαN
βών αυτών δείχνει µη παθογνωµονικές αλλοιώσεις
του επιθηλίου, µε πιο χαρακτηριστικές το συνN
δυασµό υπερκερατίνωσης και ατροφίας του επιN
θηλίου, σε συνδυασµό µε ήπια επιθηλιακή δυN
σπλασία2,3. Παρατηρούνται επίσης, ήπια διήθηση
του χορίου από κύτταρα φλεγµονής και αυξηµέN
νη εναπόθεση µελανίνης2,3.
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Στην παρούσα εργασία περιγράφεται περίπτωN
ση ασθενούς µε λευκοπλακία στην ουλοπαρειακή
αύλακα, στο ιστορικό της οποίας αναφερόταν η
συστηµατική και χρόνια χρήση προ�όντων στοµαN
τικής υγιεινής που περιείχαν εκχύλισµα σαγκου�N
νάρια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Γυναίκα, ηλικίας 52 χρόνων, παραπέµφθηκε από
τον οδοντίατρό της για λευκή πλάκα στην άνω
αριστερή ουλοπαρειακή αύλακα. Η πλάκα έγινε αN
ντιληπτή πριν από 10 µήνες και εµφάνισε µικρή
µεγέθυνση σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Η ασθεN
νής δεν ανέφερε ενοχλήµατα από την περιοχή.
Στο ιατρικό της ιστορικό ανέφερε υπέρταση που
αντιµετωπιζόταν φαρµακευτικά και ινοµύωµα µήN
τρας. Μέχρι πριν 2,5 µήνες κάπνιζε 5N6 τσιγάρα
την ηµέρα. Στο οδοντιατρικό ιστορικό ανέφερε
περιοδοντίτιδα, για τη θεραπεία της οποίας χρηN
σιµοποίησε στο παρελθόν και για «πολλά χρόνια»
το προ�όν Periogard®, το οποίο περιείχε εκχύλιN
σµα σαγκου�νάρια. Η χρήση του προ�όντος είχε
σταµατήσει «πριν από χρόνια, όταν έπαψε να το
βρίσκει στο φαρµακείο», και δεν το αντικατέστηN
σε µε άλλο στοµατόπλυµα.

Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε λευN
κή πλάκα στη φατνιακή απόφυση στην περιοχή
των δοντιών 24 και 25 (εικ. 1). Η βλάβη είχε διαN
στάσεις 1x0,4εκ. δεν αποκολλάτο, είχε µη οµοιN
ογενή επιφάνεια και µάλλον σαφή όρια.

Με την κλινική διάγνωση «λευκοπλακία» έγινε
µερική βιοψία από δύο διαφορετικές θέσεις της
βλάβης.

Η ιστολογική εξέταση έδειξε τµήµα στοµατικού
βλεννογόνου µε υπερκερατίνωση, έµβολα κεραN
τίνης, υπερκόκκωση, και ήπιου βαθµού επιθηλιακή
δυσπλασία (εικ. 2). Το χόριο ήταν αγγειοβριθές και
αραιά διηθηµένο από φλεγµονώδη κύτταρα, κυN
ρίως λεµφοκύτταρα. Η ασθενής υπεβλήθη σε ολιN
κή εξαίρεση της βλάβης σε υγιή όρια. Η ιστολογιN
κή εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσµατος
επιβεβαίωσε τα ευρήµατα της µερικής βιοψίας. Η
τελική διάγνωση ήταν ήπιου βαθµού επιθηλιακή
δυσπλασία, και από τη συνεκτίµηση του ιστορικού
και των ευρηµάτων της κλινικής και µικροσκοπιN
κής εξέτασης η βλάβη θεωρήθηκε συµβατή µε λευN
κοπλακία που σχετίζεται µε εκχύλισµα σαγκου�N
νάρια.

