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NORMAL STRUCTURES
AND VARIATIONS OF THE
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Φυσιολογικές δομές και παραλλαγές του
στοματικού βλεννογόνου μπορεί να γίνουν τυχαία
αντιληπτές από τον ασθενή στη διάρκεια αυτοεξέτα
σης και να εκληφθούν ως παθολογικές εξεργασίες.
Ακόμη και ο οδοντίατρος, που είναι εξοικειωμένος με
τη φυσιολογική ανατομία της στοματικής κοιλότητας,
μπορεί μερικές φορές να αντιμετωπίσει διαγνωστικό
πρόβλημα όταν συναντά παραλλαγές του βλεννογό
νου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκό
πηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις συχνότερες
φυσιολογικές ανατομικές δομές ή παραλλαγές του
στοματικού βλεννογόνου, οι οποίες μπορεί να υπο
δύονται βλάβες και η διαφοροδιάγνωσή τους από πα
θολογικές εξεργασίες. Έγινε αναζήτηση βιβλιογραφί
ας στις διαδικτυακές πλατφόρμες MEDLINE PubMed και
Google Scholar με λέξειςκλειδιά λευκοίδημα, κιρσοί
γλώσσας, φυσιολογική μελάγχρωση, λευκή γραμμή,
αυλακωτή γλώσσα, γεωγραφική γλώσσα, εντυπώματα
γλώσσας, συγγενή βοθρία χείλους, διπλό χείλος, κοκ
κία Fordyce, οπισθοκυνοδοντική θηλή, σιαλική θηλή,
θηλές της γλώσσας και έκτοπος λεμφικός ιστός και
περίοδο αναζήτησης από το 2000 έως το 2015. H δια
φοροδιάγνωση φυσιολογικών ανατομικών δομών ή
παραλλαγών του στοματικού βλεννογόνου περιλαμ
βάνει ποικίλες βλάβες και στηρίζεται κατά κανόνα στο
λεπτομερές ιστορικό και στην κλινική εξέταση. Συμπε
ρασματικά, o οδοντίατρος οφείλει να γνωρίζει τα χα
ρακτηριστικά των ανατομικών δομών και των παραλ
λαγών του βλεννογόνου, προκειμένου να μπορεί να
τα διακρίνει και να καθησυχάζει τους ασθενείς απο
φεύγοντας άσκοπες παρεμβάσεις.

ABSTRACT Normal structures and variations of the
oral mucosa may be perceived as pathologic lesions
by the patient during selfexamination. This may also
apply to the dental practitioner, who although
familiar with the appearance of the normal oral
mucosa may occasionally face a diagnostic problem
upon their recognition. The aim of this paper is to
review the literature on the common normal
structures and variations of the oral mucosa that may
mimic lesions, and to discuss their differential
diagnosis. Using the key words leukoedema,
varicosities, racial pigmentation, linea alba, fissured
tongue, geographic tongue, crenated tongue,
congenital lip pits, double lip, Fordyce’s granules,
retrocuspid papilla, salivary papilla, tongue papillae
and ectopic lymphoid tissue, the literature search was
conducted in the databases MEDLINE PubMed and
Google Scholar during the time period 2000 to 2015.
Differential diagnosis of these normal structures and
variations of the oral mucosa includes pathologic
lesions. A detailed medical history followed by a
careful clinical examination is required to establish
final diagnosis. In conclusion, knowledge of the
morphological features and the frequency of
occurrence of these variations as well as the clinical
aspects of pathologic lesions with similar clinical
appearance are mandatory, in order to reassure the
patient and avoid unnecessary medical interventions.

