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Η στοµατική κοιλότητα ως ανοιχτή πύλη του οργανισµού αποτελεί προσφιλές πεδίο εγκατάστασης
λοιµώξεων ποικίλης αιτιολογίας. Ειδικότερα, οι ιογενείς λοιµώξεις προσβάλλουν συχνά το στοµατικό βλεννογόνο είτε ως µέρος συστηµατικής λοίµωξης είτε εντοπισµένα. Οι συχνότερες ιογενείς
λοιµώξεις του στόµατος αφορούν στους ερπητοϊούς, τους εντεροϊούς και τους ιούς του ανθρωπίνου θηλώµατος. Μεταξύ των ερπητοϊών ο ιός του απλού έρπητα τύπου 1 (HSV-1), o ιός της ανεµοβλογιάς-ζωστήρα (VZV) και ο Epstein-Barr (EBV) προσβάλλουν συχνότερα τη στοµατική κοιλότητα.
Ο HSV-1 και ο VZV εµφανίζονται κυρίως µε τη µορφή φυσαλίδων που ρήγνυνται και καταλείπουν
επώδυνες διαβρώσεις. Ο EBV στα πλαίσια λοιµώδους µονοπυρήνωσης µπορεί να προκαλέσει φαρυγγοαµυγδαλίτιδα, περιαµυγδαλικά αποστήµατα, ελκονεκρωτική ουλίτιδα και άτυπες εξελκώσεις
ή πετέχειες της υπερώας ενώ παράλληλα αποτελεί το αίτιο της τριχωτής λευκοπλακίας, µιας ανώδυνης λευκωπής αλλοίωσης των πλάγιων χειλέων της γλώσσας η οποία αποτελεί παθογνωµονικό
εύρηµα της HIV λοίµωξης. Από τους εντεροϊούς συνηθέστερα οι ιοί coxsackie είναι εκείνοι που προσβάλλουν το στόµα προκαλώντας την ερπητική κυνάγχη και τη νόσο στόµατος-χεριών-ποδιών που
συνίσταται στην ταυτόχρονη εµφάνιση του χαρακτηριστικού κηλιδο-βλατιδο-φυσαλιδώδους εξανθήµατος στα εν λόγω µέρη του σώµατος. Τέλος, η λοίµωξη του στόµατος από τους ιούς HPV γίνεται κυρίως µέσω της σεξουαλικής επαφής και οδηγεί στην ανάπτυξη είτε καλοήθων ογκόµορφων
βλαβών (θηλώµατα, κονδυλώµατα) είτε του ακανθοκυτταρικού καρκίνου του στόµατος ανάλογα µε
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το στέλεχος που εµπλέκεται στη λοίµωξη. Η διάγνωση της ιογενούς στοµατικής λοίµωξης τίθεται
βάσει του λεπτοµερούς ιστορικού, της κλινικής εξέτασης και των ενδεδειγµένων εργαστηριακών
εξετάσεων. Η γνώση των συνηθέστερων στοµατικών ιογενών λοιµώξεων είναι απαραίτητη καθώς
µπορεί να αποτελούν το πρώτο κλινικό σηµείο εκδήλωσης συστηµατικής νόσου. Συνεπώς, η ορθή
και έγκαιρη διάγνωση της ιογενούς στοµατικής λοίµωξης συµβάλλει στην επιτυχέστερη θεραπευτική αντιµετώπιση του ασθενούς καθώς και στη βελτίωση της πρόγνωσης και της ποιότητας της
ζωής του.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Λέξεις κλειδιά

στοµατική λοίµωξη, HSV, EBV, Coxsackie, HPV

Εισαγωγή
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Το στόµα αποτελεί µία από τις κυριότερες ανοιχτές
πύλες του οργανισµού που επιτελεί πολυάριθµες και
ποικίλες λειτουργίες µε αποτέλεσµα να συνιστά
σύνηθες προσφιλές πεδίο ανάπτυξης λοιµώξεων. Οι
λοιµώξεις του στόµατος µπορεί να προκαλούνται από
βακτήρια, ιούς, µύκητες και παράσιτα. Οι ιογενείς
λοιµώξεις αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της
παθολογίας του στόµατος, συνήθως είναι µεταδοτικές και ενίοτε µπορούν να παρέχουν πληροφόρηση
σχετικά µε την αµυντική κατάσταση του ασθενούς ή
την παρουσία υποκείµενου νοσήµατος (π.χ. κακοήθεια, AIDS).

