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Консенсус 

Тема: Орална мукозна патология в детска възраст 

 

 

Оралната мукозна патология включва всички лезии по оралната лигавица, които могат 

да са клиничен симптом единствено на орално заболяване или симптом на различни 

системни заболявания и имуносупресивни състояния в детска възраст. Мукозните 

заболявания най-често са резултат от нарушения в оралната хомеостаза. За разлика от 

кариеса и пародонталните заболявания,  оралната мукозна патология е силно повлияна от 

системни фактори и общи заболявания. Оралните мукозни лезии са предимно от 

възпалителен характер. Като част от оралната патология, заболяванията с  мукозни лезии 

се наричат стоматити.  

 Злокачествени новообразувания със засягане на оралната лигавица, се срещат рядко в 

детска възраст и  са обект на оралната хирургия. 

Оралната мукозна патология включва: 

- Орални мукозни лезии без засягане на общото състояние; 

- Орални мукозни лезии със засягане на общото състояние;  

- Орални мукозни лезии, симптом на системно заболяване; 

- Орални мукозни лезии, симптом при имунокомпрометирано състояние. 

Характеристика на оралната лигавица при деца 

Оралната лигавица при деца, която обикновено е в процес на развитие се 

характеризира с  

- по-тънки слоеве, с добра митотична активност; 

- по-слабо кератинизирана прикрепена лигавица; 

- по-лесно ранима и с по-добри регенеративни възможности; 

- децата се характеризират с незрял имунитет, който влия върху процесите в 

оралната лигавица. 

 

Етиология на заболяванията на оралната лигавица 

 Оралните мукозни лезии могат да се развият както от един причинител, така и 

от комплекс от фактори. Причинителите могат да се разделят на четири основни групи: 

1. Резидентната орална микрофлора става патогенна  

2. Вируси. Втората основна група етиологични фактори на най-често срещаните 

стоматити  в детска възраст са вирусите. Предимно  VHS-1, от групата на херпесните 

вируси и някои коксаки вируси са основните причинители на оралните вирози. Наричат 

се още везикуларни стоматити, поради везикуларния тип мукозни лезии, следствие на 

вирусната атака върху епителните клетки на лигавицата. При децата се срещат 

херпангината и заболяването „Ръка крак уста”.  

3. Гъби от рода Candida  

Гъбите от рода Candida са част от резидентната орална микрофлора. При нарушен 

баланс в оралната екосистема, както и при имунокомпрометирани състояния се развиват 

опортюнистични инфекции. C. albicans е най-често изолираният вид гъби в устната 

кухина и при здрави, и при болни индивиди. Те са  47% до 75% от всички изолирани. 

Другите орални видове са Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida 

kefyr, Candida glabrata и Candida guilliermondii и др. 

4. Ендогенни фактори и системни заболявания 

- Оралните лезии могат да се срещнат и при системни заболявания - автоимунни, 

кръвни, бъбречни заболявания и др.; 

- Орални лезии могат да се срещнат при наследствени заболявания или 

заболявания, със специфични генетични маркери (HLA – системата);  
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- Орални лезии могат да се наблюдават и при лечение, свързано с потискане на 

имунитета – при  имуносупресивна терапия, лъчетерапия, цитостатична 

терапия, терапия при трансплантирани болни;  

- Орални лезии могат да са част от опортюнистични инфекции (инфекции, 

предизвикани от различни вируси и бактерии при имунокомпрометирани лица). 

 

Патогенетични механизми при оралните мукозни заболявания 

Патогенезата на оралната мукозна патология е разнообразна. Тя се основава на 

възпалителната реакция като клинична проява на различни имунопатологични 

механизми, както от локален, така и от общ характер. Докато при вирусните, 

бактериални и кандидозни причинители процесът се развива в посока от външната 

орална среда към  вътрешните слоеве на оралната мукоза, то при стоматитите от 

системен и ендогенен характер, лезиите се предизвикват от процеси в съединителната 

тъкан на лигавицата. Най-често те са с имунопатогенен характер, при които вторично 

могат да се насложат локални рискови фактори от оралната среда, като например 

вторична бактериална инфекция.  

Причини за появата на мукозни лезии могат да бъдат:  

- Нарушена орална бактериална хомеостаза – (1) при създаване на кисела среда, 

благоприятна за развитие на Candida, намалено слюноотделяне; (2)  резултат от приемани 

лекарства при някои заболявания;  (3)  при лоша орална хигиена, когато количеството на 

отделящите се планктонни микробни клетки от повърхността на биофилма е значително 

повишено и (4) когато се създават условия за развитие на микробни асоциации, които 

имат повишен патогенен потенциал. 

- Нарушен или нестабилен секреторен имунитет – при генетичен или вторичен 

IgA-S дефицит, при наличие на фокална инфекция в тонзиларната област. 

- При нестабилни, незрели и патогенни процеси на кератинизация и ексфолиация, 

които не противодействат достатъчно на микробната адхезия.  

- При силно агресивни патогени, каквито са някои вирусни щамове от вида 

херпесни вируси. 

Възпалителната реакция много бързо преминава от защитна в патологична при 

следните обстоятелства: 

- При имунодефицитни състояния (първични и вторични) и системни заболявания, 

при които има намаляване или потискане на имунитета (дефекти в неутрофилите, 

макрофагите, антителата, цитокини и др.). Това са генетично обусловени имунолигични 

дефекти, имунодефицитни състояния, предизвикани от заболявания (СПИН, кръвни 

заболявания, имуносупресивна терапия и др.). В тези случаи непатогенни или слабо 

патогенни фактори от оралната среда могат да предизвикат патологични мукозни лезии 

от възпалителен характер. Могат да се развият опортюнистични инфекции, като орални 

кадидози, херпесни инфекции, цитомегаловирусни инфекции и др. 

- При автоимунни процеси и заболявания, при които антиген-антитяло комплекси 

се утаяват по стените на капилярите в мукозната съединителна тъкан се наблюдава 

локално нарушаване в трофиката на епитела  и се предизвикват орални мукозни лезии от 

алтеративен или ексудативен тип. Първите се наричат „афти”, които са обривната 

единица на голяма група заболявания - рецидивиращи афти и афтози, а вторите са були, 

характерни за групата на дерматобулозите. 

 При тях антиген-антитяло комплекси могат да се отложат и в областта на 

базалната мембрана на лигавицата и да предизвикат булозни образувания,  характерни за 

голяма група заболявания, наречени дерматобулози. Това са  заболявания, като 

пемфигус,  ювенилен херпетиформен дерматит, наследствена епидермолизис булоза и др. 
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- При алергични заболявания и реакции към локални алергени от устната среда 

могат да се появят орални мукозни лезии. Те са предимно от  4-ти тип по Coombs- 

клетъчно-медиирани реакции от забавен тип. Постоянното присъствие на голям набор от 

чужди за организма материали в устната кухина, бактериални и хранителни алергени 

могат да бъдат обект за алергични реакции с проява на орални мукозни лезии. Алергични 

реакции от общ характер към медикаменти, вируси и бактерии се наблюдават при 

Erytaema exudativa multiformae - група заболявания с дерматомукозни лезии. 

Клиничната изява е различна при различните групи заболявания, като 

възпалението е  с различна степен на ексудация, алтерация или пролиферация. Според 

типа възпалителна реакция се формират и различните обривни единици, 

характеризиращи заболяванията на оралната мукоза. 

 

Клинична характеристика на  

оралните мукозни лезии 

 

Заболяванията на оралната лигавица в детска възраст се характеризират с 

клинична картина, която включва различни по вид и произход мукозни орални лезии. 

Те могат да са самостоятелни или съчетани с лезии по кожата или други лигавици 

(генитална, очна). Поради овлажняващото мацериращо действие на слюнката и 

дъвкателния акт в устата, първоначалният вид на оралните лезии много бързо се 

изменя и клиниката се завоалира, което затруднява точната диагностика.  

 Тъй като възпалението е основният патологичен процес при стоматитите в 

детска възраст, клиничната характеристика на оралните мукозни лезии се определя 

според типа на възпалението: 

 (1) преобладаване на ексудация; 

 (2) преобладавне на алтерация; 

 (3) преобладаване на пролиферация.  

Така групирани оралните макозни лезии биват: 

 

 

(1) Оралните мукозни лезии с преобладаване на ексудация 

Везикула. Мехурче с размер под 1см, образувано в резултат на ограничен излив 

на течност (серум, лимфа, цитоплазма). В устата най-често се получава от цитолиза на 

мукозни епителните клетки, инфектирани от херпесни  вируси. Обикновено 

мехурчетата са струпани като грозд и много бързо се разпукват и образуват  везикуло-

ерозивни лезии. 

Пустула. Мехурче, изпълнено с гноен ексудат. Среща се рядко по свободната 

оралната лигавица. По-често те са по дъвкателната  лигавица и могат да бъдат от зъбен 

или периодонтален произход. 

