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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η λειχηνοειδής αντίδραση του βλεννογό�
νου των χειλέων αποτελεί μια υποδιαγνωσμένη ο�
ντότητα ασαφούς αιτιολογίας, η οποία μπορεί να συ�
σχετίζεται με ερυθρότητα των σύστοιχων προστομια�
κών ούλων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
παρουσίαση τριών περιπτώσεων λειχηνοειδούς αντί�
δρασης του βλεννογόνου των χειλέων. Oι λειχηνοει�
δείς αντιδράσεις του βλεννογόνου των χειλέων θεω�
ρείται πως σχετίζονται με την παρουσία τοπικού μι�
κροβιακού παράγοντα. Αν και η κλινική εικόνα και η 
εντόπιση έχουν διαγνωστική σημασία, πρέπει να γίνε�
ται διαφορική διάγνωση από άλλες οντότητες, όπως ο 
ομαλός λειχήνας. Λόγω της ιδιαιτερότητας της αιτιο�
παθογένειάς τους, σε αντίθεση με τον ομαλό λειχήνα 
και άλλες λειχηνοειδείς αντιδράσεις, η τοπική αντιμι�
κροβιακή αγωγή σε συνδυασμό με τη βελτίωση της 
στοματικής υγιεινής αποτελούν την πρώτη θεραπευ�
τική επιλογή. 
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ABSTRACT Lichenoid reaction of the lip mucosa 
represents an underdiagnosed entity of unknown 
etiology that may be associated with erythema of 
the labial gingiva. The aim of this report is to present 
three cases of lichenoid reaction of the lip mucosa 
and lay emphasis on differential diagnosis, 
pathogenesis and management of this uncommon 
lesion. Lichenoid reaction of the lips mucosa is 
thought to be associated with the presence of oral 
microorganisms. Although the clinical presentation as 
well as the site of involvement are useful for the 
diagnosis, differential diagnosis from other entities 
such as lichen planus should always be considered. 
Due to its peculiar pathogenesis, unlike lichen planus 
and other lichenoid reactions, local application of 
antimicrobial agents and improvement is the 
treatment of choice.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι λειχηνοειδείς αντιδράσεις του στοματικού βλεννο�
γόνου συνιστούν ετερογενή ομάδα βλαβών που 
μοιάζουν κλινικά και ιστοπαθολογικά με τον ομαλό 
λειχήνα, αλλά έχουν συγκεκριμένα και ταυτοποιήσιμα 
αίτια1 (Πίν. 1). Οι Blomgren et al το 1996 περιέγραψαν 
λειχηνοειδείς αντιδράσεις που εντοπίζονταν στο 
βλεννογόνο των χειλέων σε σχέση με εμφράξεις 
σύνθετης ρητίνης, τις οποίες θεώρησαν ως αντιδρά�
σεις υπερευαισθησίας εξ επαφής.4 Ανάλογες βλάβες 
αναφέρθηκαν από τους Robinson et al ως «λειχηνοει�
δής και κοκκιωματώδης στοματίτιδα», με βάση τα  
 

 

ιστοπαθολογικά ευρήματα.5 Οι «λειχηνοειδείς αντι�
δράσεις» του άνω χείλους θεωρήθηκαν από τους 
Bäckman & Jontell ως διακριτή νοσολογική οντότητα, 
σχετιζόμενη με μικροοργανισμούς και επισημάνθηκε η 
συχνή συνύπαρξή τους με ερυθρότητα των σύστοι�
χων προστομιακών ούλων.6  

Στις δημοσιευμένες μελέτες οι λειχηνοειδείς α�
ντιδράσεις των χειλέων εμφανίζονται με σχεδόν δι�
πλάσια συχνότητα στις γυναίκες σε σχέση με τους 
άνδρες (27:16), σε άτομα που βρίσκονται συνήθως 
στην 7η δεκαετία της ζωής.4�6 Κλινικά εκδηλώνονται  
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Πίνακας 1. Αιτιολογία λειχηνοειδών αντιδράσεων. 