1. Ερπητοιοί
Ο όρος ερπητοϊός προέρχεται από την ελληνική λέξη
«έρπω» που αναφέρεται σε αυτόν που µετακινείται
«σερνόµενος»1 και κατ’ επέκταση σε εκείνον που µετακινείται αργά και µε κόπο. Οι ερπητοϊοί που προσβάλλουν τον άνθρωπο (Human Herpes Viruses-HHV)
συνιστούν µία οκταµελή οικογένεια στην οποία περιλαµβάνονται οι ιοί του απλού έρπητα τύπου 1 και 2
(Herpes Simplex Virus-1,-2, HSV-1,-2), ο ιός της ανεµευλογιάς–ζωστήρα (Varicella-Zoster Virus, VZV/HHV3), ο ιός Epstein-Barr (EBV/HHV-4), ο κυτταροµεγαλοϊός (Cytomegalovirus-CMV/HHV-5) και οι ανθρώπινοι ερπητοϊοί HHV-6,-7 και -82,3,4. Από το σύνολο των
ανθρώπινων ερπητοϊών οι HSV-1, VZV και EBV προκαλούν συνηθέστερα στοµατικές λοιµώξεις µε ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον.

1.1. Ιός του απλού έρπητα - 1
(Herpes Simplex Virus -1, HSV-1)
Ο HSV-1 είναι ένας DNA ιός που µεταδίδεται κυρίως
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στοµατικών βλαβών και µπορεί να προκαλέσει την
πρωτοπαθή και δευτεροπαθή ερπητική λοίµωξη του
στόµατος, γνωστή ως ερπητική ουλοστοµατίτιδα5,6,7.
Σπανιότερα, µπορεί να ενοφθαλµιστεί στη στοµατική
κοιλότητα ο HSV-2 µέσω στοµατογεννητικής επαφής
προκαλώντας ανάλογες βλάβες µε τον HSV-17.
Η πρωτοπαθής λοίµωξη από τον HSV-1 παρατηρείται συνηθέστερα στην παιδική ηλικία και η κλινική
της εκδήλωση είναι είτε θορυβώδης είτε ήπια8. Στην
πρωτοπαθή ερπητική ουλοστοµατίτιδα το άτοµο εµφανίζει πολλαπλές φυσαλίδες σε διάφορες θέσεις
του στοµατικού βλεννογόνου, όπως η ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας, η υπερώα, τα ούλα και ο χειλικός
βλεννογόνος. Οι φυσαλίδες γρήγορα ρήγνυνται καταλείποντας επώδυνες διαβρωτικο-ελκωτικές βλάβες,
οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου καλύπτονται από
κιτρινωπή ψευδοµεµβράνη, ενίοτε αιµορραγική7,8,9
(Eικόνα 1). Ο ασθενής εµφανίζει επίσης πυρετική κίνηση (38-38.5οC), λεµφαδενίτιδα, δυσκαταποσία, δυσφαγία, κακουχία και αδυναµία7. Τις πρώτες ηµέρες
της λοίµωξης ενδέχεται ο αναφερόµενος πόνος και
ερεθισµός από την περιοχή της µαλθακής υπερώας
σε συνδυασµό µε την πυρετική κίνηση να εκληφθούν
εσφαλµένα ως φαυρρυγοαµυγδαλίτιδα µε αποτέλεσµα τη µη σωστή θεραπευτική αντιµετώπιση του
ασθενούς7,9. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία όταν ο
ασθενής είναι µικρής ηλικίας, καθώς τα παιδιά µε
πρωτοπαθή HSV-1 λοίµωξη λόγω των εξαιρετικά επώδυνων στοµατικών βλαβών παρουσιάζουν έντονη δυσκατοποσία µε συνεπακούλουθο κίνδυνο ανάπτυξης
αφυδάτωσης8.
Συνήθως, ο ιός αυτοπεριορίζεται µετά από 2 εβδοµάδες περίπου και στη συνέχεια παραµένει σε λανθάνουσα κατάσταση στα γάγγλια του τρίδυµου
νεύρου. Η αναζωπύρωση του HSV-1 συνιστά τη δευτεροπαθή ερπητική ουλοστοµατίτιδα, η οποία παρατηρείται όταν µειωθεί η αµυντική κατάσταση του
ατόµου π.χ. στρες, έκθεση σε ακραίες θερµοκρασίες,
κακή διατροφή, κάπνισµα, προηγηθείσα οδοντιατρική
θεραπεία, έµµηνος ρύση, αλλεργία, τραύµα, εγκυµο-
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Εικόνα 1. Πρωτοπαθής λοίµωξη από τον HSV-1 σε γυναίκα ηλικίας
21 ετών. Παρατηρούνται συρρέουσες ελκώσεις µε ανώµαλα, δενδριτικά όρια στο βλεννογόνο του κάτω χείλους
και στα προσπεφυκότα ούλα της κάτω γνάθου. Αντίστοιχες ελκωτικές βλάβες αναπτύχθηκαν στο ερυθρό κράσπεδο των χειλέων οι οποίες καλύπτονται από αιµορραγικές εφελκίδες.

Εικόνα 2. Γυναίκα ηλικίας 68 ετών επανήλθε µε δευτεροπαθή ενδοστοµατική λοίµωξη από τον HSV-1 2 ηµέρες µετά από
εργώδη οδοντική εξαγωγή του 17. Παρατηρούνται µικρές
συρρέουσες διαβρωτικοελκωτικές βλάβες στη σκληρά
υπερώα αντίστοιχα µε τη θέση του 17.