Була. Изпълнен със серумна или лимфна течност мехур, с размер над 1см. Най-

често се образува в областта на базалната мембрана на границата между епителната и 

съединително тъканната част на оралната мукоза и кожата.  

Киста. Мехурче  с капсула от съединителна тъкан, изпълнено с кистозна 

течност. Рядко се наблюдава по свободната лигавица, като в тези случаи обхващат 

малките слюнчени жлези. 
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Vesicle 

   

Cyst 

 

(2) Оралните мукозни лезии с преобладавне на алтерация 

 Ерозия. Представлява повърхностно отпадане на епителна тъкан до нивота на 

базалната мембрана, следсвие на алтеративна възпалителна реакция. Покрита е с 

белезникав налеп. Среща се при някои орални кандидози, а при ерозиране на везикули 

и були се образуват вторични везикуло-ерозивни или булозно-ерозивни орални лезии. 

Афта. Кръгла, алтеративна орална лезия с гладки промениращи ръбове, червено 

хало, с размер до 1см или много рядко над 1см. Покрита е с фиброзен налеп. Разполага 

се по свободната лигавица. При струпване на няколко афти те остават отделени една от 

друга без да конфлуират помежду си. 

Улцера. Алтеративна мукозна лезия с неравни очертания, различна дълбочина, 

която достига до съединително-тъканната част на лигавицата. Има кратерообразно 

дъно, покрито със сивкаво-белезникав налеп. Големината може да е различна, 

съобразно причината за образуването й. Най-често причините са травматични, 

химично изгаряне или при улцеро-некротичния гингивостоматит. 

 

Aphtha 

 
 

 

 Всяка една орална мукозна лезия  има характерна хистологична картина, която е 

свързана с типа възпаление – ексудативно, алтеративно, пролиферативно. Наличието 

на имунопатологична компонента - алергична, автоимунна или имунодефицитна 

реакция се отразява на хистологичната находка, която най-често се установява с 

имунофлуоресцентни методи.   

 Клиничната диагностика на оралните мукозни лезии  и връзката им с 

определено заболяване се прави като освен типът лезият се определя локализацията, 

самостоятелността на лезията или комбинацията с кожни лезии или такива, по други 

лигавици, както и наличие на периодонтални лезии.    

 

(3) Орални мукозни лезии с преобладавне на пролиферация 

Макула. Окръглено поле от повърхността на лигавицата с променен цвят. 

Петното може да е от засилена хиперемия или пигментиране в синьо, кафяво, черно. 

Най-често за макула се говори при петна до 1см. Пример за това е меланиновото петно 

по оралната лигавица. 

При хиперемирана макула хистологично се наблюдават разширени кръвоностни 

съдове. 

Плака. Плоско разрастване на нивото на епитела с размер над 1 см в диаметър, 

различаващо се от околната тъкан по цвят, релеф или и двете. Например при Lichen 

planus  

Папула. Повдигната плътна повърхностна  лезия под 1см. Тя може да бъде  с 

различен цвят. Фиброепителиална папула може да е причинена от хронично 

възпаление. Сливащите се  папули образуват полип. 
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Възел. Разрастване на епитела, по-голямо от папула, което прониква  в 

дълбочината на съединителната тъкан. По-малко е от 1 см. 

Тумор. Маса от тъканно разрастване,  с размер, по-голям от 1см. Туморът 

произлиза от разрастване на неопластичен процес и представлява  неконтролирано 

прогресивно мултиплициране на клетки. Може да има различен цвят или липса на 

промяна в цвета.  

Macula 

   
 

Забележка: В детска възраст хиперпластични лезии по оралната лигавица се 

наблюдават много рядко, с изключение на тези, по гингивата при хиперпластичен 

гингивит. 

 

Класификации на стоматитите при деца 

 

Предлагаме  клинико-морфологична класификация на оралните муколни лезии. 

Според характеристиката на преобладаващия възпалителен процес стоматитите се 

разделят на ексудативни (везикуларни и булозни), алтеративни (ерозивни, улцерозни, 

афтозни) и пролиферативни (хиперкератозни и хиперпластични).  

 

Клинико-морфологична класификация на стоматитите при деца 

 

Според типа възпаление стоматитите се разделят на:  

(1) Възпалителни с преобладаване на ексудация: 

- катарални стоматити; 

- хеморагични стоматити; 

- везикуларни стоматит; 

- булозни стоматити; 

- пустулозни стоматити. 

(2) Възпалителни с преобладаване на алтерация: 

- ерозивни стоматити; 

- улцерозни стоматити; 

- афтозни стоматити; 

- гангренозно-некротични стоматити. 

(3) Възпалителни с преобладаване на пролиферация: 

- хиперкератози;  

- паракератози;  

- хипертрофия на гингива и лигавица; 

(срещат се рядко при децата) 
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При децата се срещат най-често: 

- везикуларни стоматити (орални вирози); 

- дермато-булози; 

- рецидивиращи афти и афтози; 

- ерозивни стоматити – някои орални кандидози. 

 

Диагностика на  орална мукозна патология при деца 

 Изследването на дете с орална мукозна патология включва всички стандартни 

етапи на снемане на анамнеза и орален статус с акцент върху общото здравословно 

състояние на детето. Често се налага да се направи оценка за необходимостта от 

параклинични изследвания. Следва лечебен план и/или насочване към общо-

медицински специалист за консултация или диагностика и лечение. 

 

Анамнеза с насоченост към мукозна патология 

Биографична и демографска информация. Паспортната част е важна поради  

възрастовата специфика на някои стоматити, наследствената връзка при други, 

демографската специфика на трети и др. Всичко това подпомага диагностичния 

процес.  

История на заболяването 

 Чрез анамнеза на заболяването се събира информация за оценка на здравето на 

пациента. Тя включва оплакването, с което детето идва при нас, информация за минали 

и настоящи оплаквания, свързани с настоящото, социална и фамилна история на 

заболяването, преглед на симптоми, патологични състояния и заболявания по органи и 

системи, свързани с настоящото оплакване.  

При деца със стоматит задължителните акценти в анамнезата са следните: 

- От какво се оплаква пациента?  

- Кога са започнали оплакванията? 

- Дали оплакването е акутно или хронично?  

- За първи път си се появяват или са рецидиви? 

- Дали е провеждано някакво лечение и с какъв ефект? 
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- Дали са правени някакви диагностични тестове и какви са резултатите от 

тях? 

- Дали са правени консултации с други лекари и с какъв резултат? 

- Дали има симптоматика от общ характер или оплакването е само локално? 

Тъй като при децата най-често се срещат инфекциозни заболявания, трябва да 

се разпита за евентуален път на заразяване и контакти. 

Общомедицинска анамнеза 

Общото здравословно състояние се оценява, като се проследяват оплаквания и 

общите заболявания по системи. Клиницистът трябва да насочи общомедицинската 

анамнезата към търсене на общи заболявания или системни рискови фактори, свързани 

с вероятната диагноза. Общата медицинска подготовка и способност за аналитично 

клинично мислене е от важно значение. При този тип диагностика универсалните 

общомедицински скринингови въпросници  при оценка на оралното здраве, които се 

попълват от самите пациенти,  не са подходящи, защото при диагностика на 

лигавичните заболявания, за да се достигне до точната диагноза, трябва да се 

стеснява кръгът от възможни причини като се отхвърлят възможни близки 

диагнози. Обмислят се всички възможни варианти и диференциално-диагностични 

доказателства, както и степен на вероятност за появата на всеки отделен симптом. 

Анамнестичното изследване се води от денталния лекар, който насочва въпросите и 

така провежда медицинското изследване. 

Разпитването за минали оплаквания и прекарани заболявания е важна част от 

медицинската история на заболяването. То трябва да включва няколко насоки: 

- Сериозни и важни за настоящото заболяване минали оплаквания и 

заболявания (хронични, прекарани); 

- Хоспитализации, трансфузии, алергии, лекарствена терапия, бременност. 

Трябва да се направи преглед на оплаквания и общи хронични заболявания по 

системи. Включени са следните категории: 

  

Преглед на симптомите от общ характер 

 

Органи и системи Симптоми  

Оплаквания от общо характер тегло, неразположение, умора, безсъние и др. 

Глава Главоболие, слабост, световъртеж и др. 

Очи Промени във визията, парене, сълзене, 

конюнктивит и др. 

Уши Промени в слуха, болки и др. 

Нос Секреция, обструкция 

Гърло Прегракналост, болезненост, възпаление, 

налепи, подути сливици 

Сърдечно-съдова система При децата – наличие на хронично ССЗ 

Респираторна система Кашлица, секреция, задух, спазъм 

Дерматологични оплаквания Различни по вид обриви, сърбеж, тумори и др. 

Гастроинтестинална с-ма Апетит, разстройство, констипация, 

повръщане, болки, мелена и др. 

Гинекологична и уретрална с-ма Менструални промени, контрацептиви 

Ендокринната система Различни оплаквания 

Скелетно-мускулната система Болки, подвижност, спазми, деформации и др. 