ΤΥΠΟΣ ΛΕΙΧΗΝΟΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ  ΑΙΤΙΟ  

Φαρμακευτική Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αντιεπιληπτικά, αντι&περτασικά, 

ανθελονοσιακά και αντιικά φάρμακα2 

Υπερευαισθησία εξ επαφής Επανορθωτικά υλικά, κυρίως αμάλγαμα 

Αρωματικές ουσίες, συχνότερα τα παράγωγα της κανέλλας2 

Χρόνια νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή Αντίδραση του ανοσολογικού μηχανισμού στο μόσχευμα, σε αλλογενή 

μεταμόσχευση μυελού των οστών3 

 
κατά κανόνα στο άνω χείλος με ερυθρότητα ή σπα�
νιότερα έλκωση, και λευκές βλατίδες που μπορεί να 
σχηματίζουν δίκτυο, ενώ μπορεί να συνυπάρχει ερυ�
θρότητα στα σύστοιχα προστομιακά ούλα. Ενδέχεται 
να συνοδεύονται από οξύ άλγος, καύσο ή οίδημα του 
χείλους.5,6 Σχεδόν σε όλους τους ασθενείς υπάρχει 
σχέση των βλαβών με εμφράξεις σύνθετης ρητίνης 
στα πρόσθια δόντια.4,6 Η αιτιοπαθογένεια δεν έχει 
αποσαφηνιστεί, αλλά συνήθως αποδίδονται σε τοπι�
κούς μικροβιακούς παράγοντες.6 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή 
τριών περιπτώσεων λειχηνοειδούς αντίδρασης του 
βλεννογόνου των χειλέων.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Η
 

Γυναίκα 60 ετών, μη καπνίστρια, προσήλθε για αξιολό�
γηση επώδυνων βλαβών στο κάτω χείλος διάρκειας 
τεσσάρων μηνών, οι οποίες δεν είχαν υποχωρήσει πα�
ρά την τοπική εφαρμογή κορτιζονούχου αλοιφής και 
αντιμυκητιασικών σκευασμάτων. Η ασθενής λάμβανε 
καθημερινά φαρμακευτική αγωγή για κατάθλιψη (βεν�
λαφαξίνη επί 5 μήνες), αρτηριακή υπέρταση (καντεσαρ�
τάνη επί 1,5 έτος και ατενολόλη επί 3 έτη) και γαστρο�
οισοφαγική παλινδρόμηση (παντοπραζόλη επί 2 έτη). 
∆εν ανέφερε αλλεργίες και ο αιματολογικός έλεγχος 
που είχε γίνει έναν μήνα νωρίτερα ήταν φυσιολογικός.  

Κλινικά, παρατηρήθηκε ερυθρότητα με συρρέου�
σες λευκές βλατίδες στο βλεννογόνο του κάτω χεί�
λους σε επαφή με χυτό μεταλλικό άξονα στον πρώτο 
προγόμφιο της κάτω γνάθου δεξιά (#44) (Εικ. 1.1Α). Τα 
προστομιακά ούλα της κάτω γνάθου στην περιοχή 
μεταξύ #43�42, #32�33 ήταν λεία, στιλπνά και εξέρυ�
θρα (εικ. 1.1Β), έφεραν αυχενικές εμφράξεις σύνθετης 
ρητίνης και λίγες εναποθέσεις τρυγίας. Παρατηρήθηκε 
επίσης μελάνι στα δόντια #32�33, το οποίο είχε τοπο�
θετήσει η ασθενής «για επούλωση». Ο υπόλοιπος στο�
ματικός βλεννογόνος ήταν φυσιολογικός. Με την 
πιθανή κλινική διάγνωση ομαλού λειχήνα πραγματο�
ποιήθηκε διαγνωστική βιοψία από το κάτω χείλος. Η 
ιστολογική εξέταση έδειξε τμήμα βλεννογόνου το 
πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο του οποίου παρουσίαζε 
υπερπαρακερατίνωση, εναλλασσόμενες περιοχές α�
τροφίας και υπερακάνθωσης, καθώς και υδρωπική εκ�
φύλιση της βασικής στιβάδας με ασαφοποίηση της 
χοριοεπιθηλιακής συμβολής. Στον υποκείμενο πυκνό 
ινώδη συνδετικό ιστό παρατηρήθηκε πυκνή μέτριου 
 

 
Εικόνα 1.1Α. Συρρέουσες λευκές βλατίδες με συνοδό ερυ�

θρότητα στο βλεννογόνο του κάτω χείλους δεξιά.  