Η επούλωση του χειρουργικού τραύµατος έγιN
νε οµαλά. Τρία χρόνια µετά την αφαίρεση, η ασθεN

νής δεν παρουσιάζει σηµεία υποτροπής ή άλλη
ανάλογη βλάβη στο στοµατικό βλεννογόνο.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το εκχύλισµα σαγκου�νάρια είναι µίγµα έξι αλN
καλοειδών της βενζοφενανθριδίνης που προέρN
χεται από το φυτό Sanguinaria Canadensis L., µε κύN
ριο αλκαλοειδές τη σαγκου�ναρίνη4,5. Έχει ευρύ
φάσµα αντιβακτηριδιακής, αντιµυκητιασικής και αN
ντιφλεγµονώδους δράσης, που περιλαµβάνει Gram+
και GramN µικρόβια, και έχει χρησιµοποιηθεί στη θεN
ραπεία τοπικών µολύνσεων4,5. Παλαιότερα, αποN
τελούσε συστατικό σε αντιεµετικά, αντισηπτικά και
αποχρεµπτικά φάρµακα και σιρόπια4,5, ενώ βρίσκει
ακόµα ευρεία χρήση στην οµοιοπαθητική.

Η σαγκου�ναρίνη έχει in vitro, βακτηριοκτόνο
και βακτηριοστατική δράση για την πλειοψηφία
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Εικ. 1. Κλινική εικόνα της βλάβης. Παρατηρείται λευκή πλάκα
στη φατνιακή απόφυση, στην περιοχή των δοντιών 24 και 25.

Εικ. 2. Ιστολογική εικόνα της βλάβης. ∆ιακρίνεται υπερκερα8
τίνωση, έµβολα κερατίνης, υπερκόκκωση, και ήπιου βαθµού επι8
θηλιακή δυσπλασία (χρώση αιµατοξυλίνης8ηωσίνης, αρχική µε8
γέθυνση x400).



των µικροβίων της οδοντικής µικροβιακής πλάκας
και της στοµατικής κοιλότητας, καθιστώντας την
κατάλληλη για τον έλεγχο της οδοντικής πλάκας
και τη θεραπεία της ουλίτιδας6. Σε in vivo µελέτες,
αποδείχθηκε ότι η συνδυασµένη χρήση στοµατιN
κού διαλύµατος και οδοντόκρεµας που περιέχουν
σαγκου�ναρίνη οδηγεί σε µείωση των βακτηρίων
που συνδέονται µε την πλάκα, και σε µείωση των
δεικτών ουλίτιδας, χωρίς σηµαντικές παρενέργειN
ες6,7.

Από την άλλη πλευρά, στo εκχύλισµα σαN
γκου�νάρια έχουν αποδοθεί τοξικές ιδιότητες και
καρκινογόνο δυναµικό2. Όπως είχε αποδειχτεί το
1961, η σαγκου�ναρίνη και η διυδροσαγκου�ναρίN
νη, µπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο ορN
γανισµό µε την κατανάλωση νοθευµένων βρώσιN
µων λαδιών (Ινδία), ή µε τη λήψη γάλακτος από
ζώα που έχουν καταναλώσει µολυσµένα φυτά, ή
µε τα αυγά και το συκώτι8, και στη συνέχεια να
οδηγήσουν στην εµφάνιση του «επιδηµικού ύδρωN
πα»9. Ο επιδηµικός ύδρωπας είναι ένα τοξικό σύνN
δροµο, που οι κλινικές του εκδηλώσεις περιλαµN
βάνουν διάρροια, οίδηµα, δύσπνοια, αναιµία κ.ά.,
ενώ σε ακραίες περιπτώσεις µπορεί να προκληN
θούν γλαύκωµα και καρδιακό επεισόδιο. ΣηµειN
ολογικά διαπιστώνεται διόγκωση του ήπατος, των
πνευµόνων και της καρδιάς10.