Όροι ευρετηριάσεως Φυσιολογικές δομές, στοματικός βλεννογόνος,
διαφορική διάγνωση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Φυσιολογικές δομές του στοματικού βλεννογόνου
μπορεί να γίνουν τυχαία αντιληπτές από τον ασθενή
στη διάρκεια αυτοεξέτασης και να εκληφθούν ως πα
θολογικές εξεργασίες. Ακόμη όμως και ο οδοντίατρος,
που είναι κατά κανόνα εξοικειωμένος με τη φυσιολο
γική ανατομία της στοματικής κοιλότητας, μπορεί με
ρικές φορές να αντιμετωπίσει διαγνωστικό πρόβλημα
όταν συναντά παραλλαγές του βλεννογόνου που
υποδύονται βλάβες.1 Οι φυσιολογικές δομές και οι
παραλλαγές του βλεννογόνου μπορεί να εμφανίζο
νται κλινικά ως μεταβολές της χροιάς ή της μορφολο
γίας. Η συχνότητα εμφάνισης των παραλλαγών ποι
κίλλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη φυλή και
την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.2 Η γνώση και η
εμπειρία, αλλά και η λήψη πλήρους ιστορικού που πε
ριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση και
τη διάρκεια της «βλάβης», την παρουσία συμπτωμάτων,
τις συνήθειες του ασθενούς, όπως η χρήση καπνού,
έξεις κ.ά., είναι απαραίτητα για την ορθή διάγνωση.3
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η περι
γραφή των συχνότερων φυσιολογικών ανατομικών
δομών ή παραλλαγών του στοματικού βλεννογόνου
οι οποίες μπορεί να υποδύονται βλάβες και η διαφο
ροδιάγνωσή τους από παθολογικές εξεργασίες.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΟΙΑΣ
Λευκοίδημα. Στο λευκοίδημα ο βλεννογόνος εμφανί
ζει γκρίζα ή λευκωπή χροιά και μεμβρανώδη όψη με
επιφανειακές πτυχώσεις.1,4 Παλαιότερα θεωρείτο ότι
εμφανιζόταν μόνο σε ενήλικες, όμως έχει περιγραφεί
και σε παιδιά και έχει ιδιαίτερη προτίμηση στη μαύρη
φυλή.3,5 Παρατηρείται συχνά στον παρειακό βλεννο
γόνο, συνήθως αμφοτερόπλευρα και είναι ασυμπτω
ματικό. Χαρακτηριστικό σημείο για τη διάγνωση του
λευκοιδήματος αποτελεί η εξαφάνισή του όταν δια
ταθεί ο βλεννογόνος της παρειάς.
Πρόκειται για κατάσταση πολυπαραγοντικής μάλ
λον αιτιολογίας. Το κάπνισμα έχει προταθεί ως προ
διαθεσικός ή κύριος αιτιολογικός παράγοντας και α
ναφέρεται πως οι γηραιότεροι ασθενείς με λευκοίδη
μα έχουν δέκα φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πά
σχουν από σακχαρώδη διαβήτη σε σχέση με άτομα
που δεν φέρουν λευκοίδημα.5 ∆εν απαιτείται θερα
πεία. Κατά καιρούς έχουν δοκιμαστεί η εφαρμογή ρε
τινο3κού οξέως ή η απόξεση, χωρίς καλά αποτελέσμα
τα, αφού το λευκοίδημα επανεμφανίζεται.2
Κιρσοί γλώσσας. Οι κιρσοί προκύπτουν από διεύ
ρυνση του φλεβικού δικτύου, πιθανώς λόγω απώλειας
των στηρικτικών ιστών γύρω από τα αγγεία ύστερα
από μείωση των ελαστικών ινών. Αποτελούν πολύ
συχνά ευρήματα σε άτομα ηλικίας άνω των 6065
ετών. Η επίπτωσή τους υπολογίζεται περίπου στο 60%
του πληθυσμού και αυξάνει με την πάροδο της ηλι
κίας.1,6,7 Εμφανίζονται με συχνότητα 59,3% στον γενι
κό πληθυσμό, τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες.7
Κλινικά εκδηλώνονται ως συρρέουσες, μικρές κυανές
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διογκώσεις στην κοιλιακή επιφάνεια της γλώσσας
(«caviar tongue»).1,8 Μπορεί επίσης να εμφανιστούν
στο έδαφος του στόματος, κυρίως γύρω από τα στό
μια των υπογλώσσιων σιελογόνων αδένων και περι
στασιακά στις παρειές ή στα χείλη. (εικ. 1) Στην περί
πτωση που συνοδεύονται από θρομβώσεις, αποκτούν
σκληρήελαστική σύσταση και ενδεχομένως να είναι
συμπτωματικοί.1,8
Οι κιρσοί είναι ασυμπτωματικοί και δεν απαιτούν
θεραπεία.8 Έχει προταθεί, χωρίς να τεκμηριωθεί, η
σχέση τους με καρδιοπνευμονικά προβλήματα και με
κιρσούς στα κάτω άκρα.1
Φυσιολογική ή Φυλετική Μελάγχρωση. Πρόκειται
για φυσιολογική αύξηση της μελανίνης και παρατηρεί
ται συχνά σε άτομα με σκούρο δέρμα, δηλαδή σε
πληθυσμούς της Ασίας, της Αφρικής και της Μεσο
γείου.913 Συνήθως, εμφανίζεται κατά τις δύο πρώτες
δεκαετίες της ζωής, επεκτείνεται με την πάροδο της
ηλικίας και το χρώμα γίνεται πιο σκούρο κατά την εφη
βεία.9,13 Κλινικά εμφανίζεται με ασυμπτωματικές μελαγ
χρωματικές κηλίδες σε διαφόρους σχηματισμούς και
μεγέθη, με χρώμα που ποικίλλει από καστανό, κυανό
έως μαύρο, ανάλογα με την ποσότητα και την εντόπιση
της μελανίνης στους ιστούς. Εντοπίζεται συχνότερα
στην περιοχή των προσπεφυκότων ούλων ως μία σα
φώς οριοθετημένη σκούρα καστανή ζώνη, η οποία συ
νήθως διακόπτεται στην περιοχή των ελευθέρων ού
λων. (εικ. 2) Άλλα σημεία εντόπισης είναι ο παρειακός
βλεννογόνος και η υπερώα, όπου αναγνωρίζονται συ
νήθως καστανές κηλίδες με ασαφή όρια, τα χείλη και η
γλώσσα, ενώ συχνή είναι και η εμφάνιση μελάγχρωσης
σε μυκητοειδείς θηλές.9,13

Εικόνα 1. Κιρσοί γλώσσας.