 
Εικόνα 1.1Β. Λεία, στιλπνά και εξέρυθρα ούλα. Στα δόντια 

#32, 33 έχει παραμείνει μελάνι, το οποίο είχε τοποθετήσει η 

ασθενής για να αντιμετωπίσει τη βλάβη. 

βαθμού φλεγμονώδης διήθηση, κυρίως από λεμφο�
κύτταρα, με υποεπιθηλιακή ταινιοειδή και περιαγγεια�
κή κατανομή, λίγες εστίες χρόνιας φλεγμονώδους 
διήθησης περιφερικά εκφορητικών πόρων σιαλογό�
νων αδένων (εικ. 1.2Α) και διάσπαρτα κοκκιώματα 
επιθηλιοειδών μακροφάγων χωρίς τυροειδή νέκρωση 
(εικ. 1.2Β). Τα ευρήματα αυτά ήταν συμβατά με λειχη�
νοειδή και κοκκιωματώδη φλεγμονή και τέθηκε η διά�
γνωση της λειχηνοειδούς αντίδρασης.  
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Εικόνα 1.2Α. Παρατηρείται μέτρια λεμφοκυτταρική διήθηση 

με ταινιοειδή κατανομή, υδρωπική εκφύλιση των κυττάρων 

της βασικής στιβάδας και ασαφοποίηση της χοριοεπιθηλιακής 

συμβολής (Η&Ε, x200). 

 
Εικόνα 1.2Β. Παρατηρείται σχηματισμός κοκκιωμάτων από 

επιθηλιοειδή μακροφάγα χωρίς τυροειδή νέκρωση (βέλη) 

(Η&Ε, x200). 

Στην ασθενή συστήθηκε απομάκρυνση του τοπι�
κού παράγοντα, τοποθέτηση μεταβατικής αποκατά�
στασης στο #44 και τοπική εφαρμογή γέλης χλωρεξι�
δίνης 0,2% χωρίς οινόπνευμα τρεις φορές την ημέρα 
για 15 ημέρες. Κατά την επανεξέταση, παρότι η ασθε�
νής δεν είχε επισκεφθεί τον οδοντίατρό της, ανέφερε 
απουσία συμπτωμάτων και κλινικά παρατηρήθηκε βελ�
τίωση της κλινικής εικόνας των βλαβών τόσο στο 
βλεννογόνο του χείλους (Εικ. 1.3Α) όσο και στα ούλα. 
Συστήθηκε εκ νέου πραγματοποίηση επίσκεψης στον 
οδοντίατρο, συνέχιση της τοπικής αγωγής και επανε�
ξέταση σε τρεις εβδομάδες, αλλά η ασθενής δεν προ�
σήλθε στον προγραμματισμένο επανέλεγχο. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Η
 

Άνδρας 27 ετών, μη καπνιστής, παραπέμφθηκε από 
τον οδοντίατρό του για την αξιολόγηση ανώδυνης 
βλάβης στο βλεννογόνο του άνω χείλους  διάρκειας 4 
ετών. Το ατομικό αναμνηστικό ήταν ελεύθερο και ο 
τελευταίος αιματολογικός έλεγχος που είχε γίνει πριν 
από ένα έτος ήταν φυσιολογικός. Κατά την κλινική 
εξέταση παρατηρήθηκε περιγεγραμμένη ερυθρόλευ�

κη, μη αποκολλώμενη πλάκα διαστάσεων 1,5 x 0,5 cm 
στο βλεννογόνο του άνω χείλους δεξιά σε επαφή με 
τον έκτοπο #13 (εικ. 2.1Α). Παράλληλα, παρατηρήθηκε 
εξεσημασμένη εναπόθεση οδοντικής μικροβιακής 
πλάκας (ΟΜΠ) και τρυγίας σε όλο τον οδοντικό φραγ�
μό, καθώς και αιμορραγία κατά την απλή επίθιξη των 
ούλων (εικ. 2.1Β). Ο υπόλοιπος στοματικός βλεννογό�
νος ήταν φυσιολογικός. Η πιθανή κλινική διάγνωση 
ήταν λειχηνοειδής αντίδραση, ενώ στη διαφορική 
διάγνωση συμπεριλήφθηκε η ερυθρολευκοπλακία.  