Η σαγκου�ναρίνη έχει συσχετιστεί µε την ανάN
πτυξη καρκίνου στο δέρµα και την ουροδόχο κύN
στη ποντικιών, αλλά και την εµφάνιση καρκίνου
σε ανθρώπους σε διάφορες περιοχές του πλαN
νήτη9. Η χηµική δοµή της σαγκου�ναρίνης δείχνει
αξιοσηµείωτη οµολογία µε αυτή των πολυκυκλιN
κών αρωµατικών υδατανθράκων, που είναι τα
πλέον καλά τεκµηριωµένα καρκινογόνα για το
στοµατικό βλεννογόνο11. Τέλος, η σαγκου�ναρίN
νη παρεµβάλλεται, in vitro, στο DNA των κυττάN
ρων προκαλώντας µεταλλάξεις12,13, και προκαλεί
κυτταροτοξικές δράσεις, ανάλογες της συγκέN
ντρωσης της ουσίας και του χρόνου επίδρασής
της14.

Ωστόσο, άλλοι ερευνητές υποστήριξαν ότι οι
τοξικολογικές µελέτες για το εκχύλισµα σαγκου�N
νάρια είναι επαρκείς και υποδηλώνουν ότι είναι
ασφαλές στα επίπεδα που χρησιµοποιείται στα
προ�όντα Viadent® και ότι υπάρχει µεγάλο περιN
θώριο ασφάλειας µεταξύ των επιπέδων έκθεσης
των χρηστών Viadent® και των επιπέδων που προN
καλούν παρενέργειες σε πειραµατόζωα5. Ακόµα,
απέρριψαν τις µελέτες που συσχέτιζαν την έκθεN
ση στο διάλυµα σαγκου�νάρια µε τοξικότητα ή καρN
κινογόνο δυνατότητα5,15.

Το 1999, οι Damm και συν.2 παρατήρησαν ότι
µεταξύ 88 ασθενών µε λευκοπλακία της άνω προN
στοµιακής αύλακας, το 84,1% χρησιµοποιούσε προN
�όντα Viadent®, έναντι 15,9% που δεν χρησιµοN
ποιούσε. Ενώ το ποσοστό χρήσης αυτών των προN
�όντων σε τυχαίο δείγµα 100 ενηλίκων που προN
σήλθαν για απλό οδοντιατρικό έλεγχο ήταν µόN
λις 3%. Από τους 60 ασθενείς που συγκεντρώθηN
καν αναδροµικά, το 81,7% απάντησε πως χρησιN
µοποιεί προ�όντα της Viadent®, και από τους 28
ασθενείς που µελετήθηκαν προοπτικά το 89,3%
υπέδειξαν τα προ�όντα Viadent® από ένα κατάN
λογο µε 12 διαφορετικές οδοντόκρεµες και 10 διαN
φορετικά στοµατικά διαλύµατα2. Αν και η µελέτη επιN
κρίθηκε από άλλους συγγραφείς15, επόµενες µεN
λέτες υποστήριξαν την πιθανή σχέση ορισµένων
λευκοπλακιών µε τη σαγκου�νάρια3,16N18.

Από τις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες µελέN
τες2,3,16N18 προκύπτει ότι η λευκοπλακία που σχεN
τίζεται µε εκχύλισµα σαγκου�νάρια εντοπίζεται κυN
ρίως στα προσπεφυκότα ούλα και την προστοN
µιακή αύλακα της άνω γνάθου, µε επέκταση προς
τα χείλη και τις παρειές. Πιο σπάνιες θέσεις εντόN
πισης είναι το έδαφος του στόµατος, ο παρειακός
βλεννογόνος και η κάτω επιφάνεια της γλώσσας.
Ουσιαστικά λοιπόν, µπορεί να προσβληθεί κάθε θέN
ση του στοµατικού βλεννογόνου. Η λευκοπλακία
που σχετίζεται µε εκχύλισµα σαγκου�νάρια εµφαN
νίζεται συχνότερα σε µεγαλύτερους ηλικιακά ασθεN
νείς, µε µέσο όρο ηλικίας περίπου τα 60 έτη. Είναι
δε λίγο συχνότερη στις γυναίκες από ότι στους
άνδρες. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν κάνει
χρήση του διαλύµατος περισσότερο από 6 µήνες,
µε µέση διάρκεια χρήσης τα 4,4 έτη2.