σύνη ή ασθενείς µε υποκείµενα συστηµατικά νοσήµατα όπως AIDS και καρκίνο6,7,10,11.
Η δευτεροπαθής ερπητική ουλοστοµατίτιδα εκδηλώνεται συνηθέστερα µε τη µορφή του επιχείλιου έρπητα και σπανιότερα µε ενδοστοµατική προσβολή.
Στην περίπτωση του επιχείλιου έρπητα το άτοµο αρχικά αναφέρει αίσθηµα κνησµού το οποίο ακολουθείται από ήπια ερυθρότητα στο ερυθρό κράσπεδο των
χειλέων και µετά από 2 ηµέρες περίπου εµφανίζεται η
χαρακτηριστική φυσαλίδα του ερπητοϊού, η οποία ρήγνυται και καταλείπει επώδυνη ελκωτική βλάβη καλυπτόµενη από εφελκίδα. Σε ανοσοεπαρκή άτοµα η
βλάβη αυτοϊάται σε 7-10 ηµέρες, ενώ σε ανοσοκατεσταλµένους (π.χ. ογκολογικοί ασθενείς, µεταµοσχευµένοι, οροθετικοί, ασθενείς µε αρρύθµιστο σακχαρώδη διαβήτη) παρατηρούνται εκτεταµένες βλάβες των
χειλέων µε αυξηµένη τάση υποτροπής12,13.
Στη δευτεροπαθή λοίµωξη από HSV-1 µε ενδοστοµατική εντόπιση παρατηρούνται πολλαπλές µικρές φυσαλίδες, οι οποίες ρήγνυνται καταλείποντας
χαρακτηριστικές συρρέουσες εξελκώσεις µε δενδριτικά ανώµαλα όρια6,12. Η συχνότερη εντόπιση των
βλαβών είναι απέναντι από τη µύλη του δεύτερου
γοµφίου της άνω γνάθου7,12 (Εικόνα 2). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο HSV-1 ως επιθηλιοτρόπος ιός προσβάλλει το επιθήλιο του στόµατος στη µεν πρωτοπαθή λοίµωξη γενικευµένα, σε κερατινοποιηµένο και
µη κερατινοποιηµένο επιθήλιο, ενώ στη δευτεροπαθή
λοίµωξη προκαλεί διαβρωτικοελκωτικές βλάβες κυρίως σε κερατινοποιηµένο επιθήλιο όπως σκληρά
υπερώα, ούλα και ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας.
Η διάγνωση της πρωτοπαθούς ερπητικής λοίµω-

ξης του στόµατος τίθεται συνήθως κλινικά βάσει του
ιστορικού και των χαρακτηριστικών φυσαλιδωδών
βλαβών που αναπτύσσονται στο στοµατικό βλεννογόνο. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο µπορεί να
διενεργηθεί διαγνωστικός εργαστηριακός έλεγχος.
Συχνότερα πραγµατοποιείται η λήψη κυτταρολογικού
επιχρίσµατος από την περιοχή των στοµατολογικών
βλαβών µόνη της ή σε συνδυασµό µε βιοψία. Σε
αυτήν την περίπτωση παρατηρούνται τα χαρακτηριστικά επιθηλιακά κύτταρα που έχουν προσβληθεί από
τον ιό και εµφανίζουν ευµεγέθη πυρήνα (κοιλοκύτταρα) σε συνδυασµό µε ενδοεπιθηλιακή ανάπτυξη
φυσαλίδας και ακανθόλυση7.
Στο υλικό του επιχρίσµατος ή στο δείγµα της ιστικής βιοψίας µπορεί να εφαρµοστεί άµεσος ανοσοφθορισµός, ενώ άλλες διαγνωστικές προσεγγίσεις
περιλαµβάνουν µοριακές µεθόδους όπως την PCR
(polymerase chain reaction) και ορολογικές τεχνικές.
Μολονότι είναι θεωρητικά εφικτή η αποµόνωση του
ιού από ιστική καλλιέργεια αυτό δεν εφαρµόζεται
στην πράξη καθώς προαπαιτείται η λήψη υλικού από
ακέραιη φυσαλίδα κάτι που σπάνια παρατηρείται στο
ενδοστοµατικό περιβάλλον5,14.
Θεραπευτικά, στη συµπτωµατική πρωτοπαθή λοίµωξη από HSV-1 χορηγούνται συνήθως αντιικά
σκευάσµατα ακυκλοβίρης ή βαλακυκλοβίρης p.o. σε
ηµερήσια δόση 1 gr για ενήλικα ανοσοεπαρκή άτοµα
και για διάρκεια 5 ηµερών, ενώ για ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς (π.χ. οροθετικοί, µεταµοσχευµένοι,
ογκολογικοί ασθενείς) απαιτείται συνήθως διπλασιασµός της δόσης και της διάρκειας θεραπείας7,8,15.
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γνωση της ερπητικής λοίµωξης σε µικρά παιδιά ώστε
να επέλθει συµπτωµατική ανακούφιση, να αρθεί η δυσκαταποσία και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αφυδάτωσης του παιδιού8. Η αγωγή στοχεύει στην ανακούφιση των συµπτωµάτων και στη µείωση της διάρκειας των βλαβών.
Στη δευτεροπαθή λοίµωξη του στόµατος συνήθως
δεν απαιτείται κάποια θεραπευτική παρέµβαση σε
ανοσοεπαρκή άτοµα, ενώ η τοπική εφαρµογή ιοστατικής γέλης (π.χ. ακυκλοβίρης) µπορεί να βραχύνει
τον κύκλο του ιού µόνο αν εφαρµοστεί στην πρώιµη
φάση του κνησµού, πριν την εµφάνιση ορατών βλαβών15,16.
Βασική οδηγία παραµένει η διατήρηση καλής στοµατικής υγιεινής και η αντικατάσταση της οδοντόβουρτσας µετά την αποδροµή της ερπητικής λοίµωξης, καθώς και η πλήρης αποφυγή επαφής των στοµατικών βλαβών µε γυµνά δάχτυλα τα οποία µπορεί
ασυναίσθητα να αγγίξουν µετά τους οφθαλµούς. Σε
αυτήν την περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα ανάπτυξης ερπητικής παρονυχίας ή ερπητικής ενοφθαλµίτιδας, η οποία σε ακραίες καταστάσεις µπορεί να
καταλήξει σε τύφλωση7,15.