Хематологично-лимфна с-ма Кървене, бледост, епитаксис, лимфаденит, 

петехии  и др. 
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Невро-психиатрични оплаквания Промени в поведение, координация, памет, 

емоционален дистрес, психиатрична терапия 

и др. 

 

Спецификата на стоматитите в детска възраст е,  че много често са акутни с 

обща симптоматика от неразположение, висока температура, безапетитие, повръщане, 

отпадналост и др. Тази симптоматика трябва да се проследи и да се свърже с 

конкретното орално мукозно заболяване (най-често херпесна орална вироза) или да се 

свърже с друго придружаващо заболяване. Много често тежките ангини са част от 

оралната вироза, но може и да са предхождащи или придружаващи заболявания. Често 

предписаните от педиатър антибиотици за лечение на гнойна ангина, могат да утежнят 

херпесната орална инфекция.  

Много кожни заболявания са свързани с орална мукозна симптоматика. 

Познаването на спецификата на кожните обриви при тези заболявания са важен 

диференциално-диагностичен показател, който ще ни помогне за правилно и точно 

диагностициране.  

Оралната лигавица като огледало на общия здравословен статус на детето, 

много често показва патология, която е част или следствие от симптоматиката на общо 

заболяване. Например при всички заболявания, придружени със срив в имунната 

система могат да се развият опортюнистични  инфекции с орални прояви.  

Следователно конкретизирането на общия здравословен статус при дете със 

стоматит е част от диагностиката на повечето заболявания на оралната лигавица и 

общомедицинските познания в тази насока са необходими. 

  

Орален статус с насоченост към мукозна патология 

Оценката на оралния клиничен статус на дете с мукозна патология  е втората 

стъпка при диагностициране на тези заболявания. Тази клинична оценка се прави по 

начин, който се различава от клиничната оценка на кариеса и пародонталните 

заболявания.  В основата на това изследване стои разпознаването на типа орална лезия, 

нейната характеристика и връзката й с други симптоми, характерни за 

предполагаемото заболяване.  

Много бързо след появата на оралните мукозни лезии, оралната среда  маскира 

първоначалния им вид. Те стават трудно различими и с много близка клинична 

характеристика. Именно тези затруднения трябва да бъдат преодолени  с прецизното 

клинично изследване. То трябва да се проведе в следната последователност: 

(1) Определяне типа на лезията според описаната класификация: 

- Дали лезията е в епитела или по-дълбоко (в съединителната тъкан)? 

- Дали лезията е от ексудатевен тип? – везикулерен или булозен, 

везикуло-ерозивен или булозно-ерозивен тип; 

- Дали лезията е от  алтеративен тип?- ерозия, афта, улцера; 

- Дали лезията е от пролиферативен тип? – хипиркератоза, паракератоза, 

хипертрофия на лигавица, гингива и др.; 

(2) Определяне на броя и локализацията на лезиите: 

- Дали са единични или множествени? 

- Дали са по свободната или прикрепена лигавица? 

- Дали са предимно във вестибуларната част на устата или към мекото 

небце и гърлото? 

- Дали са засегнати и устните и кожата около устата? 

- Кога от началото на появата на лезиите се прави прегледа и дали те се 

появяват за първи път или са рецидив? 
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(3) Търсене на лезии по кожата, когато оралната симптоматика  показва 

възможна връзка с кожни  лезии (при дерматобуозите) или други симптоми (засягане 

на стави, други лигавици, стомашо-чревен тракт и др). 

При клиничната диагностика на мукозни лезии може да се използват алгоритми 

за диагностика, изработени в катедрата по детска дентална медицина-София или 

софтуерен продукт, какъвто е създадена у нас през 2007 г.- компютърна програма 

SmartOralHerpeticDiagnostic. Тя е първата българска програма от типа “Програми 

подпомагащи взимането на клинично решение”.  

 

Алгоритъм на диагностика на най-често срещаните орални мукозни лезии 

при деца 

 

 
На блок-схемата е показано как да отдиференцираме различните типове орални 

мукозни лезии. Включени са само най-често срещаните орални мукозни лезии, които 

характеризират стоматитите в детска възраст. Най-често лезиите на оралната лигавица 

са от алтеративен тип. Те могат да бъдат първично алтеративни или вторично 

алтеративни (при разпукване на везикули или були), т.е. ескудативните орални лезии 

стават алтеративни, но с характеристика, която подсказва техния първоначален 

произход.  

Трябва да се определи дълбочината на лезиите. 

По 
цялатата 
лигавиц
а 

По 
свобод-
ната 
лигавиц
а 

да 

не 

да 

не 

В   съединителната 
тъкан 

Observatio  
Орална 

мукозна лезия 

Алтеративни 
орални лезии 

В епитела Улцерозни 
лезии 

Конфлуират ли  
лезиите ? 

Окръглена форма, 
гладки ръбове, 

хало 

афта 

С епителни 
повлекла ? 

Мацерирани 
булозни лезии 

Везикуло-ерозивни 
лезии 

Предим-
но във 
вестибу-
лума 

ерозии 
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По дълбоките с неравни очертания и сивкаво-белезникав налеп са улцерозни 

лезии.  

Ако са повърхностни и само в епитела, трябва да се определи какъв тип са лезиите: 

- ако са с кръгла форма, промениращи ръбове, неконфлуиращи и по  

свободната лигавица, лезиите са „афти”,  характерни за голямата група на 

рецидивиращите афти и афтози; 

-  ако са с неравни очертания, на различна по големина площ, оралните лезии 

могат да са:  

- на малки участъци от лигавицата, следствие конфлуиране на група 

мацерирали везикули, характерни за другата често срещаща се група  

стоматити при децата – оралните вирози; 

- на по-обширни участъци от лигавицата с белезникави повлекла, 

покрити с нелеп, следствие на разкъсани булозни лезии са характерни за 

групата на дерматобулозите. 

- лезиите могат да са и първични ерозии с ерозивна повърхност или покрити с 

псевдомемранозен налеп, който лесно се отстранява, характерни за някои форми 

оралните кандидози. 

Локализацията на оралните лезии могат да имат също диагностично значение. 

Например афтите никога не се появяват по дъвкателната лигавица, булозно-ерозивните 

лезии са предимно по устните и оралния вестибулум. При тях може да се засегне и 

гингивата. Много често оралните кандидози обхващат лигавицата на езика.  Някои 

орални вирози се развиват предимно по мекото небце и гърлото, като херпангината, 

други са по цялата лигавица, като острия херпесен стоматит, а трети само по 

прикрепената лигавица- рецидивиращия орален херпес.  

Добре е находката да бъде описана и регистрирана на подходяща за това карта. 

 

Параклинични (лабораторни) тестове в помощ 

на диагностиката при оралната мукозна патология 

 

Много често за установяване на точната диагноза се налага оралната клинична 

находка да се свърже със симптоматика от общ характер, като кожни лезии, общи 

заболявания или състояния, при които има имунен срив. Това налага консултация със 

съответен специалист (дерматолог, имунолог, педиатър и др.) или параклинични 

изследвания, насочени към конкретната орална находка. Изискват се познания от 

страна на денталния лекар за типа изследвания, разчитането им и анализа на 

резултатите. Много често това се прави съвместно със специалиста по обща медицна.  

Лабораторните тестове могат да бъдат с диагностичен или прогностичен 

характер. Те могат да бъдат: (1) микробиологични и вирусологични, (2) 

хематологични, (3) имунологични и алергологични, (4) xистологични и имуно-

хистологични, (5) цитологични  и др. 

 

Кратка клинична характеристика на най-често срещаните заболявания на 

оралната лигавица при деца 

1. Орални херпесни инфекции в детско-юношеска възраст 

Оралните вирусни инфекции са често срещани в детска възраст.  При ниска 

хигиена и при директен контакт със слюнка на болни лица, вирусите се предават чрез  

телесните течности. Повечето орални вирусни инфекции преминават без последици и 

са самоограничаващи се, предизвикват общо неразположение, температура и 
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потискане на имунната система. Някои вируси могат да причинят тежки, 

рецидивиращи, десиминиращи или персистиращи инфекции при 

имунокомпрометирани деца.  

Устата е основният входен път за вирусни инфекции и повечето от тях засягат 

оралната лигавица, където развива орални мукозни лезии от везикуларен или везикуло- 

ерозивен тип. Заболяванията се наричат орални вирози и формират групата на 

везикуларните стоматити. Най-често се засягат децата. Повечето човешки херпесни 

вируси въздействат върху епителните клетки на устната лигавица по механизма на 

вътреклетъчно размножаване. Епителните клетки бързо се лизират, при което се 

развива локално възпаление от везикуларен тип. Засягат се и лимфните възли, 

дрениращи съответния участък. Индивидуалните възможности за имунен отговор 

оказват влияние върху тежестта на инфекцията, развитието на латентност и честота на 

рецидивите. 