Εικόνα 2. Φυσιολογική μελάγχρωση ελευθέρων ούλων.
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Η τάση για μελάγχρωση καθορίζεται γενετικά,
ενώ η έντασή της επηρεάζεται από φυσικούς, χημι
κούς και ορμονικούς παράγοντες.12 Έχει υποστηριχθεί
ότι η χρήση καπνού, οι ορμονικές μεταβολές που ε
πέρχονται στην εφηβεία, καθώς και η λήψη ορισμένων
φαρμάκων επιτείνουν την προ>πάρχουσα φυσιολογι
κή μελάγχρωση.9
Απαιτούν αντιμετώπιση μόνον όταν οι ασθενείς
παραπονούνται για αισθητικούς λόγους, π.χ. σε ουλι
κό χαμόγελο. Στις περιπτώσεις αυτές η χρήση laser
θεωρείται ασφαλής και επιφέρει ικανοποιητικά αποτε
λέσματα τόσο για τον ασθενή όσο και για τον επεμ
βαίνοντα. Έχει αναφερθεί πως με laser Er:YAG δεν
παρατηρήθηκε επανεμφάνιση της μελάγχρωσης ύ
στερα από χρονικό διάστημα παρακολούθησης 6 έως
18 μηνών,14,15 ενώ με laser CO2 τα αισθητικά αποτελέ
σματα δεν διαρκούν μακροπρόθεσμα, καθώς η μελάγ
χρωση ενδέχεται να επανεμφανιστεί μερικώς εντός
των επόμενων 12 ή 24 μηνών.16

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Λευκή Γραμμή. Πρόκειται για λευκή επηρμένη γραμμή
που αποδίδεται σε γραμμοειδή υπερκερατινοποίηση
σε μηκερατινοποιημένο επιθήλιο.1 Πιο συχνά εντοπί
ζεται στον βλεννογόνο των παρειών αμφοτερόπλευ
ρα, εκτεινόμενη από τη γωνία του στόματος μέχρι και
τον τελευταίο γομφίο κατά μήκος του επιπέδου σύ
γκλεισης των δοντιών, ενώ μπορεί να εμφανισθεί και
στα πλάγια χείλη της γλώσσας.1,3 (εικ. 3) Αναφέρεται
συχνότερη εμφάνιση στις γυναίκες.17
Η ύπαρξη ενδοστοματικής αρνητικής πίεσης, η
οποία διευκολύνει την είσοδο του παρειακού βλεννο
γόνου μεταξύ των μασητικών επιφανειών των δο
ντιών, καθώς και η τριβή που προκαλείται κατά τη μά
σηση, έχουν προταθεί ως μηχανισμοί δημιουργίας της
λευκής γραμμής.1,3 ∆εν χρειάζεται θεραπεία, εκτός και
αν προβάλλει έντονα και τραυματίζεται, οπότε ενδεί
κνυται η ρύθμιση της σύγκλεισης του ασθενούς.
Αυλακωτή γλώσσα. Η αυλακωτή ή οσχεοειδής
γλώσσα αποτελεί συνήθη φυσιολογική παραλλαγή
του βλεννογόνου της γλώσσας που απαντάται στον
γενικό πληθυσμό με συχνότητα 3,9% ως 21,1%.6,18
Ορισμένες μελέτες δείχνουν πως εμφανίζεται πιο συ
χνά στους άνδρες,6,19 άλλες διαπιστώνουν υπεροχή
των γυναικών17 και άλλες δεν εντοπίζουν στατιστικά
σημαντική διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης μεταξύ
των δύο φύλων.5 Κλινικά εμφανίζεται με αυλακώσεις
που προκύπτουν ως βάθυνση των φυσιολογικών σχι
σμών της γλώσσας, κυρίως στη ράχη αλλά και στα
πλάγια χείλη της. Χαρακτηριστική είναι η κεντρική αύ
λακα στη μέση γραμμή, από την οποία ξεκινούν άλλες
μικρότερες, σε διάφορες κατευθύνσεις.3,20 Οι αυλακώ
σεις ποικίλλουν σε βάθος, μέγεθος και αριθμό και δεν
συνοδεύονται από ενοχλήματα. (εικ. 4) Έχει συσχετι
στεί με την ηλικία, την έλλειψη βιταμινών, την κακή
στοματική υγιεινή, τη συχνή κατανάλωση τσαγιού και
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Εικόνα 3. Λευκή γραμμή σε βλεννογόνο παρειάς.

το κάπνισμα, αλλά πιθανώς έχει κληρονομικό υπόβα
θρο.5,6,19,21,22 Η αυλακωτή γλώσσα σε συχνότητα που
κυμαίνεται από 1,3% ως 60% αναπτύσσεται ταυτόχρο
να με τη γεωγραφική γλώσσα,6,2224 μια φλεγμονώδη
διαταραχή του βλεννογόνου της γλώσσας άγνωστης
αιτιολογίας,25 ο επιπολασμός της οποίας στον γενικό
πληθυσμό κυμαίνεται από 1% ως 2%.6,17,19,20,22,26
Ορισμένες έρευνες δείχνουν συχνότερη εμφάνι
ση της γεωγραφικής γλώσσας σε γυναίκες25 και άλλες
υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των
δύο φύλων.19,25 Κλινικά χαρακτηρίζεται από περιγε
γραμμένες περιοχές με απόπτωση ή ατροφία των τρι
χοειδών θηλών, που μοιάζουν με ερυθηματώδεις βλά
βες και περιβάλλονται από επηρμένα όρια λευκωπής
χροιάς, κυρίως στη ράχη και στα πλάγια χείλη της
γλώσσας. (εικ.5) Οι περιοχές αυτές αλλάζουν ταχέως
χρώμα, μέγεθος και εντόπιση και χαρακτηρίζονται από
εξάρσεις και υφέσεις, κατά τις οποίες εξαφανίζονται
χωρίς να καταλείπουν ουλή. Όταν επανεμφανιστούν,
εντοπίζονται σε διαφορετικό σημείο, δίνοντας έτσι
στη διαταραχή αυτή «μεταναστευτικό» χαρακτήρα.25
H αυλακωτή γλώσσα είναι συχνή σε ασθενείς με
σύνδρομα, όπως τα Down, Sjogren, Melkersson
Rosenthal, ακρομεγαλία, καθώς και με ψωρίαση.2731
Σημειώνεται πως ανάλογη αυξημένη συχνότητα εμ
φάνισής της σε ασθενείς με ψωρίαση έχει αναφερθεί
και για τη γεωγραφική γλώσσα.32 Η οσχεοειδής
γλώσσα ως παραλλαγή του βλεννογόνου δεν απαιτεί