1.2. Ιός ανεµοβλογιάς – ζωστήρα (Var icella Zoster
Virus-VZV)
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Η πρωτοπαθής λοίµωξη από τον ιό VZV πραγµατοποιείται συνήθως µέσω αεροσταγονιδίων ή άµεσης
επαφής µε την περιοχή των βλαβών και συνίσταται
στην ανεµοβλογιά η οποία προσβάλλει συνηθέστερα
παιδιά. Η νόσος εκδηλώνεται µε το χαρακτηριστικό
φυσαλιδώδες ερύθηµα στο δέρµα του προσώπου και
του κορµού συνοδευόµενο από κακουχία, φαρυγγίτιδα και ρινίτιδα17. Οι στοµατικές και περιστοµατικές
βλάβες στην ανεµοβλογιά είναι συχνές και συνήθως
προηγούνται της ανάπτυξης του γενικευµένου εξανθήµατος. Χαρακτηριστικά, αναπτύσσονται πολλαπλές
λευκωπές φυσαλιδώδεις βλάβες κυρίως στη µαλθακή
υπερώα, στο ερυθρό κράσπεδο των χειλιών και στις
παρειές οι οποίες ρήγνυνται καταλείποντας συρρέουσες εξελκώσεις που καλύπτονται από ψευδοµεµβράνη, οι οποίες σε αντίθεση µε τις βλάβες που
προκαλεί ο HSV-1, είναι σχετικά ανώδυνες. Σε ήπιες
περιπτώσεις οι στοµατικές βλάβες είναι παρούσες
στο 1/3 των προσβεβληµένων ατόµων και συνίστανται σε 1-2 ελκώσεις που επουλώνονται εντός 1-3 ηµερών, ενώ σε βαρύτερες περιπτώσεις οι στοµατικές
εκδηλώσεις µπορεί να αντιστοιχούν σε πολυάριθµες
ελκωτικές βλάβες (περίπου 30) οι οποίες επιµένουν
για περίοδο 5-10 ηµερών. Στη δεύτερη περίπτωση παρατηρείται µίγµα φυσαλίδων και ελκώσεων στο στοµατικό βλεννογόνο18,19.
Μετά την ανάπτυξη της ανεµοβλογιάς ο ιός παραµένει σε λανθάνουσα κατάσταση στα νωτιαία γάγVOL. 59 • ΙSSUE 1, January - March 2014