Човешките херпесни вируси представляват група от осем ДНК вируси, които 

предизвикват много различни заболявания, но всички могат да имат орални прояви. 

Първите три имат афинитет към епителните клетки, а останалите са лимфотропни. 

Видове херпесни вируси и предизвиканите от тях заболявания 

 

Херпесни вируси Заболявания 

 

1.Alphaherpesviridae 

HHV-1 Herpes simplex virus   

(HSV-1) 

Първична инфекция - остър херпесен 

гингивостоматит /ОХГС/ 

Рецидивираща инфекция:    

   -  рецидивиращ лабиален /РЛХ/ 

        -  рецидивиращ интраорален/РОХ/ 

Очен херпес  

Херпесен менингит и енцефалит 

HHV-2 Herpes simplex virus 

 (HSV-2)  

Генитален херпес 

Различни форми на кожен херпес 

Неонатален херпес 

 

 

HHV-3 Varicella-Zoster virus (VZV ) 

 

 

- Първична инфекция - варицела 

- Рецидивираща инфекция- 

- херпес зостер 

- Конгенитална VZV - инфекция 

 

2. Betaherpesviridaе 

HHV-5 Cytomegalovirus (CMV ) 

лимфотропен вирус 

     Първичната инфекция-най-често е 

асимтомна 

А  При имунокомпрометирани, 

трансплантирани и болни от СПИН:        

пневмония, ретинит, колит,   

енцефалопатия и орални лезии  

HHV-6 Roseolаvirus- лимфотропен 

вирус 

 Първична инфекция- roseola infantum 

 При имунокомпрометирани пациент -  

различни неспецифични инфекции 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roseola_infantum
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HHV-7 лимфотропен вирус 

 

Предизвиква подобни на HHV-6 

симптоматика, особено при 

имунокомпрометирани пациенти 

 

. Gammaherpesviridae 

HHV-4 Epstеin-Barr virus (EBV ) 

лимфотропен вирус 

Инфекциозна мононуклеоза 

Лимфом на Бъркет 

Назофарингеален карцином 

Лимфопролиферативно заболяване и 

лимфом при имунокомпрометирани 

Хронична инфекциозна мононуклеоза 

Орална левкоплакия при СПИН 

Хронична интерстициална пневмония 

HHV-8 лимфотропен вирус  Сарком на Kaposi - при 

имунокомпрометирани  

 

  

1.1.Остър херпесен гингивостоматит (ОХГС)  

Острият херпесен гингивостоматит (ОХГС) е най-често срещаното заболяване на 

оралната лигавица в детска възраст. Представлява клинична изява на първичната 

инфекция на детето с Virus Herpes Simplex  – първи тип (HSV-1). Среща се най-често 

във възрастта от една  до три години. Независимо че половината от стоматитите в 

детска възраст са тези, от първично заразените с херпесен вирус само 25% развиват 

типичната клинична картина на херпесния стоматит. В останалите случаи инфекцията 

преминава субклинично или латентно. Според типичната морфология на оралните 

лезии ОХГС е везикуларен стоматит, като везикулите много бързо преминават във 

везикуло-ерозивни лезии.  

Заразяването става по въздушно-капков път, Необходим е близък контакт с 

вирусоносител,  най-често член от семейството с лабиален херпес.  

Инкубационният период варира от 2 до 12 дни. ОХГС се среща в ранна детска 

възраст, но може да се прояви и при по-големи деца или възрастни, особено при 

имунокомпрометирани пациенти. 

 

Клинична картина на ОХГС 

Системна симптоматика. Заболяването започва с трескаво състояние, повишена 

температура, раздразнителност, зачервено гърло, затруднено хранене.  Едемната  

гингива (хеморагичен гингивит) със склонност към спонтанно кървене е един от най-

ранните типични признаци на заболяването. Двустранният подчелюстен лимфаденит 

е вторият от характерните ранни симптом на заболяването. Наблюдава се и 

допълнителна обща симптоматика: хрема, кашлица, конюнктивит. 

 През първите дни на заболяването на фона на нетипичната обща симптоматика  

много често се наблюдават зъби в пробив. В тези случаи се нарушава целостта на 

оралната лигавица, което е рисков фактори за херпесна инфекция.  

Промени в устата. Три-четири дни след продромалната фаза на заболяването в 

устната кухина се появяват  везикуло-ерозивни лезии, разположени по всички участъци 

на устната лигавица (подвижна, неподвижна, език, меко и твърдо небце, както и по 

сливиците). Те конфлуират помежду си и са покрити със сивково-белезникав налеп. 

Налеп по езика се появява след първите няколко дни от началото на заболяването. 

От самото начало се наблюдава и везикуларен обрив и по кожата около устата.  
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Критична системна симптоматика. Оралните лезии са силно болезнени, детето 

отказва да се храни, а в последствие отказва и приемането на течности. Наблюдава се 

повишено слюноотделяне, лош дъх от устата, който може да придобие и дъх на ацетон, 

поради силната и бърза дехидратация.  

При тежки форми на ОХГС дехидратацията на детския организъм може да стане 

критична. Затова грижата за оводняване на детето трябва да стане първостепенна 

задача при лечението. 

Оздравяване и реконвалесценция. Оздравяването настъпва за 10-14 дни, в 

зависимост от вирулентността на вируса, адекватността на лечението и 

имунологичните особености на индивида. 

Заболяването ОХГС се приема за самоограничаващо се заболяване и усложненията 

идват най-вече от дехидратация на детския организъм. Клиничната картина е толкова 

типична, че е достатъчна за поставяне на правилна диагноза. Независимо от вирусната 

етиология но заболяването, след 4-тия ден от началото, когато се появи типичния 

везикуло-ерозивен изрив в устата вторичната бактериална инфекция е  водеща. 

 

  
дете с ОХГС 

 

 

Параклинична диагностика при ОХГС 

- За потвърждаване на вирусната етиология на ОХГС могат да се използват 

тестове за изолация и култивиране на VHS и серологични тестове за откриване 

на противохерпесни антитела. 

- Като се има предвид, че денталният лекар се среща със заболяването в 

напредналата му фаза, при наличие на характерната клинична симптоматика, 

изолирането на VHS не е показателно и не се налага да се прави. Диагнозата 

може да се постави само въз основа на клиничната находка. 

- Серологично изследване на антитела се прави при рецидивиращи херпесни 

инфекции. 

 

Диференциална диагноза на ОХГС с: 

Erythema Exudativa Multiformе (ЕЕМ). Рецидивираща дерматобулоза, следствие на 

алергична реакция към лекарства, храни, инфекции и др.  

Синдромът на Stevеn- Johnson (SJS) e тежката форма на ЕЕМ със системна 

симптоматика, засягаща очите, гастро-интестиналния тракт и гениталиите. Има случаи 

на орални херпесни инфекции, които предхождат EEM, при които  диференциалната 

диагностиката е особено затруднена. 

Herpangina. Вирусна инфекция, предизвикана от Coxsackie virus (В група) 
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със слабо засягане на  общото състояние: 

- единични везикуло-ерозивни оралните лезии;  

- разположени предимно по мекото небце;  

- без  засягане на  гингивата; 

- заболяването е самоограничаващо се; 

- засяга предимно малки деца. 

Заболяване „Ръка-крак- уста”. Вирусна  инфекция, предизвикана от Coxsackie virus 

(А група): 

- в продромалната фаза има общо неразположение, повишена температура;  

- след няколко дни се появяват единични везикули по мекото небце, които 

преминават във везикуло-ерозивни орални лезии;  

- по пръстите на ръцете и крачетата на детето, също се появяват везикули; 

- заболяването е  по-лeко в сравнение с ОХГС; 

- преминава за 10 дни, като самоограничаващо се заболяване; 

- засягат се предимно децата  от 6 м. до 2 г. 

-  

 
             Херпатгина 

 
         Заболяване „Ръка-крак-уста” 

 

Инфекциозна мононуклеоза. Първична вирусна инфекция от лимфотропен 

Epstein-Barr virus (EBV). Вирусът е лимфотропен. При 35%-50% от децата в юношеска 

възраст, инфектирани с EBV се развива инфекциозна мононуклеоза.  

Орални изяви: В задните участъци на устната кухина могат да се образуват 

везикуло-ерозивни  лезии, както и характерни петехии по мекото небце.  

Варицела. Вирусни инфекции от Varicella zoster virus (VZV). Развива скато първична 

инфекция и протича в условия на липса на специфични АТ. Представлява детско 

инфекциозно самоограничаващо се заболяване. Оралните промени по лигавицата се 

появяват  едновременно или 1-2 дни след кожния обрив. Лезиите са с везикуло-

ерозивен характер подобно на херпесния стоматит, но  са по-малко. Обривът се 

задържа обикновено 1 - 2 седмици и не се налага специфично лечение. 