 
Εικόνα 1.3Α. Σαφής υποχώρηση της βλάβης του χείλους 2 

εβδομάδες μετά τη χρήση τοπικής γέλης χλωρεξιδίνης. 

 
Εικόνα 2.1Α. Ερυθρόλευκη μη αποκολλώμενη πλάκα στο βλεν�

νογόνο του άνω χείλους δεξιά, αντίστοιχα με έκτοπο #13. 

 
Εικόνα 2.1Β. Κακή στοματική υγιεινή με έντονες εναποθέ�

σεις ΟΜΠ και τρυγίας. 
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Στον ασθενή συστήθηκε, πριν από τη λήψη βιοψί�
ας για την τεκμηρίωση της διάγνωσης, να γίνει απο�
τρύγωση, καλή στοματική υγιεινή και πλύσεις με διά�
λυμα χλωρεξιδίνης 0,2% χωρίς οινόπνευμα 3 φορές 
την ημέρα. Κατά την επανεξέταση μία εβδομάδα αρ�
γότερα, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της κλινι�
κής εικόνας των ούλων (εικ. 2.2Α), ενώ η βλάβη του 
άνω χείλους είχε υποχωρήσει πλήρως (εικ. 2.2Β). Η 
υποχώρηση της βλάβης μετά την αποτρύγωση και την 
τοπική αντιμικροβιακή θεραπεία επιβεβαίωσε την αρχι�
κή κλινική διάγνωση της λειχηνοειδούς αντίδρασης 
στον μικροβιακό παράγοντα και στον ασθενή συστή�
θηκε να συνεχίσει την καλή στοματική υγιεινή. Επτά 
μήνες μετά την αρχική εξέταση δεν έχει αναφερθεί 
υποτροπή. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
Η
 

Γυναίκα 65 ετών, μη καπνίστρια, προσήλθε παραπο�
νούμενη για ερυθρή βλάβη στο βλεννογόνο του άνω 
χείλους διάρκειας τριών μηνών, η οποία συνοδευόταν 
από καύσο. Από το ατομικό αναμνηστικό ανέφερε 
ανάπτυξη μη Hodgkin B�κυτταρικού λεμφώματος τύ�
που MALT σε έδαφος πρωτοπαθούς συνδρόμου 
Sjögren 1,5 έτος νωρίτερα, το οποίο είχε αντιμετωπι�
σθεί με έξι κύκλους χημειοθεραπείας με ριτουξιμάμπη 
και τελούσε πλέον υπό ύφεση. Η ασθενής λάμβανε 
επίσης καθημερινά αγωγή για αρτηριακή υπέρταση 
(καντεσαρτάνη επί 6 έτη), δεν ανέφερε αλλεργίες και 
ο τελευταίος αιματολογικός έλεγχος πριν από 3 μή�
νες ήταν φυσιολογικός.  

Κατά την κλινική εξέταση, παρατηρήθηκε στο 
βλεννογόνο του άνω χείλους σαφώς περιγεγραμμένη 
ερυθρή περιοχή με παρουσία σε περιφερικές θέσεις 
δικτύου λευκωπών βλατίδων, καθώς και συνοδός ε�
ρυθρότητα στα προστομιακά ούλα των #11�21 (εικ. 
3.1Α). ∆ιαπιστώθηκαν επίσης στιλπνότητα του στομα�
τικού βλεννογόνου, απουσία ελεύθερου σιάλου από 
το έδαφος του στόματος, καθώς και ερυθρότητα στη 
ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας. Με πιθανή κλινική 
διάγνωση λειχηνοειδούς αντίδρασης χειλέων και 
προστομιακών ούλων για τις βλάβες του άνω χείλους 
και των ούλων και ερυθηματώδους καντιντίασης για 
τη γλώσσα, συστήθηκε τοπική εφαρμογή γέλης χλω�
ρεξιδίνης 0,2% χωρίς οινόπνευμα στο βλεννογόνο 
του άνω χείλους και στα ούλα, τρεις φορές την ημέρα 
για μία εβδομάδα. Επιπροσθέτως, συστήθηκαν τοπικά 
αντιξηροστομικά σκευάσματα με τη μορφή γέλης και 
στοματικού διαλύματος, καθώς και εφαρμογή γέλης 
μικοναζόλης στη ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας 3 
φορές ανά ημέρα για 1 εβδομάδα. Κατά την επανεξέ�
ταση μία εβδομάδα αργότερα παρατηρήθηκε σχεδόν 
πλήρης αποδρομή των βλαβών του χείλους και των 
ούλων (εικ. 3.1Β), καθώς και της ερυθρότητας της ρα�
χιαίας επιφάνειας της γλώσσας. Τέσσερις μήνες μετά 
την πρώτη εξέταση δεν έχει αναφερθεί υποτροπή.  