γλια και όταν ενεργοποιηθεί ξανά προκαλείται ο ζωστήρας µε την εµφάνιση χαρακτηριστικών κηλιδοφυσαλιδώδους εξανθήµατος κατά µήκος της περιοχής
διανοµής του προσβεβληµένου αισθητικού νεύρου. Υπολογίζεται ότι το 10-20% των ατόµων θα εκδηλώσει κάποια στιγµή στη ζωή τους ζωστήρα, ενώ
το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε ηλικιωµένους και ανοσοκατεσταλµένους17.
Οι στοµατικές βλάβες προκαλούνται όταν προσβληθεί το τρίδυµο νεύρο και µπορεί να εντοπίζονται
είτε σε στέρεα προσφυόµενο στοµατικό βλεννογόνο
είτε σε κινητό. Οι βλάβες αντιστοιχούν σε πολλαπλές
φυσαλίδες που ρήγνυνται καταλείποντας ελκώσεις
καλυπτόµενες από κιτρινωπή ψευδοµεµβράνη, οι
οποίες σταµατούν χαρακτηριστικά στη µέση γραµµή
του στόµατος. Αντίστοιχες φυσαλιδοελκωτικές βλάβες µπορεί να αναπτυχθούν στο σύστοιχο τµήµα του
δέρµατος του προσώπου7,20. Επίσης, έχει καταγραφεί
η πιθανότητα πρόκλησης σηµαντικής οστικής νέκρωσης των γνάθων και απώλειας δοντιών οφειλόµενης
σε προσβολή από τον έρπητα ζωστήρα21.
Η διάγνωση της λοίµωξης από τον ιό της ανεµοβλογιάς–ζωστήρα είναι συνήθως κλινική καθώς ο
ασθενής αναφέρει έκθεση στον ιό (µέσω επαφής µε
άτοµο που νοσούσε) περίπου 3 βδοµάδες πριν ο ίδιος
αναπτύξει το χαρακτηριστικό κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα. Αν κριθεί απαραίτητη η εργαστηριακή επιβεβαίωση µπορεί να αποµονωθεί ο ιός από κυτταροκαλλιέργεια προερχόµενη από υγρό ακέραιης φυσαλίδας. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούνται χαρακτηριστικές αλλοιώσεις των προσβεβληµένων κυττάρων
παρόµοιες µε αυτές που ανευρίσκονται στη λοίµωξη
από τον ιό του απλού έρπητα. Επίσης, µπορεί να
εφαρµοστούν ορολογικές και µοριακές µέθοδοι (άµεσος ανοσοφθορισµός, PCR)7.
Θεραπευτικά δεν προτείνεται η χορήγηση κάποιου
αντιικού σκευάσµατος σε ανοσοεπαρκή παιδιά που
εµφανίζουν ανεµοβλογιά, εκτός από υποστηρικτική
αγωγή όπως αντιπυρετικά. Όµως, σε περίπτωση που
προσβληθεί µεγαλύτερο ή ανοσοκατεσταλµένο άτοµο από ανεµοβλογιά ή ζωστήρα τότε ενδείκνυται η
χορήγηση αντιικών σκευασµάτων (π.χ. ακυκλοβίρη,
βαλακυκλοβίρη, φαµσικλοβίρη) σε δόση προσαρµοσµένη στη βαρύτητα της νόσου, στην ηλικία και στο
ιατρικό ιστορικό του ασθενούς22,23. Ειδικά στην περίπτωση του ζωστήρα προτείνεται η άµεση έναρξη της
αντιικής αγωγής, αν είναι εφικτό εντός 2-3 ηµερών
προκειµένου να επιταχυνθεί η επούλωση των στοµατικών βλαβών και να περιοριστεί το άλγος. Παράλληλα για την αντιµετώπιση της µεθερπητικής νευραλγίας έχει προταθεί πλήθος φαρµάκων εκτός από τα
συνήθη αναλγητικά όπως επιφανειακά αναισθητικά,
αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά και κορτικοστεροειδή, η αποτελεσµατικότητα των οποίων προκύπτει να
είναι εξατοµικευµένη23,24.
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1.3.Ιός Epstein-Barr (Epstein Barr Virus-EBV)
Ο ιός Epstein-Barr αναπτύσσει συνήθεις στοµατικές
εκδηλώσεις κυρίως στα πλαίσια πρόκλησης της λοιµώδους µονοπυρήνωσης, ενώ παράλληλα συνιστά
αίτιο ανάπτυξης της τριχωτής λευκοπλακίας του στόµατος, µιας στοµατικής αλλοίωσης µε ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον25,26,27.
Η βαρύτητα και το φάσµα των κλινικών εκδηλώσεων της λοιµώδους µονοπυρήνωσης ποικίλουν κυρίως βάσει της ηλικίας του ατόµου. Γενικά, αναφέρεται πυρετός, λεµφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνοµεγαλία, φαρυγγίτιδα, αδυναµία και ανορεξία28. Ενδοστοµατικά, παρατηρείται κυρίως διόγκωση της στοµατοφαρυγγικής και περιαµυγδαλικής περιοχής, µερικές
φορές µε σχηµατισµό αποστηµατίων25,27. Η γλωσσική
αµυγδαλή ενδέχεται να διογκωθεί και να προκαλέσει
απόφραξη της άνω αεραγωγού29. Περίπου το 25%
των ασθενών παρουσιάζουν ερυθρότητα και πετέχειες στη σκληρά και µαλθακή υπερώα, οι οποίες
αποδράµουν µετά από 1-2 ηµέρες25,27. Συνήθως, η
νόσος αυτοπεριορίζεται µετά από 4-6 εβδοµάδες και
η θεραπευτική αντιµετώπιση συνίσταται κυρίως σε
αντιπυρετικά και αναλγητικά σκευάσµατα28.
Στο πλαίσιο της λοιµώδους µονοπυρήνωσης έχει
παρατηρηθεί η ανάπτυξη µίας βακτηριακής λοίµωξης,
της ελκονεκρωτικής ουλίτιδας, η οποία χαρακτηρίζεται από νέκρωση και εσχαροποίηση των θηλών των
ούλων που παρεµβάλλονται µεταξύ των δοντιών. Σε
συνύπαρξη λοιµώδους µονοπυρήνωσης, η ελκονεκρωτική ουλίτιδα αντιστέκεται στη συνήθη θεραπευτική αντιµετώπιση27,30.
Καθώς οι στοµατικές βλάβες της λοιµώδους µονοπυρήνωσης δεν είναι παθογνωµονικές της νόσου
απαιτείται περαιτέρω κλινικοεργαστηριακός έλεγχος
προκειµένου να τεθεί η διάγνωση. Η κλασική εργαστηριακή διάγνωση της λοιµώδους µονοπυρήνωσης
προκύπτει από την ορολογική δοκιµασία Paul-Bunnell
κατά την οποία ανευρίσκονται τα οµώνυµα ετερόφιλα
αντισώµατα, ενώ στη γενική εξέταση αίµατος παρατηρείται λευκοκυττάρωση και άτυπα λευκοκύτταρα
στο περιφερικό αίµα26,28.
Στην πλειονότητα τω περιπτώσεων η λοιµώδης µονοπυρήνωση υποχωρεί εντός 4-6 εβδοµάδων και η
αγωγή είναι κυρίως υποστηρικτική πχ χορήγηση µη
στεροειδών αντιφλεγµονωδών σκευασµάτων. Η αντιµετώπιση των στοµατικών βλαβών είναι συντηρητική
ενώ σε περίπτωση εµφάνισης έντονης φαρυγγίτιδας
ή ελκονεκρωτικής ουλίτιδας µπορεί να χορηγηθούν
µε φειδώ αντιβιοτικά ή/και κορτικοστεροειδή. Συνήθως προτιµάται η χορήγηση µετρονιδαζόλης που κρί
νεται πιο αποτελεσµατική για την αντιµετώπιση της
επιµένουσας ελκονεκρωτικής ουίτιδας, ενώ η πενικιλλίνη έχει συσχετισθεί µε ανάπτυξη δερµατικού αλλεργικού ερυθήµατος σε έδαφος λοιµώδους µονοπυρήνωσης και για αυτό δεν προτιµάται7,27,30.