Στο ιστορικό δεν αναφέρεται, κατά κανόνα κάN
πνισµα ή συστηµατική χρήση αλκοόλ, ωστόσο δεν
µπορεί να αποκλειστεί η πιθανή συνεργική δράση
των παραπάνω παραγόντων στην ανάπτυξη της
λευκοπλακίας που σχετίζεται µε εκχύλισµα σαN
γκουινάρια2. Αναφέρεται ότι οι χρήστες προ�όN
ντων της Viadent®, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
άλλων επιβαρυντικών παραγόντων, όπως η ηλιN
κία, το κάπνισµα, το αλκοόλ κ.ά., έχουν 8 µε 10
φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν
λευκοπλακία σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, και
ο κίνδυνος αυτός είναι µεγαλύτερος σε άτοµα που
χρησιµοποιούν ταυτόχρονα στοµατικό διάλυµα
και οδοντόκρεµα17. Οι Mascarenhas και συν.18 σε
µελέτη 58 περιπτώσεων κατέληξαν στο συµπέN
ρασµα, ότι τα προ�όντα µε εκχύλισµα σαγκου�νάN
ρια αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου
για την ανάπτυξη λευκοπλακίας.
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Στη χώρα µας δεν κυκλοφορούν πλέον στο εµN
πόριο προ�όντα της Viadent® µε εκχύλισµα σαN
γκου�νάρια.

Αναφορικά µε τον παθογενετικό µηχανισµό,
υποστηρίζεται ότι κατά τη διάρκεια των πλύσεων
του στόµατος, το προστόµιο διατείνεται και δηµιN
ουργεί χώρο για την κατακράτηση του περιεχοN
µένου. Η απόπλυση όµως του προστοµίου στην
άνω γνάθο γίνεται αργά, καθώς οι µεγάλοι σιελοN
γόνοι αδένες βρίσκονται µακριά και έτσι δέχεται
ελάχιστες ποσότητες σάλιου. Με αυτό τον τρόπο
η συγκέντρωση ουσιών στο προστόµιο της άνω
γνάθου είναι αυξηµένη για αρκετές ώρες. Έτσι εξηN
γείται η συχνότερη εντόπιση της λευκοπλακίας
που οφείλεται σε σαγκου�νάρια στο προστόµιο
της άνω γνάθου. Ακόµα, η σαγκου�νάρια και οι µεN
ταβολίτες της έχουν την ικανότητα να κατακραN
τώνται σε διάφορους ιστούς µετά από συστηµαN
τική χορήγηση, µέσω παρεµβολής στο DNA των
κυττάρων. Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσε η σαN
γκου�νάρια και οι µεταβολίτες της να αθροίζονται
τοπικά µετά από µακροχρόνια χρήση.

Μέχρι σήµερα, δεν έχει αναφερθεί τεκµηριωN
µένη περίπτωση κακοήθους εξαλλαγής της λευN
κοπλακίας που σχετίζεται µε εκχύλισµα σαγκου�N
νάρια. Ωστόσο, οι Anderson και συν.11 παρατήρηN
σαν ότι η έκφραση ορισµένων γονιδίων που σχεN
τίζονται µε τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό (PCNA,
KiN67, κυκλίνη D1), καθώς και των πρωτε�νών p16
και p53, παρουσιάζει οµοιότητα µε την επιθηλιακή
δυσπλασία, παρά την επιθηλιακή υπερπλασία11.
Κατά τους συγγραφείς, τα ευρήµατα αυτά υποN
δηλώνουν ότι η λευκοπλακία που σχετίζεται µε
εκχύλισµα σαγκου�νάρια πρέπει να θεωρείται ως
προκαρκινική βλάβη.

Η λευκοπλακία που σχετίζεται µε εκχύλισµα
σαγκου�νάρια πρέπει να διακρίνεται από άλλες
µορφές ιδιοπαθούς λευκοπλακίας, µε κριτήρια το
ιστορικό µακροχρόνιας χρήσης σκευασµάτων στοN
µατικής χρήσης µε σαγκου�νάρια και τη χαρακτηN
ριστική εντόπιση των βλαβών. Κατά κανόνα οι βλάN
βες δεν υποστρέφουν µετά τη διακοπή χρήσης
του στοµατοπλύµατος2.