Εικόνα 4.
Αυλακωτή γλώσσα.

Εικόνα 5.
Γεωγραφική γλώσσα.
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θεραπεία, παρά μόνο εφησυχασμό του ασθενούς. Πο
λύ πιθανόν στις αυλακώσεις να παγιδεύονται υπο
λείμματα τροφών και μικρόβια, τα οποία οδηγούν σε
φλεγμονή των σχισμών, οπότε συστήνεται ήπιο
βούρτσισμα της γλώσσας.3,27
Εντυπώματα Γλώσσας. Πρόκειται για ρηχά εντυπώ
ματα στα πλάγια χείλη της γλώσσας.33 Η συχνότητα
εμφάνισής τους υπολογίζεται από 3,9% ως 11,9% και
ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών φυλών. Έχει παρατηρη
θεί συχνότερη εμφάνισή τους σε γυναίκες κατά την
τρίτη δεκαετία της ζωής τους. Παρατηρούνται συχνά σε
άτομα που έχουν την συνήθεια να πιέζουν τη γλώσσα
πάνω στα δόντια ή έχουν την τάση να σφίγγουν τα
δόντια τους.34,35 Ωστόσο, εντυπώματα στη γλώσσα α
παντώνται και σε παθολογικές καταστάσεις που προκα
λούν μακρογλωσσία, όπως το μυξοίδημα, η αμυλοείδω
ση και η λιποειδική πρωτείνωση.35,36
Συγγενή Βοθρία Χείλους. Πρόκειται για σπάνια
συγγενή παραμόρφωση του κάτω χείλους.8 Κλινικά
εμφανίζονται ως βαθύνσεις στο ερυθρό κράσπεδο
του κάτω χείλους, συνήθως αμφοτερόπλευρες και
συμμετρικές προς τη μέση γραμμή ή ως συρίγγια βά
θους έως και 1,5 εκ., που διεισδύουν στους υποκείμε
νους σιελογόνους αδένες και μέσω των οποίων πα
ρατηρείται μικρή ροή σάλιου.37,38 Προκύπτουν από την
παραµονή των πλαγίων αυλάκων του κάτω γναθιαίου
τόξου, οι οποίες κανονικά εξαφανίζονται κατά την
έκτη εμβρυ3κή εβδομάδα.8,21 Μπορεί να εμφανίζονται
μεμονωμένα ή να αποτελούν εκδηλώσεις συνδρό
μων, όπως τα Van Der Woode,8 το σύνδρομο ιγνυα
κού πτερυγίου (Popliteal pterygium syndrome),8,39 το
στοματοπροσωποδακτυλικό σύνδρομο τύπου 1 και
το σύνδρομο Kabuki.8 Αφαιρούνται χειρουργικά μόνο
αν δημιουργούν αισθητικό πρόβλημα στον ασθενή.8,37
∆ιπλό Χείλος. Πρόκειται για σπάνια δυσπλασία,
κυρίως του άνω χείλους, που συνήθως είναι συγγενής
και σπάνια επίκτητη. Συγγενώς εμφανίζεται κατά τη
μετάβαση από τον δεύτερο στον τρίτο μήνα της κύη
σης. Η επίκτητη μορφή του οφείλεται σε τραυματικές
συνήθειες, όπως η εισρόφηση του χείλους, ή αποτελεί
εκδήλωση του συνδρόμου Ascher.8 Χαρακτηρίζεται
από παχία βλεννογόνια πτυχή που φέρεται εσωτερι
κά. Σπάνια εντοπίζεται στο κάτω χείλος ή και στα δύο
συγχρόνως. Η πτυχή γίνεται αντιληπτή όταν ο ασθε
νής μιλάει, χαμογελάει και όταν το χείλος διατείνε
ται.8,21 Πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από το σύν
δρομο Ascher, στο οποίο συνυπάρχουν βλεφαροχά
λαση και μη τοξική διόγκωση του θυρεοειδούς.21 Α
φαιρείται μόνο αν δημιουργεί αισθητικό πρόβλημα
στον ασθενή.21
Κοκκία Fordyce. Πρόκειται για αθροίσματα έκτο
πων σμηγματογόνων αδένων σε διάφορες θέσεις του
στοματικού βλεννογόνου.1 Ο επιπολασμός τους ποι
κίλλει από 1,3% έως 82,8%, απόκλιση που αποδίδεται
σε φυλετικές διαφορές.6,20,26,40 Εμφανίζονται κυρίως
σε άνδρες, ενώ άλλες έρευνες δείχνουν επικράτηση
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των γυναικών.6,28,22,4143 Απαντώνται κυρίως σε ενήλι
κες και σπανιότερα σε βρέφη και παιδιά, καθώς ως το
τέλος της ενηλικίωσης δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως
οι σμηγματογόνοι αδένες και τα τριχοθυλάκια.8,22 Κλι
νικά εμφανίζονται ως πολυάριθμες, ελαφρώς επηρμέ
νες, κίτρινες ή λευκοκίτρινες βλατίδες μεγέθους «κε
φαλής καρφίτσας».1,43 (εικ.6) Εδράζονται συνηθέστερα
στο ερυθρό κράσπεδο και στην έσω επιφάνεια του
άνω χείλους, αλλά και στο κάτω χείλος. Άλλες συχνές
θέσεις εντόπισης αποτελούν ο βλεννογόνος της πα
ρειάς, όπου ευρίσκονται συνήθως αμφοτερόπλευρα, η
περιοχή της συγχειλίας ή των γομφίων και πιο σπάνια
η περιοχή κοντά στις αμυγδαλές.8,22,43 Είναι ασυμπτω
ματικά και με την πάροδο της ηλικίας προβάλλουν
περισσότερο.43
Η παθοφυσιολογία των κοκκίων Fordyce παραμέ
νει άγνωστη, με επικρατέστερη την άποψη ότι οι
σμηγματογόνοι αδένες εγκλείονται στο βλεννογόνο
κατά την εμβρυική ανάπτυξη.43 ∆εν απαιτούν θερα
πεία, εκτός αν προκύπτουν αισθητικοί λόγοι.1 Σε περί
πτωση αφαίρεσης, η ιστοπαθολογική εξέταση δείχνει
σμηγματογόνους αδένες που δεν σχετίζονται με τρι
χοθυλάκια.43
Οπισθοκυνοδοντική Θηλή. Είναι μια ογκόμορφη
φυσιολογική ανατομική δομή ή ανατομική παραλλαγή
των ούλων,44 που παρατηρείται πιο συχνά σε παιδιά και
νέους ενήλικες, με συχνότητα από 11,3% σε ενήλικες
έως 38,5% σε νεαρές ηλικίες. Έρευνες αναφέρουν συ
χνότερη εντόπισή του στις γυναίκες.44,45 Εμφανίζεται
ως σαφώς περιγεγραμμένο, άμισχο, φυσιολογικού
χρώματος, μαλακής σύστασης ογκίδιο, διαμέτρου λί
γων χιλιοστών, το οποίο εντοπίζεται στα γλωσσικά
ούλα, αντίστοιχα με τους κυνόδοντες της κάτω γνά
θου (εικ. 7). Είναι ασυμπτωματικό, αμφοτερόπλευρο,