Εικόνα 3. Τριχωτή λευκοπλακία χαρακτηριζόµενη από ασυµπτωµατικές λευκές πλάκες που φέρονται παράλληλα µεταξύ
τους και κάθετα προς τα πλάγια χείλη της γλώσσας σε νεαρό HIV (+) ασθενή. Η τριχωτή λευκοπλακία αποτέλεσε
πρώιµο δείκτη ανάπτυξης AIDS στον ασθενή.

Η τριχωτή λευκοπλακία του στόµατος εµφανίζεται
µε τη µορφή µη αποκολλώµενων λευκών πλακών ή
γραµµών, οι οποίες φέρονται παράλληλα µεταξύ τους
και κάθετα προς τα πλάγια χείλη της γλώσσας (Εικόνα 3). Είναι ασυµπτωµατική βλάβη µε υψηλή κλινική
αξία, καθώς αποτελεί διαγνωστικό δείκτη οροθετικότητας και ανάπτυξης πλήρους AIDS31,32,33. Σπανιότερα
µπορεί να ανευρεθεί και σε άλλους ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς, κυρίως σε µεταµοσχευµένους. Ως
ιογενής βλάβη οφειλόµενη στον Epstein-Barr, η τριχωτή λευκοπλακία ανταποκρίνεται πλήρως στη χορήγηση αντιικών φαρµάκων, συνήθως όµως δε χρήζει
αγωγής καθώς είναι ασυµπτωµατική και δε σχετίζεται
µε κίνδυνο ανάπτυξης επιθηλιακής δυσπλασίας ή
καρκινώµατος in situ 27.
Τέλος, ο EBV έχει συσχετιστεί µε διάφορα κακοήθη νεοπλάσµατα που µπορούν να αναπτυχθούν
στο στοµατοφάρυγγα, όπως το λέµφωµα και το ρινοφαρυγγικό καρκίνωµα25,26,27.