 
Εικόνα 2.2Α. Σαφής βελτίωση της κλινικής εικόνας των ού�

λων μετά την απομάκρυνση του τοπικού παράγοντα. 

 
Εικόνα 2.2Β. Πλήρης αποδρομή της βλάβης του χείλους.  

 
Εικόνα 3.1Α. Παρατηρείται ερυθρή περιοχή με δίκτυο λευ�

κών βλατίδων στο βλεννογόνο του άνω χείλους δεξιά, κα�

θώς και ερυθρότητα στα ελεύθερα ούλα των #11 και 21. 
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Εικόνα 3.1Β. Πλήρης αποδρομή των βλαβών στο χείλος και 

στα ούλα μία εβδομάδα μετά την εφαρμογή γέλης χλωρεξι�

δίνης. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται η κλινική εικόνα 
των βλαβών ήταν συμβατή με λειχηνοειδή αντίδραση 
του βλεννογόνου των χειλέων. Η πρώτη περίπτωση 
παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα εντόπισης στο κάτω 
χείλος, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των περι�
πτώσεων λειχηνοειδών αντιδράσεων που έχουν πε�
ριγραφεί  αναφέρονται αποκλειστικά στο άνω χεί�
λος.4�6 Λόγω της άτυπης κλινικής εικόνας, έγινε βιοψία 
και τα ιστοπαθολογικά ευρήματα ήταν παρόμοια με τα 
αναφερόμενα στη βιβλιογραφία για τις βλάβες στο 
άνω χείλος, δηλαδή παρουσία φλεγμονής από λεμφο�
κύτταρα με υποεπιθηλιακή ταινιοειδή κατανομή,4 κα�
θώς και κοκκιωμάτων επιθηλιοειδών μακροφάγων, 
χωρίς γιγαντοκύτταρα ή τυροειδή νέκρωση.5 Στους 
άλλους δύο ασθενείς της παρούσας μελέτης δεν έγι�
νε βιοψία, λόγω της χαρακτηριστικής κλινικής εικόνας 
της βλάβης και της καλής ανταπόκρισης στην αντιμι�
κροβιακή αγωγή, όπως αναφέρεται σε πολλές δημοσι�
ευμένες περιπτώσεις. 6 

Ερυθρότητα των προστομιακών ούλων παρατη�
ρήθηκε στις δύο από τις τρεις  περιπτώσεις μας. Ανά�
λογη συνύπαρξη βλαβών των χειλέων με ερυθρότητα 
στα ούλα έχει αναφερθεί από τους Robinson et al σε 3 
από τους 6 ασθενείς και από τους Bäckman & Jontell 
«σε κάποιους ασθενείς», ο αριθμός των οποίων δεν 
προσδιορίζεται.5,6 Σε καμία από τις παραπάνω περι�
πτώσεις δεν έγινε βιοψία από τα ούλα, προκειμένου 
να αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για λειχηνοειδείς βλά�
βες ή μικροβιακή φλεγμονή, ωστόσο και αυτές αντα�
ποκρίθηκαν στην τοπική αγωγή.6  

Στη διαφορική διάγνωση της λειχηνοειδούς 
φλεγμονής του χείλους συμπεριλαμβάνονται ο ομα�
λός λειχήνας του στόματος, η φαρμακευτική λειχηνο�
ειδής αντίδραση, οι λειχηνοειδής αντιδράσεις υπερευ�
αισθησίας εξ επαφής, οι στοματικές εκδηλώσεις του 
ερυθηματώδους λύκου, καθώς και η ερυθρολευκο�

πλακία.1,2,7�10 O ομαλός λειχήνας εμφανίζεται συχνό�
τερα με τη μορφή λευκού δικτύου και προσβάλλει 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τις παρειές αμφο�
τερόπλευρα, ενώ με μικρότερη συχνότητα τη γλώσ�
σα, τα ούλα και το κάτω χείλος.1,7 Σπανίως προσβάλ�
λεται μόνο ο βλεννογόνος των χειλέων με τα ποσο�
στά στη βιβλιογραφία να κυμαίνονται από 0,51%�8,9%, 
ενώ το κάτω χείλος προσβάλλεται συχνότερα από το 
άνω.8 Η φαρμακευτική λειχηνοειδής αντίδραση εμφα�
νίζεται συχνότερα ως ετερόπλευρη διαβρωτική βλάβη, 
ακόμη και αρκετά χρόνια μετά την έναρξη του φαρ�
μάκου, ενώ είναι χαρακτηριστική η αποδρομή των 
βλαβών με τη διακοπή του φαρμάκου και η επανεμ�
φάνιση σε επανέναρξη (rechallenging test).1 Οι λειχη�
νοειδείς αντιδράσεις υπερευαισθησίας εξ επαφής βρί�
σκονται σε στενή σχέση με επανορθωτικό υλικό ή το 
σημείο που έρχονται σε επαφή οι αρωματικές ουσίες, 
εντοπίζονται συχνότερα στις παρειές και στη γλώσσα, 
ενώ εξάλειψη του αιτίου οδηγεί σε αποδρομή τους.2 Ο 
ερυθηματώδης λύκος σπάνια εντοπίζεται μόνο στη 
στοματική κοιλότητα και συνήθως συνυπάρχει με 
δερματικές βλάβες.9,10 Εντοπίζεται συχνότερα στις 
παρειές, στην υπερώα, στα ούλα και στο κάτω χείλος, 
ενώ κλινικά χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα περιβαλ�
λόμενη από λευκή άλω.9,10 Τέλος, η ερυθροευκοπλα�
κία δεν φαίνεται να έχει προτίμηση φύλου, εντοπίζε�
ται συχνότερα στο έδαφος του στόματος, στη γλώσ�
σα και τη μαλθακή υπερώα.10 

Μικροσκοπικά, στη λειχηνοειδή αντίδραση του 
άνω χείλους αναγνωρίζεται λειχηνοειδής φλεγμονή4 
και, σε μερικές περιπτώσεις, επιθηλιοειδή κοκκιώματα, 
χωρίς γιγαντοκύτταρα ή τυροειδή νέκρωση.5 Ανάλο�
γη εικόνα περιγράφεται στον ομαλό λειχήνα, στη 
φαρμακευτική λειχηνοειδή αντίδραση, στις λειχηνοει�
δείς αντιδράσεις υπερευαισθησίας εξ επαφής και στον 
ερυθηματώδη λύκο, με κατά περιπτώσεις επιμέρους 
διαφορές.1,2,9,10 Στη φαρμακευτική λειχηνοειδή αντί�
δραση η φλεγμονώδης διήθηση είναι διάχυτη και εν 
τω βάθει, με παρουσία πλασματοκυττάρων και ηωσι�
νόφιλων.1 Όταν οι βλάβες σχετίζονται με επανορθω�
τικά υλικά, παρατηρούνται λεμφοζίδια και όταν σχετί�
ζονται με κανέλλα, παρατηρούνται ηωσινόφιλα και 
περιαγγειακή κατανομή της φλεγμονής.2 Στον ερυθη�
ματώδη λύκο διακρίνονται στικτές εναποθέσεις PAS 
υλικού στη βασική μεμβράνη, υποεπιθηλιακό οίδημα 
και περιαγγειακή κατανομή του φλεγμονώδους διη�
θήματος.9,10 Τέλος, στην ερυθροπλακία παρατηρείται 
συνήθως επιθηλιακή δυσπλασία ή ακανθοκυτταρικό 
καρκίνωμα.10  