Εικόνα 7. Οπισθοκυνοδοντική θηλή.
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και με την πάροδο της ηλικίας μπορεί να υποστρέψει ή
και να εξαφανισθεί.44 ∆εν απαιτεί χειρουργική αφαί
ρεση, πρέπει όμως να διαφοροδιαγιγνώσκεται από
ογκόμορφες παθολογικές βλάβες των ούλων.44
Σιαλική θηλή. Η σιαλική θηλή είναι η θέση στο
βλεννογόνο της παρειάς, όπου εκβάλλει ο πόρος της
παρωτίδας. Εντοπίζεται τοπογραφικά, αντίστοιχα με
τη μύλη του πρώτου άνω γομφίου, και φαίνεται ως
«ογκίδιο». (εικ. 8) Ο κλινικός οδοντίατρος είναι συνή
θως εξοικειωμένος με την εικόνα της σιαλικής θηλής
και η όποια ανατομική παραλλαγή είναι κατά κανόνα
αμφοτερόπλευρη. Η σιαλική θηλή μπορεί να εμφανι
στεί διογκωμένη έπειτα από φλεγμονή που μπορεί να
προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως από
ερεθισμό από τρυγία, τραυματισμό από δήξη, παρου
σία σιαλόλιθου.
Θηλές της γλώσσας. Οι περικεχαρακωμένες θηλές
αποτελούν γνωστή ανατομική δομή της γλώσσας. Η
εμφάνιση και χαρακτηριστική διάταξή τους στο γευ
στικό λάμδα αποτελούν κλασική οδοντιατρική γνώση.
Ωστόσο, μερικές φορές η τυχαία παρατήρησή τους
από τους ασθενείς στη διάρκεια αυτοεξέτασης, π.χ.
για φαρυγγίτιδα, δημιουργεί προβληματισμό, ανησυ
χία, και πολλές φορές αναίτιες διαγνωστικές και «θε
ραπευτικές» ενέργειες. Οι μυκητοειδείς θηλές δεν δη
μιουργούν συνήθως προβληματισμό. Πρόσφατα ω
στόσο, έχει αναφερθεί φλεγμονώδης διόγκωση μίας ή
περισσοτέρων μυκητοειδών θηλών της γλώσσας ως
παροδική φλεγμονή των γλωσσικών θηλών (transient
lingual papillitis).46 ∆ιακρίνονται δύο κύριες κλινικές
μορφές, η εντοπισμένη, που περιορίζεται σε μία ή πε
ρισσότερες θηλές σε περιορισμένη περιοχή της
γλώσσας, κυρίως στην κορυφή, στα πλάγια χείλη ή
στη ραχιαία επιφάνεια (εικ. 9),8,46,47 τη γενικευμένη,
όπου προσβάλλεται μεγάλο ποσοστό των μυκητοει
δών θηλών σε ολόκληρη τη γλώσσα. Είναι οξείες κα
ταστάσεις.46,47 Οι μυκητοειδείς θηλές εμφανίζουν
χροιά συνήθως εξέρυθρη, φυσιολογική, λευκωπή ή
κιτρινωπή46 και μπορεί να συνοδεύονται από πόνο,
καύσο, κνησμό, αίσθηση νυγμού, ευαισθησία σε θερ
μές τροφές, δυσκολία στη σίτιση.8,46,47 Περιγράφονται
επίσης ως οικογενής γενικευμένη μορφή και βλατιδο
κερατωτική μορφή, που χαρακτηρίζονται από χρονιό
τητα, γενικευμένη προσβολή της γλώσσας, και ασυ
μπτωματικές λευκές ή λευκοκίτρινες διογκωμένες
μυκητοειδείς θηλές παρακεράτωσης.46
Η αιτιολογία της νόσου είναι αδιευκρίνιστη και πι
θανώς πολυπαραγοντική. Έχει συσχετιστεί με οξύ ή
χρόνιο μηχανικό τραυματισμό της γλώσσας, γεωγρα
φική γλώσσα, άγχος, έλλειψη ύπνου, κακή διατροφή,
κατανάλωση όξινων ή ερεθιστικών τροφών, αλλεργία
σε τρόφιμα, προ3όντα στοματικής υγιεινής ή toner
φωτοτυπικού μηχανήματος, ενοχλήματα από το πε
πτικό και ορμονικές μεταβολές, προσβολή από λοιμο
γόνους παράγοντες, κυρίως ιούς, ενώ σε πολλές πε
ριπτώσεις θεωρείται ιδιοπαθής.46,47 Η αντιμετώπιση της
νόσου είναι συμπτωματική και έχει στόχο την ανα
κούφιση των ασθενών.46,47
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Εικόνα 8. Σιαλική θηλή.