Η αντιµετώπιση των ασθενών µε λευκοπλακία
που σχετίζεται µε σαγκου�νάρια, εξαρτάται από την
ιστολογική εικόνα και το µέγεθος της βλάβης. KυN
µαίνεται από τακτική παρακολούθηση του ασθεN
νούς µέχρι ολική χειρουργική εξαίρεση της βλάN
βης2. Ειδικότερα, σε βλάβες που παρουσιάζουν µιN
κρού βαθµού δυσπλασία, όπως συµβαίνει στην πλειN
ονότητα των λευκοπλακιών που σχετίζονται µε
σαγκου�νάρια, µπορεί να επιλεγεί η τακτική παραN

κολούθηση2. Αντίθετα, εάν αναγνωριστεί ιστολοN
γικά µεγαλύτερου βαθµού δυσπλασία ή σηµειωθεί
µεταβολή της κλινικής εικόνας, επιβάλλεται η χειN
ρουργική αφαίρεση µε συνακόλουθη ιστοπαθολοN
γική επαναξιολόγηση2. Το ποσοστό υποτροπών
αναφέρεται ότι είναι µεγαλύτερο από 40%2.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η συσχέτιση ορισµένων περιπτώσεων λευκοN
πλακίας του στοµατικού βλεννογόνου µε τη µαN
κροχρόνια χρήση σκευασµάτων στοµατικής υγιN
εινής που περιέχουν εκχύλισµα σαγκου�νάρια καN
θιστά απαραίτητη:

1. Την αποφυγή της χρήσης σκευασµάτων στοN
µατικής υγιεινής µε εκχύλισµα σαγκου�νάρια. Αν
και τέτοια σκευάσµατα δεν κυκλοφορούν πλέον
στην ελληνική αγορά, αναζήτηση στο διαδίκτυο εN
ντόπισε περισσότερα από 20 ανάλογα προ�όντα
που στο σηµερινό «παγκοσµιοποιηµένο» περιβάλN
λον µπορούν εύκολα να φτάσουν και στη χώρα
µας.

2. Τη διερεύνηση της χρήσης τέτοιων σκευαN
σµάτων σε κάθε ασθενή µε λευκοπλακία που δεν
παρουσιάζει τυπικούς παράγοντες κινδύνου.

3. Την προληπτική εξέταση των ασθενών µε
ιστορικό µακροχρόνιας χρήσης σκευασµάτων στοN
µατικής υγιεινής µε εκχύλισµα σαγκου�νάρια.

4. Την τακτική παρακολούθηση των ασθενών
µε λευκοπλακία από σαγκου�νάρια, λόγω της αυN
ξηµένης συχνότητας υποτροπών και του κινδύN
νου εξαλλαγής.

5. Τη συνέχιση της έρευνας για τη βιολογική
δράση της σαγκου�νάρια.

SUMMARY
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SANGUINARIA RELATED LEUKOPLAKIA.
A CASE REPORT.

STOMATOLOGIA 2010,67(1): 27N31

Since 1999 leukoplakia was detected, when
Viadent containing sanguinaria extract, was used
for an extended period of time. Studies that
followed verified the connection of sanguinaria
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extract with leukoplakia. Leukoplakia in
connection with the use of Viadent was mostly
noted in the buccal vestibule of the upper jaw
and mostly on the gums or alveolar mucosa
extending to the lips or the cheek. The histoN
logical examination showed, non pathognomonic
lesions of the mucosa, characterized by
hyperceratosis and atrophy of the mucosa in
relation with a mild dysplasia. This paper refers to
a case of leukoplakia of the buccal vestibule, on a
patient that used for extended period of time,
oral hygiene products that contained sanguinaria
extract.

KEY WORDS: Leukoplakia, Sanguinaria, Precancerous lesion.
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