Η τελική διάγνωση τίθεται από τη συνεκτίμηση 
του ιστορικού, τη λεπτομερή κλινική εξέταση και, σε 
περιπτώσεις διαγνωστικής ασάφειας, τη βιοψία.1,2,7�10  

Η αιτιοπαθογένεια των λειχηνοειδών αντιδράσε�
ων του χείλους δεν έχει αποσαφηνιστεί. Σημαντικό 
ρόλο θεωρείται πως διαδραματίζει το τοπικό μικροβια�
κό περιβάλλον, καθώς οι βλάβες ανταποκρίνονται σε 
τοπική αντιμικροβιακή θεραπεία σε ποσοστό 80%,6 
ενώ τα τοπικά και συστηματικά κορτικοστεροειδή δεν 
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έχουν ανάλογο αποτέλεσμα.5,6 Σημειώνεται πως συ�
σχέτιση με μικρόβια, μερικά από τα οποία συμμετέ�
χουν στη περιοδοντική νόσο, έχει πρόσφατα ανα�
φερθεί για τον ομαλό λειχήνα του στόματος.11 Στην 
πρώτη περίπτωση που παρουσιάζεται, η βλάβη ερχό�
ταν σε επαφή με χυτό μεταλλικό κολόβωμα με αδρή 
επιφάνεια, η οποία ευνοούσε την άθροιση ΟΜΠ. Η συ�
νύπαρξη λειχηνοειδούς και κοκκιωματώδους φλεγμο�
νής, που παρατηρείται μικροσκοπικά σε μερικούς α�
σθενείς, είναι συμβατή με απάντηση σε ενεργό μό�
λυνση ή μικροβιακό αντιγόνο,5,2 ενώ ο ρόλος των 
μυκήτων δεν είναι σαφής.6 Η ιδιοπαθής ή φαρμακοε�
παγώμενη λειχηνοειδής αντίδραση, π.χ. στα αντιυ�
περτασικά, δεν μπορεί επίσης να αποκλειστεί.5,2 Τα 
φάρμακα αυτά μπορεί επίσης να προκαλούν μειωμένη 
ροή σιάλου, που, όπως και η στοματική αναπνοή, πιθα�
νόν να εξηγούν την προτίμηση της βλάβης για το 
βλεννογόνο του άνω χείλους και των σύστοιχων 
προστομιακών ούλων, καθώς ευνοεί τη συσσώρευση 
οδοντικής μικροβιακής πλάκας και τρυγίας στα πρό�
σθια άνω δόντια.6 ∆ύο ασθενείς της παρούσας μελέ�
της λάμβαναν αντιυπερτασικά φάρμακα, ενώ η τρίτη 
ασθενής εμφάνιζε ξηροστομία λόγω του συνδρόμου 
Sjögren. Τέλος, στην παθογένεια των βλαβών ενδέ�
χεται να συμμετέχει και λειχηνοειδής αντίδραση εξ 
επαφής στη σύνθετη ρητίνη4 ή σε ουσίες που προκύ�
πτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ εμφρακτικού 
υλικού και των μικροβίων της ΟΜΠ.6  

Η συνύπαρξη, μικροσκοπικά, λειχηνοειδούς και 
κοκκιωματώδους φλεγμονής έχει αναφερθεί σε σπά�
νιες περιπτώσεις στο δέρμα, ως λειχηνοειδής και κοκ�
κιωματώδης δερματίτιδα σε ασθενείς με συστηματικά 
νοσήματα, όπως ηπατοχολική νόσο, ρευματοειδή αρ�
θρίτιδα, νόσο του Crohn, ενδοκρινοπάθειες, δερματι�
κό T�λέμφωμα, ή εν τω βάθει ερυθηματώδη λύκο 
(lupus erythematosus profundus).5,12 Ανάλογη συσχέ�
τιση δεν έχει προκύψει στις περιπτώσεις λειχηνοει�
δούς και κοκκιωματώδους στοματίτιδας. Σε μία από τις 
παρούσες περιπτώσεις υπήρχε ιστορικό μη Hodgkin B�
κυτταρικού λεμφώματος τύπου MALT σε έδαφος πρω�
τοπαθούς συνδρόμου Sjögren, ωστόσο η πλήρης α�
νταπόκριση στην τοπική αγωγή περιορίζει την πιθανό�
τητα εμπλοκής των υποκείμενων νοσημάτων στην 
παθογένεια των βλαβών, αλλά και απέκλεισε τη λήψη 
βιοψίας.  