Εικόνα 9. ∆ιογκωμένες περικεχαρακωμένες θηλές.

Έκτοπος λεμφικός ιστός. Ο έκτοπος λεμφικός
ιστός εμφανίζεται με τη μορφή λευκοκίτρινης ή ελα
φρά εξέρυθρης υπέγερσης, ωοειδούς σχήματος και
μεγέθους έως λίγα εκατοστά, κυρίως στα οπίσθια
πλάγια χείλη της γλώσσας, όπου εντοπίζονται οι
φυλλοειδείς θηλές, στη μαλακή υπερώα, στο έδαφος
του στόματος και στην κάτω επιφάνεια της γλώσ
σας.1,48,49 Συνήθως, παραμένει ασυμπτωματικός,1,48
αλλά ορισμένοι ερευνητές αναφέρουν πως η ύπαρξή
του σχετίζεται με τη δημιουργία λεμφοεπιθηλιακών
κύστεων.1 ∆εν απαιτεί θεραπεία, εκτός αν εμφανίσει
συμπτώματα.1,48

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρθη
καν οι ανατομικές δομές και οι παραλλαγές του φυ
σιολογικού βλεννογόνου του στόματος, οι οποίες
μπορεί να υποδύονται βλάβες του βλεννογόνου και
να εκλαμβάνονται ως σημεία νόσων. Στοιχεία του
ιστορικού, όπως η εμφάνιση και η διάρκεια της «βλά
βης», η ύπαρξη πιθανών συνοδών συμπτωμάτων και οι
συνήθειές του ασθενούς, σε συνδυασμό με τα κλινικά
χαρακτηριστικά, θέτουν σχεδόν σε όλες τις περιπτώ
σεις τη διάγνωση, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω
εξετάσεις. Το λευκοίδημα, η λευκή γραμμή και τα κοκ
κία Fordyce λόγω της λευκής χροιάς πρέπει να διαφο
ροδιαγνωσθούν από τον ομαλό λειχήνα, κυρίως τη