Улцеро-некротичен гингивостоматит. Бактериална инфекция, предизвикана от фузо-

спирилна симбиоза: 

- среща се предимно в юношеска възраст; 

- улцерозни лезии, локализирани предимно по гингивата (улцурозен гингивит); 

- при имунокомпрометирани деца може да се засегнат и други части на оралната 

лигавица. 

 

 

 

1.2.Рецидивиращи орални херпесни инфекции в детско-юношеска възраст 

В оралната област  се развиват два типа рецидивиращи херпесни инфекции, 

предизвикани от VHS-1, който след първичния контакт остава в латентно състояние в 

http://en.wikipedia.org/wiki/Epstein-Barr_virus
http://en.wikipedia.org/wiki/Varicella_zoster_virus
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ядрата на n. trigeminus. По-често се среща рецидивиращ лабиален  херпес (РЛХ) и 

много по-рядко (при силен стрес, имунен срив) се среща рецидивиращия интраорален 

херпес (РОХ). Имунната система контролира херпесни рецидиви. Отключващи 

механизми за рецидиви са слънце, стрес, тревожност, имунен срив, тежки заболявания, 

висока температури и др.  

Рецидивиращ лабиален  херпес (РЛХ). Това е рецидивираща херпесна 

инфекция, наричана още „Cold sore”, „Fever blisters”, която се локализира най-често 

около устата, по устните или кожата около тях.  

 Рецидивиращ  орален херпес (РОХ). Рецидивираща херпесна инфекция в 

устната кухина се проявява рядко. Тя се предизвиква от същия HSV-1, който остава в 

латентно състояние в ядрата на n. trigeminus и може да бъде причина за лабиален 

херпес на същото дете. Клиничната характеристика на РОХ включва везикуло-

ерозивни лезии по неподвижната лигавица, най-често по гингивата или твърдото 

небце. Оралните лезии са струпани около един или няколко зъба, те са силно 

болезнени, могат да бъдат придружени с  РЛХ или да  се появят самостоятелно. 

При имунокомпрометирани деца и възрастни може да се срещне РОХ с 

клинична картина, подобна на херпесен гингивостоматит. Подобни инфекции са белег 

на силен имунен срив в организма, който се получава при някои общи заболявания, 

при терапия на онкологични заболявания, при СПИН и др. 

                                 

Лечение на орални херпесни инфекции в 

детско-юношеска възраст 

Лечението на оралните херпесни инфекции трябва да се съобрази със следните 

основни принципи: 

- Лечението зависи от вида на херпесната инфекция; 

- Лечението зависи от типа и локализацията на херпесната инфекция. Тя може да 

бъде първична херпесна инфекция или рецидивираща херпесна инфекции в оралната 

област. 

- Лечението зависи от имунния статус и възрастта на пациента. При 

имунокомпрометирани  деца или новородени  херпесните инфекции могат да преминат 

тежко и да дадат усложнения, поради което се налага  и по-специално лечение. Добре е 

то да се орави под лекарско наблюдение в болнична обстановка. 

- Лечението зависи от периода в развитието на херпесната инфекция. След 

четвъртия ден от началото на заболяването вирусът липсва в устата и оралната 

патология се поддържа от вторична бактериална инфекция. Лечението в този период 

трябва да бъде симптоматично – антисептично, противовъзпалително,  епителизиращо. 

 

Лечение на остър херпесен гингивостоматити при деца 

Индикациите на противовирусната терапия при деца са ограничени. Тя се 

препоръчва при тежки първични инфекции най-често при новородени и 

имунокомпрометирани пациенти и такива, с  eczema herpeticum. Този тип лечение е 

ефективно само в първите няколко дни, в продромалната фаза от инфекцията. 

Продължителното лечение може да предизвика  потискане на костно-мозъчната 

дейност. 

 Лечението на ОХГС се състои от две части - общо и локално. При изработване 

на лечебен план трябва да се спазват следните принципи:  

(1) Общото лечение трябва да бъде съобразено с ранната възраст на децата, 

възможността за бързо дехидратиране и нарушаване на електролитния баланс на детския 

организъм, което е следствие на силно затрудненото хранене и приемане на течности; 
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(2) Общото лечение трябва да бъде съобразено с нестабилната защита и имунитет 

при малките деца, както и бурно протичащи болестни процеси с високи температури и 

силно засягане на общото състояние. В началото на заболяването само при данни за 

имунен срив може да се включи противоворусно лечение, което трябва да се контролира 

от педиатър; 

(3)  Локалното лечение на децата с ОХГС трябва да бъде съобразено със силната 

болезненост на засегнатата орална лигавица, която придружава заболяването и е 

причина за тежкото общо състояние при липса на превантивни мерки; 

(4) Локалното лечение на децата с ОХГС трябва да бъде съобразено с факта, че в 

устната кухина след 4-5 дни от началото на заболяването херпесен вирус вече липсва и 

оралната патология се поддържа от вторична бактериална флора, която при създадените 

условия става патогенна; 

(5) Локалното лечение на децата с ОХГС трябва да се съобразява с различните 

етапи на развитие на заболяването, при които клиничната динамика изисква различно 

лечение. 

Общото лечениe трябва да включва: 

- Общоукрепваща витаминотерапия; 

- Терапия за повишаване на общия и локален имунитет; 

- Антипиретици при висока температура; 

- При липса на придружаващи заболявания да се изключи антибиотичното 

лечение, което е в основата на най-често срещаните грешки в лечението на ОХГС. 

Общоукрепващият хранителен режим и спазване на определени правила за орална 

хигиена и хранене, както и активното участие на родителите в хода на лечението са 

предпоставки за по-лека клинична изява и по-бърз оздравителен процес. Необходим е 

инструктаж на родителите за режим на живот и хранене по време на  заболяването. На 

родителите се обръща внимание: 

- Да се дава общоукрепваща,  богата на витамини и минерали храна, която трябва 

да е поднесена в такава форма и честота, че да се сведат до минимум  механичното 

дразнещо  действие в устната кухина; 

- Когато поради силната болезненост се отказва всякаква храна, да се осигури 

приемане на течности, богати на натрий и калий за поддържане на електролитния 

баланс на организма; 

- Чрез почистване на устната кухина с богати на О2 препарати (разредена Н2О2) да 

се поддържа оптимална орална хигиена. Това има за цел  ограничаване  развитието на 

вторична бактериална инфекция и почистване на образуваните налепи за директно 

въздействие на локалните лечебни средства; 

- Спазване на определени епидемиологични правила за ограничаване на вирусната 

инфекция в семейството и недопускане на заразоносителство от възрастен с лабиален 

херпес. 

   Локалното лечение се състои от: 

- Обезболяване на устната лигавица с цел подпомагане  на хранене, хигиена и  

почистване на устната кухина. Обезболяването помага на приемането на храна и 

течности и поддържане на добро общото състояние; 

- Почистване на устната кухина и О2-терапия. С тампони напоени в разредена 

кислородна вода се отстраняват налепите и се обогатяване на оралната среда с О2; 

- Локална противовирусна терапия. Тя е с индикации в първите 3-4 дни от 

заболяването и то при имунокомпрометирани пациенти; 

- Антисептично лечение - включва локално третиране с разнообразен набор от 

препарати с антисептично действие, които са част от симптоматичното лечение както 

на ОХГС, така и при много други заболявания на устната лигавица. Тяхното 
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приложение трябва да бъде  съобразено с възрастта на детето и да има за цел да 

повлияе развитието на вторична бактериална  инфекция; 

- Противовъзпалително лечение - повлияване на  възпалителната реакция на 

устната лигавица; 

- В оздравителната фаза на заболяването могат да се прилагат епителизиращи 

средства, както и  средства за повишаване на локалния имунитет в устната кухина и 

повлияване оздравителния процес на устната лигавица. 

Най-често използвани при малки деца са лекарствените средства  

показани на следващата таблица. 

 

Лекарствени средства за локално 

симптоматично лечение при деца 1- 3г. с ОХГС 

Действие 

 

Лекарствени средства 

 
                      Препарати 

Обезболяващо и 

антисептично 
Лидокаин и цетилпиридин Calgel, Dentinox 

Противовъзпалително 

 
Бензидин хидрохлорид 0,15% Tantum verde/разредена/, Difflam 

Алкализиращо 

 
Al-Mg хидрохлорид Almagel, Maalox -1мл/кг 

Десенсибилизиращо 

Diphenhydramine HCL Benadryl 

Fenestil (sol-0,1% 20ml)-1капка/kg 

Elocom (sol-o,1%-20ml)- 1капка /kг. 

Комбинирани препарати 

НАП- Prednizolon 5mg 

        Anaestesin 3,0 

        Vit A 300 000E 

             Nystatin 600000E 

         Glycerin ad 300 

Lidocain viscosus : Benadryl: Maalox = 1:1:1 

Tantum verde: Almagel =1: 2 

 

 При по-големи деца могат да се включат още: 

Препарати с хлорхексидин (Peridex, Periogard, Hexoral и др.) Използват се 

концентрация 0,12%-0,2%. 