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των λειχηνοειδών 
βλαβών του άνω χείλους είναι εμπειρική. Οι Bäckman & 
Jontell6 παρατήρησαν πως σε 18 από 22 ασθενείς 
στους οποίους χορηγήθηκαν 10ml διαλύματος χλω�
ρεξιδίνης 0,2% δύο φορές την ημέρα επί 14 ημέρες, 
υπήρξε πλήρης ή σχεδόν πλήρης ανακούφιση από τα 
συμπτώματα, ενώ οι βλάβες επουλώθηκαν ή υποχώ�
ρησαν «σε σημαντικό βαθμό». Σε 3 ασθενείς στους 
οποίους χορηγήθηκε τοπικό κορτικοστεροειδές, σε 
συνδυασμό με αντιμυκητιασικό τα αποτελέσματα, πε�
ριγράφηκαν ως «ποικίλα».6 Κορτικοστεροειδή χρησι�
μοποιήθηκαν και από τους Robinson et al, που έδωσαν  
 

συστηματικά πρεδνιζολόνη σε έναν ασθενή, τοπικά 
τριαμσινολόνη σε έναν άλλο ασθενή και πλύσεις με 
βηταμεθαζόνη ή βεκλομεθαζόνη (Becodide) σε 2 και 3 
ασθενείς, αντίστοιχα. Σε κανέναν ασθενή δε παρατη�
ρήθηκε πλήρης υποχώρηση των βλαβών.5  

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των βλαβών και 
εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα  εμφράξεις σύνθετης 
ρητίνης, συστήνεται η αντικατάσταση των εμφράξεων 
με νέες εμφράξεις σύνθετης ρητίνης ή με κεραμικό 
υλικό.4 Σε εμμένουσες περιπτώσεις, προτείνεται η λή�
ψη κυτταρολογικού επιχρίσματος και, αν υπάρχουν 
μύκητες, συνδυαστική τοπική αντιμικροβιακή και αντι�
μυκητιασική αγωγή.4 Στη μελέτη των Blomgren et al 
βρέθηκε C. albicans σε 7 ασθενείς και δόθηκε αντιμυ�
κητιασική αγωγή, ενώ σε 3 ασθενείς στους οποίους 
ιστολογικά επιβεβαιώθηκε η λειχηνοειδής φλεγμονή 
χορηγήθηκε επιπροσθέτως τοπικό κορτικοστεροειδές. 
Σε 6 από τους ασθενείς αυτούς αναφέρθηκε παροδική 
μείωση των συμπτωμάτων και μόνο σε έναν με τοπική 
αγωγή με φλουκοναζόλη και αλοιφή υδροκορτιζόνης 
υπήρξε πλήρης ύφεση.4 Φαίνεται συνεπώς πως η τοπι�
κή αντιμικροβιακή θεραπεία αποτελεί την πρώτη θε�
ραπευτική επιλογή, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της 
στοματικής υγιεινής.6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 

1. Οι λειχηνοειδείς αντιδράσεις του βλεννογόνου 
των χειλέων θεωρείται πως σχετίζονται με την 
παρουσία τοπικού μικροβιακού παράγοντα και 
μπορεί να συνυπάρχουν με ερυθρότητα των 
σύστοιχων προστομιακών ούλων.  

2. Αν και η κλινική εικόνα και η εντόπιση έχουν 
διαγνωστική σημασία, πρέπει να γίνεται 
διαφορική διάγνωση από άλλες οντότητες, όπως 
ο ομαλός λειχήνας. 

3. ∆εδομένης της ιδιαιτερότητας στην 
αιτιοπαθογένειά τους, σε αντίθεση με τον ομαλό 
λειχήνα και άλλες λειχηνοειδείς αντιδράσεις, η 
τοπική αντιμικροβιακή αγωγή σε συνδυασμό με 
τη βελτίωση της στοματικής υγιεινής αποτελούν 
την πρώτη θεραπευτική επιλογή. 
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