2. Εντεροϊοί
Οι εντεροϊοί παραδοσιακά ταξινοµούνταν στους
echoviruses, ιούς coxsackie A και B, και πολιοϊούς
(polioviruses). Από το 1960 και µετά η ανακάλυψη και
άλλων εντεροϊών έχει εγείρει ζητήµατα δυσταξινόµησης, ενώ το κλινικό φάσµα των παθήσεων που προκαλούνται από τους εντεροϊούς είναι ευρύ και
σύνθετο καθώς κυµαίνεται από ασυµπτωµατικές και
υποκλινικές λοιµώξεις µέχρι δυνητικά θανατηφόρες34.
Συνηθέστερα στοµατικές εκδηλώσεις παρατηρούνται
κατά τη λοίµωξη από τους ιούς coxsackie και την πρόκληση της ερπητικής κυνάγχης και της νόσου χειρώνποδών-στόµατος.
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Στην ερπητική κυνάγχη παρατηρείται αιφνίδια εγκατάσταση δυσφαγίας, ξηρού λαιµού και πυρετού. Η
νόσος γενικά έχει ήπια πορεία και συνοδεύεται από
µικρό αριθµό στοµατικών βλαβών. Συγκεκριµένα, παρατηρείται ερυθρότητα της οπίσθιας περιοχής του
στόµατος, κυρίως της µαλθακής υπερώας και των
αµυγδαλών, όπου στη συνέχεια εµφανίζονται φυσαλίδες που ρύγνηνται ταχέως καταλείποντας ανώδυνες διαβρωτικοελκωτικές βλάβες. Η νόσος αποδράµει
σε 7-10 ηµέρες35.
Στη νόσο χεριών-ποδών-στόµατος παρατηρείται η
ταυτόχρονη ανάπτυξη κηλιδοβλατιδοφυσαλιδώδους
εξανθήµατος σε χέρια-πόδια και στοµατικό βλεννογόνο. Οι στοµατικές βλάβες είναι ανώδυνες και προηγούνται των δερµατικών βλαβών σε χέρια και πόδια
Αντίθετα µε την ερπητική κυνάγχη, οι στοµατικές εκδηλώσεις δεν περιορίζονται στην οπίσθια ενδοστοµατική χώρα, αλλά είναι πολυάριθµες και επεκτείνονται στη γλώσσα, τον παρειακό και χειλικό βλεννογόνο. Παρόµοια µε την ερπητική κυνάγχη η νόσος
υποχωρεί µετά από 7-10 ηµέρες36.
Η διάγνωση των ανωτέρω βλαβών που προκαλούνται από εντεροϊούς συνήθως είναι κλινική λόγω
των χαρακτηριστικών βλαβών που αναπτύσσονται. Σε
περίπτωση άτυπων βλαβών η τελική διάγνωση τίθεται
εργαστηριακά µε αποµόνωση του ιού από κυτταροκαλλιέργεια, µε ορολογικές ή µοριακές µεθόδους7.

3. Ιός των ανθρώπινων θηλωµάτων
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Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωµάτων (Human Papillomavirus-HPV) αποτελεί πολυάριθµη οικογένεια DNA
ιών (υπερβαίνει τους 100 υποτύπους), οι οποίοι διακρίνονται σε στελέχη µε χαµηλό, µεσαίο και υψηλό
ογκογόνο δυναµικό, γεγονός που αντανακλά την κλι-

νική τους βαρύτητα37. Είναι γνωστό από χρόνια ότι
συγκεκριµένα ογκογόνα στελέχη (κυρίως τα 6,11,16
και 18) ευθύνονται για την ανάπτυξη του καρκίνου του
τραχήλου της µήτρας στη γυναίκα38, γεγονός που
οδήγησε τελευταία στην ανάπτυξη προληπτικού εµβολίου για την προστασία των νεαρών γυναικών απέναντι στα ισχυρά ογκογόνα στελέχη HPV39. Πιστεύεται σήµερα ότι η χορήγηση του εν λόγω εµβολίου πιθανόν να αναστείλει την ανάπτυξη HPV βλαβών στην
περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου, καλοήθους
και κακοήθους χαρακτήρα40.
Ο HPV προκαλεί διάφορες βλάβες στη στοµατική
και περιστοµατική περιοχή κυρίως καλοήθεις, ενώ τα
τελευταία χρόνια η παρουσία του έχει συσχετισθεί µε
την ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού καρκινώµατος του
στόµατος40,41. Εκτιµάται ότι τουλάχιστον 17 στελέχη
του ιού σχετίζονται µε την ανάπτυξη βλαβών σε κεφαλή και τράχηλο, ενώ το στέλεχος 16 εµφανίζεται
ως το επικρατέστερο42.
Το θήλωµα είναι η συχνότερη καλοήθης βλάβη
που µπορεί να προκληθεί στο στόµα από τον HPV.
Πρόκειται για ασυµπτωµατικό, καλοήθη, λευκωπό, έµµισχο όγκο µε ανθοκραµβοειδή επιφάνεια και µικρές
διαστάσεις που αναπτύσσεται συχνότερα στο όριο
µαλθακής-σκληράς υπερώας (Εικόνα 4), στη γλώσσα
και τα χείλη43. Οφείλεται κυρίως στα στελέχη 6 και
11 του HPV44, όµως τα θηλώµατα παρουσιάζουν χαµηλό ιικό φορτίο, µειωµένη µεταδοτικότητα και δε θεωρείται ότι µπορούν να υποστούν κακοήθη εξαλλαγή 43,44.
Ανάλογη κλινική εικόνα παρουσιάζουν και οι µυρµηκιές που είναι σπάνιες στο στόµα45.
Το θήλωµα µεταδίδεται είτε µε στοµατογεννητική
επαφή είτε µέσω στενής επαφής, µε το σάλιο, µε µολυσµένα αντικείµενα και µέσω θηλασµού. Η περίοδος
επώασης ποικίλει ευρέως από 3 µέχρι 12 µήνες, ενώ