Спазването на определени епидемиологични правила за ограничаване на вирусната 

инфекция в семейството е необходимо условие за предпазване от разпространение на 

вирусната инфекция, както и избягване рецидиви, които понякога се наблюдават 

непосредствено след първичното заболяване. 

 

2. Рецидивиращи афти и афтози  при деца и юноши 

С термина „рецидивиращи афти” обозначаваме състоянията, при които афтите 

самостоятелно се появяват по оралната лигавица без засягане на общото състояние или 

са симптом на друго системно заболяване. Те са „minor”, „major” и херпетиформени. 

При този вид афти може да се използва диагнозата – рецидивиращ афтозен стоматит. 

Афтозите са група автоимунни заболявания, при които афтите по оралната лигавица са 

основен симптом, но съчетани със системна симптоматика, характеризираща 
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заболяването. Такива са биполярана афтоза на Neumann, триполярна на  Behcet и 

голяма афтоза на Tourain. 

Клинична характеристика на оралната мукозна лезия - афта 

                 
 

- възпалително-алтеративна мукозна 

лезия; 

- локализирана по подвижната лигавица; 

- с окръглена форма; 

- гладки леко проминиращи ръбове; 

- сивкаво-белезникаво некротично дъно; 

-  хиперемиран червен ореол, 

наречен„хало”; 

- без конфлуиране. 

Рискови фактори за рецидивиращи афти и афтози мога да бъдат следните: 

- алергии; 

- наследствена предиспозиция; 

- хематологични аномалии; 

- хурмонални въздействия; 

- имунологични фактори; 

- инфекциозни агенти; 

- хранителни дефицити; 

- спиране на тютюнопушене; 

- стрес; 

- травма. 

През 1980 г. СЗО  предлага помагало за епидемиологични проучвания и 

диагностициране на оралните лигавични заболявания, където се включват и 

рецидивиращите орални афти (№ 528.20). Според СЗО 10-60% от хората страдат от 

рецидивиращи орални афти. 

 

Класификация на рецидивиращи афти и афтози 

1. Рецидивиращи афти (рецидивиращ афтозен стоматит) 

-  aphthae vulgaris; 

- aphthae minor; 

- aphthae major; 

-  aphthae herpetiformae. 

 

2. Aфтози (афтозна болест) 

- Афтоза на Neumann;  

- Афтоза на Behcet (syndrome); 

- Афтоза на Tourain.  

 

 
Aphthae minor 

 

 
Aphthae majnor 

 

 
Aphthae herpetiformae 

 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivko2jlpXMAhXC6xQKHV2QBIAQjRwIBQ&url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1834-7819.2007.tb00459.x/pdf&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNHRlzQQfnDjH4HaQofhNup3Z-WAbg&ust=1460965349375045
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2.1. Рециривиращи афти (РА): 

Наложената в световната литература класификация  разделя оралните афти на три 

основни вида. 

Аphthae vulgaris се различава от рецидивиращи афти и афтоза. Разликата се състои в 

честотата на рецидивите, но не и във вида, формата и големината на афтите. Тя се 

появява много рядко, единична афта и не се приема за заболяване. 

Aphthae minor. Срещат се често и са 80%-85% от всички афти. При децата това е най-

често срещаната форма на РА. 

- Появяват се по 1-2 до 10 афти, които бързо оздравяват.  

- Те достигат размер от 2мм. до 10мм и засягат най-често некератинизираната 

лигавица на устните и бузите.  

- Те са със светло-жълтеникаво дъно, с еритемен ореол и инфилтрирана основа.  

- Предполагаеми рискови фактори са алергия към дадени храни (орехи, лешници, 

сирене, стафиди и др.), стрес, хормонални промени и др. Нерядко афтите се 

развиват на атопичен терен - при болни, страдащи от мигрена, уртикарии, астма, 

екзема. 

Аphthae major (афти на Sutton, periadenitis mucosae necrotica reccurens).  се появяват по 

една или две на всеки рецидив и са 10%-15% от афтите. Могат да се образуват 

навсякъде по лигавицата, като при някои болни предилекционно място е езикът. 

Преминават за няколко седмици до месец, като в повечето случаи остава цикатрикс. 

Появяват се след пубертета. По-често се засягат жените, при които афтите достигат 

размер от 1 до 5 см. Започват с малко субмукозно уплътнение и нарастват до болезнено 

улцериране, което се развива за няколко дни. Дъното на язвата е покрита със сив налеп 

и мека едематозна основа. Общото състояние не е засегнато, няма аденопатия. Поради 

образуване на цикатрикс, рецидивите на едно и също място водят до тежки 

деформации. Терминът "периаденит” се използува, за да се обърне внимание на 

възпалението, което обхваща най-често субмукозните слюнчени жлези. Това е т. нар. 

болест на Sutton. 

Херпетиформените афти („милиерните” афти, множествени афти). Те са много на 

брой, дребни (до 2мм.) на големина, разположени навсякъде в устната кухина по 

свободната лигавица. Представляват около 5%-10% от афтозните лезии. Този тип афти 

са плоски, върху обща еритемна основа. Много наподобяват ерозивните изменения  

при херпесния стоматит, само че липсва участието на херпесния вирус. И тук липсва 

конфлуиране на афтите, но поради големият им брой и малкия размер могат да се 

припокриват. Този тип орални лезии се получават при някои дефицитни състояния – 

на желязо, вит. В12, фолиева киселина (при пернициозна анемия) или при липса на 

ензим за разграждане на глутена - при цьолиакията. 

2.2. Афтозна болест 

  Това е заболяване, при което освен  по оралната лигавица афти се откриват и по 

други лигавици. Те могат да се развият самостоятелно или със системна симптоматика. 

Заболяването винаги е свързано със засягане на целия организъм. Според 

локализацията на афтите, афтозата се разделя на следните клинични форми (някои 

автори ги определят като различни заболявания): 

Биполярна афтоза на Neuman - със засягане на букалната и генитална лигавица и 

кожата. Кожните изменения се класифицират в 3 групи:  

- папуло-пустудозни - при 85% това са некротични псевдофоликулити;  

- папуло-нодуларни - когато са в центъра с косъм. Срещат се при 15% от 

болните;  

- нодуларни кожни лезии. 

Триполярна афтоза на Behcet (синдром на  Behcet) - Синдромът на Behcet  



20 
 

представлява генерализиран васкулит с орални, генитални афтозни лезии, кожна 

манифестация и увеит. Оралните афти засягат 90% от болните и са първа 

манифестация на заболяването при  25-75%.  В повечето случаи този синдром се среща 

по басейна на Средиземноморието и в Япония.  

Проучвания доказват наследсвената предиспозиция  при синдрома на  Behcet.  

Патогенезата на заболяването е свързана с генерализиран васкулит, държащ се на 

автоимунни процеси и образуване на АГ-АТ комплекси. Доказана е хомоложна 

антигенност на Streptococcus sanguinis  с мукозните епителни клетки, което е причина 

за автоимунна реакция към собствените епителни клетки. 

"Голямата афтоза" – описана 1941 г. от Тоuгаinе. При нея допълнително  към 

симптоматиката на афтозата на Behcet се прибавят и ставни, неврологични и съдови 

промени. 

Възможни допълнителни параклинични изследвания при деца с РАС. Насочената 

анамнеза може да даде основание за допълнителни параклинични изследвания, 

свързани с търсене на автоимунна генеза на РАС, имунодефицитно състояние или 

алергична реакция най-често от храни.  

- Проучване на клетъчния имунитет – промяна в съотношението между Th/Ts е в 

подкрепа на  автоимунен процес; 

- Проучване на SIgA може да покаже отклонени в локалния орален имунитет; 

- Изследване на различни алергени чрез кожен тест, IgE серумни антитела; 

- Кръвни тестове за доказване на анемия, хронично възпалително  огнище и др.;  

- Микробиологични тестове -  за доказване на бактериална инфекция в 

орофаринкса – (стрепто- или стафилококи); 

- Хранителен интолеранс или  алергия може да е причина за РА при деца, което е 

следствие на  отклонения в локалния орален толеранс. Доказва се чрез следните 

тестове: 

- интрадермален кожен тест със стандартен набор от хранителни алергени; 

- Изследване на  IgE - AТ към определени храни суспектни за 

причинители; 

- Изследване на биомаркери на нарушени орален толеранс (IL-10 и TGF-

b); 

- Следва индивидуална елиминационна диета за прецизиране на храните 

причина за РА. 

 

Диференциална диагноза на РАС се прави с: 

Везикуло-ерозивни стоматити 
Рецидивиращ орален херпес/РОХ/ и 

рецидивиращ афтозен стоматит/РАС/ 

 

 РОХ РАС 

първична        

лезия 

везикула афта 

вторична     

лезия  

 повърхностни  

 конфлуиращи  

ерозивни лезии 

 кръгла форма с   

 промениращи ръбове  

 и хало 

локализация  прикрепена   

 гингива 

свободна лигавица 

брой  множествени  единични 
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продължител- 

ност на лезиите 

 

  1-3 седмици 

 

1-2седмици 

симптоматика  невралгична болка  болка при  допир  

етиология  вирусна  имунологична 

 

 

Автоинфламаторен синдром (Заболявания с периодични температурни кризи). 