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2016,73

∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ

δικτυωτή και την υπερπλαστική μορφή, τη λευκοπλα
κία, την ψευδομεμβρανώδη και την υπερπλαστική
μορφή καντιντίασης. Στον ομαλό λειχήνα μπορεί να
υπάρχει πόνος,50 ενώ η δικτυωτή μορφή που εμφανί
ζεται συχνά στο βλεννογόνο της παρειάς δίνει βλά
βες αμφοτερόπλευρα, που έχουν τη μορφή δικτύου
διαπλεκόμενων λευκών βλατίδων.51 Η λευκοπλακία
είναι εντοπισμένη, σπάνια πολυεστιακή, και μπορεί να
παρατηρηθεί και σε περιοχές που δεν δέχονται τρι
βές.52 Στην ψευδομεμβρανώδη καντιντίαση συχνά
παρατηρείται αίσθημα καύσου, ξηρότητας και δυσγευ
σία53 και η λευκή πλάκα αποκολλάται καταλείποντας
ερυθρή επιφάνεια.54 Επιπλέον, το λευκοίδημα πρέπει
να διαφοροδιαγνωσθεί από τον λευκό σπογγώδη
σπίλο που εμφανίζεται με λευκές πλάκες στον παρεια
κό βλεννογόνο, οι οποίες δεν εξαφανίζονται ύστερα
από διάταση του βλεννογόνου της παρειάς.55 Οι κιρ
σοί της γλώσσας μπορεί να μοιάζουν με καλοήθεις
βλάβες των αγγείων, όπως το αιμαγγείωμα, πετέχειες
ή εκχυμώσεις, αλλά και βλάβες του μελαγχρωματικού
ιστού. Σημαντικό διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο είναι η
ισχαιμία μετά την άσκηση πίεσης. Η φυσιολογική με
λάγχρωση στην περιοχή των προσπεφυκότων ούλων
είναι διάχυτη και εμφανίζεται συνήθως σε άτομα με
σκούρο δέρμα, χαρακτηριστικό που τη διαφοροποιεί
από κηλίδες του βλεννογόνου, όπως η στίξη αμαλγά
ματος, καλοήθεις βλάβες του μελαγχρωματικού ιστού,
όπως οι σπίλοι, αλλά και από το μελάνωμα, το οποίο
χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία, ανώμαλα όρια και
χρωματική ποικιλία.13 Η πιθανή σχέση της μελάγχρω
σης με το κάπνισμα (μελάγχρωση των καπνιστών) ή
τη λήψη φαρμάκων (μελάγχρωση οφειλόμενη σε
φάρμακα) θα προκύψει από τα στοιχεία του ιστορικού.
Τέλος, μελάγχρωση του στοματικού βλεννογόνου
παρατηρείται και σε συστηματικά νοσήματα, όπως στη
νόσο του Addison, όπου συνοδεύεται όμως και από
άλλα σημεία και συμπτώματα, εμφανίζεται δε σε όλο
το βλεννογόνο και το δέρμα.56
Η αυλακωτή γλώσσα πρέπει να διαφοροδιαγνω
σθεί από τη χρόνια διόγκωση των θηλών της γλώσ
σας (chronic lingual papulosis), η οποία χαρακτηρίζεται
από εστιακή ή διάχυτη μεγέθυνση των θηλών της
γλώσσας και συνήθως εμφανίζεται ύστερα από χρό
νιο ήπιο ερεθισμό ή ξηρότητα της γλώσσας.57 Πρέπει
επίσης να διαχωρίζεται από τη μέση ρομβοειδή γλωσ
σίτιδα, η οποία σε άτυπες μορφές χαρακτηρίζεται από
ακανόνιστες διογκώσεις στη μεσότητα της ραχιαίας
επιφάνειας της γλώσσας, μπροστά από τις περικεχα
ρακωμένες θηλές.58
Στα εντυπώματα της γλώσσας η λεπτομερής λή
ψη του ιστορικού θα αποκαλύψει χρονιότητα και πολ
λές φορές έξεις, όπως πίεση της γλώσσας στα δόντια
ή σφίξιμο των δοντιών, ενώ από την κλινική εξέταση
θα φανεί πως τόσο το μέγεθος όσο και η σύσταση της
γλώσσας είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια. Παρόμοια
εικόνα παρατηρείται και σε παθολογικές καταστάσεις
με μακρογλωσσία, όπως το μυξοίδημα, η αμυλοείδωση
και η λιποειδική πρωτε[νωση. Τα συγγενή βοθρία του
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χείλους όταν εμφανίζονται μεμονωμένα, πρέπει να
διαχωρίζονται από τα σύνδρομα στα οποία μπορεί να
εμφανίζονται μαζί με άλλες εκδηλώσεις, όπως το
σύνδρομο Van Der Woode, όπου συνυπάρχει με χει
λεοσχιστία ή/και υπερωιοσχιστία,8 το σύνδρομο του
ιγνυακού πτερυγίου κ.ά.21
Η οπισθοκυνοδοντική θηλή έχει χαρακτηριστική
αμφοτερόπλευρη εντόπιση γλωσσικά των κάτω κυ
νοδόντων, που καθιστά εύκολη τη διαφοροδιάγνωσή
της από αντιδραστικές βλάβες των ούλων, όπως είναι
το περιφερικό ίνωμα των ούλων και το περιφερικό
γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα. Η ετερόπλευρα διογκω
μένη λόγω φλεγμονής σιαλική θηλή μπορεί να μοιάζει
με αντιδραστικό όγκο, όπως το τραυματικό ίνωμα. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, η συνεκτίμηση της ακριβούς
θέσης με τη ροή σάλιου από το κέντρο του «ογκιδίου»
έπειτα από μάλαξη της παρωτίδας είναι διαγνωστική. Η
εικόνα των διογκωμένων θηλών γλώσσας, όσον α
φορά τις τριχοειδείς θηλές, μπορεί να μοιάζει με αυτή
του θηλώματος, το οποίο όμως έχει όψη ανθοκραμ
βοειδή και είναι συνήθως μονήρες.3 Όσον αφορά τις
φυλλοειδείς και τις περικεχαρακωμένες θηλές, όταν
εμφανίζονται διογκωμένες, μπορεί να μοιάζουν με
καλοήθεις βλάβες του μεσεγχυματικού ιστού, όπως το
τραυματικό ίνωμα και το νευροίνωμα. Τέλος, το λε
πτομερές ιστορικό θα καταδείξει αν η διόγκωση οφεί
λεται στη λήψη κυκλοσπορίνης Α, η οποία έχει συσχε
τιστεί με διόγκωση των μυκητοειδών θηλών.47 Ο έ
κτοπος λεμφικός ιστός πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί
από καλοήθεις όγκους του μεσεγχυματικού ιστού,
όπως το λίπωμα, και ογκίδια αντιδραστικής φύσεως,
όπως το ίνωμα, αλλά και από τη λεμφοεπιθηλιακή κύ
στη, η οποία έχει κατά κανόνα μικρότερο μέγεθος.59
Σε πολλές περιπτώσεις, η τελική διάγνωση θα γίνει
έπειτα από βιοψία και ιστοπαθολογική εξέταση.
Συμπερασματικά, ο οδοντίατρος οφείλει να γνωρί
ζει τα χαρακτηριστικά των ανατομικών δομών και των
παραλλαγών του βλεννογόνου, προκειμένου να μπορεί
να τα διακρίνει και να καθησυχάζει τους ασθενείς, απο
φεύγοντας άσκοπες ιατρικές εξετάσεις ή πράξεις.
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CLINICOSTATISTICAL STUDY
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι παραλειτουργικές έξεις αποτελούν δια
φορετικές συμπεριφορές από αυτές που απαιτούνται
ή συνδέονται με φυσιολογικές λειτουργίες του στο
ματογναθικού συστήματος, όπως η μάσηση, η κατά
ποση, η επικοινωνία, η αναπνοή. Οι παραλειτουργικές
έξεις έχουν σημαντικές συνέπειες, όπως οδοντικά
προβλήματα, φθορά των δοντιών και πόνο στην πε
ριοχή του προσώπου, και μπορεί να επηρεάσουν ση
μαντικά την ποιότητα ζωής. Η εργασία αυτή έχει ως
στόχο την αξιολόγηση της συχνότητας εμφάνισης
παραλειτουργικών έξεων μεταξύ των προπτυχιακών
φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστη
μίου Αθηνών, αλλά και τη μελέτη και συσχέτιση των
αναφερόμενων συμπτωμάτων του στοματογναθικού
συστήματος. Από τους 675 φοιτητές, οι 489 δέχτηκαν
να συμμετέχουν και συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα
έρευνα. Οι φοιτητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματο
λόγιο το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τη
συμπεριφορά τους, την ποιότητα του ύπνου τους και
διάφορες συνήθειες, όπως το σφίξιμο των δοντιών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι παραλει
τουργικές έξεις είναι πολύ συχνές στο σύνολο των
φοιτητών της Οδοντιατρικής. Το τρίξιμο των δοντιών,
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, σχετίζεται με το
άγχος των φοιτητών (p<0,01) και συνοδεύεται από
πόνο στην περιοχή του στοματογναθικού συστήμα
τος (p<0,01) και με μη ικανοποιητικό ύπνο (p<0,01).
Παράλληλα, βρέθηκαν σχετικές συσχετίσεις μεταξύ
της ποιότητας του ύπνου και του πόνου στην περιοχή
του στοματογναθικού συστήματος και των κεφαλαλ
γιών (p<0,01). Αντιθέτως, δεν υπήρξε συσχέτιση με
ταξύ συχνότητας κεφαλαλγιών και δαγκώματος ονύ
χων, μάσησης τσίχλας και φύλου. Οι παραλειτουργικές