Εικόνα 4. Άνδρας ηλικίας 45 ετών προσήλθε για έλεγχο ασυµπτωµατικής µάζας στην υπερώα διάρκειας 1 µηνός. Η στοµατολογική εξέταση αποκάλυψε έµµισχο, λευκωπό όγκο µε
θηλωµατώδη επιφάνεια στο όριο σκληρά –µαλθακής υπερώας, συµβατό µε θήλωµα.
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Εικόνα 5. Οξυτενή κονδυλώµατα του κάτω χείλους σε γυναίκα ηλικίας 28 ετών µε τη µορφή ασυµπτωµατικών ήπιων λευκών
πλακών στο ερυθρό κράσπεδο των χειλέων.
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η χειρουργική εξαίρεση αποτελεί την ενδεικνυόµενη
θεραπευτική αντιµετώπιση7,43.
Τα οξυτενή κονδυλώµατα, εκτός από την περιοχή
των γεννητικών οργάνων, µπορούν να αναπτυχθούν
και στη στοµατική περιοχή. Θεωρούνται σεξουαλικώς
µεταδιδόµενο νόσηµα και η βλάβη αναπτύσσεται στο
σηµείο επαφής µετά από 1-3 µήνες συνήθως. Τα οξυτενή κονδυλώµατα εµφανίζονται κυρίως στα χείλη (Εικόνα 5) και στη µαλθακή υπερώα ως καλά περιγεγραµµένη, ροδαλή, εξωφυτική µάζα µε θηλωµατώδη όψη.
Τα οξυτενή κονδυλώµατα του στόµατος είναι µεγαλύτερα από τα θηλώµατα και τείνουν να είναι περισσότερα από ένα46,47. Επειδή είναι µεταδοτικά πρέπει να
αφαιρούνται χειρουργικώς, ενώ η χρήση laser εγείρει

κάποια ερωτηµατικά αναφορικά µε την ασφάλεια της
µεθόδου λόγω της αερογενούς διασποράς του ιού7,48.

Συµπεράσµατα
Οι συχνότερες ιογενείς λοιµώξεις του στόµατος οφείλονται στους ιούς HSV-1, Epstein-Barr, Coxsackie και
HPV. Οι στοµατικές εκδηλώσεις που αναπτύσσονται
πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά διότι συµβάλλουν στην ορθή διάγνωση της εν λόγω λοίµωξης και
συνοδών υποκείµενων νοσηµάτων, ενώ αντίθετα η µη
αναγνώρισή τους επιβαρύνει τον ασθενή και ενίοτε τη
φυσική πορεία της λοίµωξης.

Summary
Common oral viral infections
V. Karathanasi1, M. Bourazani1, C. Orfanou1, S. Titsinidis1, KI. Tosios2, N. Spanakis1, G. Vrioni1
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2
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Oral cavity as being an “open gate” of the human body comprises an appropriate field for the establishment of varying infections. Oral viral infections can be either primary and localized or secondary to
systematic infection. The most common oral viral infections are caused by herpes viruses, enteroviruses
and human papilloma viruses. Among herpes viruses, herpes simplex virus 1(HSV-1), vericella-zoster
virus (VZV) and Epstein-Barr virus (EBV) affect the oral cavity more frequently. HSV-1 and VZV appear
in the form of vesicles that break leaving secondary painful ulcerations. EBV within the development of
infectious mononucleosis can cause pharyngo-amygdaligitis, periamygdalic apostemas, ulcerative
necrotizing gingivitis and atypical ulcerations and petechiae of the palate. Additionally, EBV is the causing factor of oral hairy leukoplakia, a painless whitish lesion of the lateral tongue borders that comprises a pathognomonic feature of HIV infection. Coxsackie viruses are the main enteroviruses that
affect oral mucosa and might develop herpetic angina or mouth-hand-foot disease that is characterized by the simultaneous development of the maculopapular exanthema in mouth, hands and feet. Finally, HPV oral infection is primarily sexually transmitted and leads to the development of either benign
tumors such as papillomas and condylomata or oral squamous cell carcinoma depending on the virus
type involved in the infection. Diagnosis of oral viral infection is accomplished by the combination of a
thorough medical and dental history, clinical examination and the application of adequate laboratory
tests. The knowledge of the common oral viral infections is necessary as they can be the first clinical
manifestation of an underlying systematic disease. Thus, the correct and immediate diagnosis of the
oral viral infection might contribute to the treatment success and improve the prognosis and the quality of life of the patient.
Key words

oral viral infections, HSV, EBV, Coxsackie,
HPV
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