Автоинфламаторните заболявания са резултат от генетични мутации, свързани с 

клетки от вродения имунитет. Тези мутации са причина за непровокирана активация на 

имунната система със освобождаване на провъзпалителни цитокини (IL-1). Организмът 

реагира като при инфекциозен агент - с температура, обрив, ставни болки – мимикрия 

на инфекция, което прави заболяването трудно за диагностициране.  

PFAPA синдром е едно от заболяванията в тази група. То се харакртеризира с РА. 

„PFAPA” е акроним от: 

PF - periodic fever; 

A - aphthous stomatitis; 

P  -   pharyngitis (еритемен тонзилит); 

A- adenopathy. 

Характерно за това заболяване е, че противовъзпалителната и антибиотична 

терапия е слабо ефективна, а кортикотерапията премахва симптомите за 24-36 

часа.Според проучванията на  Marshall  при 40% от децата излекуването става 

спонтанно, а при 90% след тонзилектомия. Етиологията на PFAPA синдром е все още 

неясна, но проучвания върху тонзиларния имунологичен профил показват, че 

причините се крият вероятно в тонзиларния паренхим. 

Улцерозни мукозни лезии 

 Те могат да са от термичен, химичен, или ятрогенен характер и се различават от 

афтата с неравната си форма и локализация както по свободната, така и по 

дъвкателната лигавица. 

 

ДД между улцера и афта

улцера

• Засяга по-дълбоките слоеве 

на лигавицата 

(съединителната тъкан);

• С неравни очертания;

• Без специфична 

локализация;

• При травма, изгаряне, 

химични увреждания.

афта

• С гладки ръбове;

• С кръгла форма;

• С червено хало;

• Локализирана по 

свободната лигавица;

• Лезиите не конфлуират по 

между си.

 
 

Дерматобулози с орални мукозни прояви 
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 Това са голяма група заболявания с автоимунна или алергична генеза, които се 

характеризират с булозни орални лезии. Например токсична епидермална некролиза 

(TEN), еритема ексудатива мултиформе (ЕЕМ), пемфагус и др. 

 

ДД между афта и булозо-

ерозивна мукозна лезия

Афтозна лезия
Булозо-ерозивна

лезия

Мацерирали
були

Епителни 
повлекла;

Предимно 
във 

вестибулума.

 
 

 

Лечение на рецидивиращи афти и афтози 
Лечението на  РАС все още представлява сериозен проблем за практика. 

Затрудненията идват от многобройните причини и различните патогенетични 

механизми, свързани със заболяването. Промените в имунната реактивност, наличието 

на намалена обща и локална резистентност, както и на наличие на алергични и 

автоимунни процеси, не винаги  се диагностицират. 

Лечението на децата с РА  трябва да включва (1) общо и (2) локално лечение. 

(1) Общо лечение: 

Общото лечение включва изработване на определен хранителен режим, 

осигуряване на хранителни добавки и начин на живот, който да осигурява минимален 

риск за поява на орални лезии. Системноното медикаментозно лечение може да бъде 

неспецифично - общо-стимулиращо (витамини, средства за общо стимулиране на 

имунната система) или специфично - имуномодулиращо. При лабораторни данни за 

конкретни отклонения в определени насоки на имунитета - хуморален, клетъчен, 

алергия, автоимунен процес, съвместно с имунолог или алерголог се включват 

имунотерапевтични лекарствени средства.    

(2) Локално лечение: 

В локалното лечение трябва да се включат няколко терапевтични направления. Те 

могат да се комбинират в определена последователност. При един пациент могат да се 

приложат различни комбинации и да се избере най-ефективната. Различни комбинации 

могат да се редуват, за да се избегне привикване към определени лекарствени средства, 

което намалява лечебния им ефект. 

Основни направления при локалното лечение: 
1. Използване на антимикробни разтвори за жабурене на устата:  

- хлорхексидинови препарати - Hexoral, Peridex; 

- препарати на основата на бензидамин хидрохлорид - Tantum  Verde; 

- прополисови препарати – Проподент;  

Препаратите се подбират съобразно възрастта на детето и се прилагат за жабурене 

след миене на зъбите - три пъти дневно. 

2. Локално третиране на афтите с: 
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 Адхезивни бази (Solcoseryl, Oralbase и др.) - Биогенни стимулатори и инхибитори 

на фибринолизата. Солкосерилът е стандартизиран депротеинизиран хемодиализат от 

животинска кръв и анестетик (полидоканол) в специална адхезивна среда от полимери 

и желатин. Солкосерилът повишава вътреклетъчния енергообмен, намалява 

хипоксията, нормализира проницаемостта на клетъчните мембрани, активира 

фибринолизата, ускорява растежа на фибробластите и подобрява синтеза на колагена. 

- обезболяващ ефект; 

- покритие на афтата и предпазването й от механично дразнене при хранене; 

- специфичен фармакологичен ефект (стимулиране на епителизацията при 

Solcoseryl);  

Кортикостероидни препарати за локално приложение. Най-ефикасни са в ранната 

продромална фаза на афтата. Препоръчват се кортикостероиди в адхезивна база или 

под формата на гел. Апликацията трябва да се прави по 2-4 пъти дневно  до стихване 

на симптомите. Спрей-препаратите при деца не са за предпочитане, поради по-

голямото ненужно поле на въздействие. Те могат да бъдат приложени в орални бази, 

като например Orabase или като гелове, емулсии и др. Препарати от този тип са:  

Aristocort (0,1-0,5% Triamcinalone), Valisone (0,1% betametazone valerate), 

Temovate/clobetazol propionate 0.05%, Lidex  gel (0.05% flucinonode); елексири - 

Decadron/Dexametasone elixir; за локално инжектиране под афтите - Aristocort-

Intralesiunal/Triamcinolone diacetate. При локално приложение на кортикостероидите 

 да се има предвид, че те повишават риска от кандидоза и вторични инфекции в 

устната кухина.  

3. Приложение на  полибактериални имуномодулатори. Това са така наречените 

„локални ваксини” и средства, стимулиращи локалния имунитет. Могат да се 

използват: 

    - Dentavax - български препарат, произведен в НЦЗПБ,  който представлява лизат 

от 5  вида убити бактериални клетки  от оралната микрофлора (S. aureus, S. pyogenes, 

K. Pneumoniae, C. Albicans, L. Acidophilus); 

    - Imudon  - препарат  с подобен състав, произведен във Франция; 

Изписват се 4 до 6 таблетки за смучене дневно за 14 – 20 дни. 

- Пробиотици  – с висока концентрация на живи активни клетки на различни 

видове Lactobacilli spp. и  Bifidоbacteria, доказано е стимулиране на локалния 

орален имунитет. 

За препоръчване са комбинации от: 

-  препарати за жабурене с антимикробно действие; 

-  „Адхезивни бази” за локално третиране на афтите; 

-  Полибактериалните имуномодулатори (по един курс на 6 м).   

Воденето на лечебен дневник от пациента  е добро средство за избиране на най-

подходящата за конкретния случай комбинация. Той трябва да включва данни за време 

на поява, брой, време за епителизация на афтите за всеки рецидив. Прави са за период 

от 3 месеца. Анализът на данните заедно с пациента са отлично средство за мотивация 

и активно участие на самото дете/родител в лечебния процес. Така се постига най-

добра ефективност от лечение в продломалната фаза на появата на афтите. 

 

3. Орални кандидози в детска възраст 

Оралните кандидози са група заболявания, предизвикани от дрождоподобните гъби 

от рода Candida, с клинични изяви по оралната лигавица. Тези изяви са разнообразни. 

Според появата и продължителността оралните кандидози се делят на акутни и 

хронични, според клиничната си характеристика – на превдомембранозни, атрофични и 

хиперпластични и според локализацията си - по езика, в ъгъла на устата, по цялата 
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лигавица, мукокутанни и системни кандидоза. Кандидозите могат да са израз на 

опортюнистични инфекции при силно имунокомпрометиран организъм (при 

химиотерапия, трапсплантация, СПИН и др.). Хиперпластичните форми на орални 

кандидози (папиларна кандидозна хиперплазия на небцето, кандидозна левкоплакия) 

не са характерни за детската възраст. 

Гъбичките от рода Candida са опортюнистични патогени, защото те са част от 

нормалната орална микрофлора и се срещат при над 60% от хората. При определени 

условия те могат да предизвикат патологичен процес по оралната лигавица 

самостоятелно или като част от общо системно заболяване.  Оралните кандидози се 

срещат при много малки деца - кърмачета, много възрастни хора и много болни хора. 