ABSTRACT Oral parafunctional activities refer to oral
habits that differ significantly compared to the
functional activities of the stomatognathic system
like chewing, swallowing, breathing, speech. Oral
parafunctions have significant consequences on the
stomatognathic system like dental problems, tooth
wear and orofacial pain and may also affect the
quality of patient’s life. The aim of this study is to
evaluate the frequency of parafunctional habits
among undergraduate dental students of School of
Dentistry, University of Athens and study and
correlate common symptoms of the stomatognathic
system reported by the patients. From the total of
the 675 students of School of Dentistry, 489
accepted to participate and were included in the
present study. A questionnaire was given to the
students including questions concerning evaluation of
their behavior, the quality of their sleep and various
habits like teeth clenching and grinding.The results of
the study revealed that parafunctional habits are
very common among the dental students. Teeth
grinding, associated with the stress of the students
(pvalue<0.01) was reported in the majority of the
cases and was accompanied by pain in the
stomatognathic system area (pvalue<0.01) and
unsatisfactory
sleep
(pvalue<0.01).
Alongside
relevant correlations were found between sleep
quality and pain in the stomatognathic system area,
and headaches (pvalue<0.01). However headache
wasn’t correlated with nail biting, gum chewing and
gender. Parafunctional habits are subconscious and
therefore difficult to be diagnosed. They are
correlated to certain behaviors and signs. Specifically,

Όροι ευρετηριάσεως Παραλειτουργικές έξεις, βρυγμός, κρανιογναθι
κές διαταραχές, άγχος, ποιότητα ύπνου, στοματοπροσωπικός πόνος,
κεφαλαλγία

Key words Parafunctional habits, bruxism, headache, sleep quality,
craniomandibular disorders, stress, orofacial pain
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