Рискови фактори за орални кандидози са: 

- Недохранване; 

- Рецидивиращи инфекции; 

- Лечение с имуносупресивни лекарства при трансплантация; 

- Химиотерапия и рак; 

- Генетична предиспозиция; 

- Кожни лезии; 

- Продължителво антибиотично лечение;  

- AIDS. 

Персистиращото присъствие и размножаване на коменсалните гъби в устната 

кухина се нарича колонизация. Терминът «инфекция» включва успешна колонизация и 

размножаване на гъби, способни да предизвикат увреждане в устната кухина на 

гостоприемника и инфекцията се нарича - орална кандидоза (кандидиаза). За да се 

случи това, гъбите трябва да адхерират и да навлязат в оралния епител и преодолеят 

локалната имунна защита. Зависимостта на оралните кандидози от имунния статус на 

индивида определя тяхната по-голяма честота в детска възраст, дори и при здрави 

кърмачета, където имунологичната зрялост още не е настъпила.  

C. albicans е най-често изолираният вид гъбички в устната кухина и при здрави 

и при болни индивиди. Те са 47% до 75% от всички изолирани от рода Candida. 

Другите видове са Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida 

kefyr, Candida glabrata и Candida guilliermondii. Те могат да колонизират в устната 

кухина по-често при имунокомпрометираните индивиди. C. dubliniensis е нов скоро 

описан в литературата вид, среща се при тежки орални кандидози, при HIV 

положителни хора.  

Гъбите от род  Candida са еокариотни. В устата Candida albicans растат като 

бластоспори (едноклетъчни) или като вериги от цилиндрични клетки - хифи. Когато 

гъбичките съществуват в 2 форми, те се наричат диморфни. Кандидозните хифи са 

многоклетъчни нишковидни тръбички, изпълнени с цитоплазма и органели. Група от 

хифи  образуват колонии, наричани мицел. Вериги от много бластоспори образуват 

псевдохифи. Те са вериги от едноклетъчни дрожди. В някои условия Candida могат да 

съществуват в две форми - диморфни и псевдохифи. Оралната  Candida може да 

съществува като псевдохифи. 

След колонизацията на Candida следва персистиране и мултиплициране на 

коменсалните гъби в устната кухина.  Развитието на инфекция изисква размножаване, 

образуване на хифи или псевдохифи и епителна адхезия и колонизация. Най-вирулентни 

са хифите. Преобладаването на хифи зависи от наличието на определени вирулентни 

фактори, като например екстрацелуларните полимери по  повърхността на  

кандидозната клетка. Наблюдават се два типа адхезини - флокуларен и фибрилерен. 

Взаимодействието на гъбите с други бактериални и епителни клетки също е от 

съществено значение за адхезията им.  
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Съществува връзка между кандидозите и заболяванията които водят до 

потискане на общите или локални защитни механизми на организма.  

Фактори  предразполагащи към орални кандидози 

 

Локални фактори 

 

Системни фактори 

Лигавична бариера 

Травма 

Промени в оралната среда 

Ендогенни епитени промени 

Атрофия 

Хиперплезия 

Дисплазия 

Слюнка 

Ксеростомия, хипосаливация  

Тютюнапушене 

Имунен дефект 

РН 

Глюкозна концентрация 

Цитотостатици 

Някои физиологични условия 

Ендокринни разстройства 

Диабет 

Хипотиреоидизъм 

Хранителен дефицит 

Желязен дефицит 

Фолиев дефицит 

Вит В12 дефицит 

Акутна левкемия, агранулацитоза 

Кортикостероиди 

Имунен дефект 

HIV инфекция 

Аплазия на тимуса 

 

 

 

Класификация на оралните кандидози (по Burket) 

Акутна форма на орална кандидоза 

 Псевдомембранозна орална кандидоза – соор; 

 Атрофична (еритематозна) орална кандидоза: 

- Антибиотичен стоматит 

Хронична орална кандидоза 

 Атрофична:  

- Протезен стоматит; 

- Ангуларен хейлит; 

- Медианен ромбоиден глосит. 

 Хиперпластична:  

- Кандидозна левкоплакия; 

- Папиларна хиперплазия на небцето; 

- Медианен ромбоиден глосит  (нодуларна форма). 

Мултифокална кандидоза 

- Мукокутанна кандидоза; 

- Кандидоза, свързана със синдроми; 

- Ендокринен кандидозен синдром (фамилна кандидоза); 

- Кандидоза при тимусна аплазия. 

Кандидозите могат да бъдат локализирани или генерализирани (дифузни) форми. 

 

Акутна псевдомембранозна кандидоза (соор) 

Кандидозна инфекция при новородените е орофарингеалната кандидоза или 

така нареченият „соор” (Thrush). Този тип орална кандидоза се среща по-често при 

имунокомпрометирани деца, но се среща и при нормално развиващи се  доносени 

кърмачета. Тя може да бъде съчетана и с анална кандидоза. 
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Интересен е фактът, че не при всички новородени с първична колонизация с 

орална Candida се развива соор. При повечето случаи Candida остава като част от 

резидентната орална микрофлора.  

Децата се инфектират най-често от родовите пътища на майката при раждане 

или от персонала в родилното отделение. 

Количествата Candida в кърмаческата възраст могат да се увеличават 

значително в устата, поради задръжка на кърма в устата. Това се получава при 

продължително кърмене и поради неизработен рефлекс за самоочистване на устата. 

Обикновено лепсва и орална хигиена, която майката трябва да поддържа.  

В резултат се създават условия за разграждане на въглехидратите от кърмата до 

млечна киселина. Това е благоприятна среда за колонизацията на кандида и за развитие 

на кандидозната инфекция.  

Освен това кандидата има афинитет да колонизира по пластмасови повърхности 

- по  биберона на детето и при липса на стриктна дезинфекция и изваряване на бутилки 

и биберони се поддържат високи нива на Candida.  

Кандидозната инфекция може да бъде преходна или да персистира 

продължително време.  

Соор е кандидозна инфекция на повърхностните епителни слоеве на оралната 

лигавица, при което по лигавицата се образуват  белезникави псевдомемранозен 

налепи и тя изглежда като „напръстана с мляко”. При механична премахване на тези 

налепи остава еритемо-ерозивна повърхност. Поради тази причина 

псевдомембранозната кандидоза спада към групата на ерозивните стоматити - 

алтеративно възпаление с повърхностна ерозия на мукозния епител.  

Плаките са от некротична материя и десквамиран епителен паракератин, 

проникнат от кандидозните клетки и хифи, които достигат до stratum spinosum. В 

останалите епителни слоеве се откриват едем, микроабсцеси и ПМНЛ инфилтрат. В 

дълбоките части на епитела се показва акантоза и възпалителен отговор в 

съединителната тъкан, която включва лимфоцити, плазмоцити и ПМНЛ. Като 

усложнение може да се наблюдава и орофарингеална кандидоза. 

 

 

 
 

Псевдомемранозна кандидоза при кърмаче 

 

Акутна атрофична кандидоза (еритематозна кандидоза) 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqMGsjZbMAhXHOhQKHa9qAc0QjRwIBw&url=http://evehillmedicalpractice.com/info.aspx?p=2&psig=AFQjCNGLdKq-mpmnnlj3nmyoonhYg2b0gA&ust=1460997224816407
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 Острата атрофична кандидоза е неясна и слабо проучена форма на орална 

кандидоза, свързана с локална кортико- или антибиотична терапия или при болни от 

СПИН. Тя може да се наблюдава като следствие на акутна псевдомембранозна 

кандидоза. Клинично се наблюдават еритемни полета най-често по гърба на езика, 

небцето или букалната лигавица. Когато лезиите са по гърба на езика, наблюдават се 

„депапилирани” полета. Те могат да бъдат съчетани с „ангуларен стоматит». Терминът 

„атрофичен” се използва, за да се опишат  червени полета, които се дължат на 

изтъняване на епителните слоеве поради атрофия на епителните клетки и повишена 

васкуларизация.  

Хронична атрофична кандидоза - протезен кандидозен стоматит 

При децата може да се наблюдава под пластмасови ортодонтски апарати. 

Клиничната характеристика на този стоматит е еритема и едем по лигавицата, която 

контактува с протезата или ортодонтски апарат (при децата). При част от пациентите 

може да има оплаквания от парене и мравучкане, а при останалите липсва 

симптоматика. Описани са три клинични типа: 

- І тип - локализирано просто възпаление или точковидна хиперемия; 

- ІІ тип – дифузна еритема по цялата лигавица, покрита от протезата; 

- ІІІ тип – грандуларен тип – възпалителна папиларна хиперплазия по централната 

част на твърдото небце.  

Хистологично се наблюдава пролиферативен или дегенеративен отговор. 

Подпротезният стоматит не винаги е предизвикан от Candida. Той може да е от 

бактериална инфекция, алергична реакция към пластмасата на протезата или 

отродонтския апарат  или комбинация от трите фактора.  

Ангуларен стоматит (Perleche, Cheilitis Angularis) 

Това е клинична диагноза на орални лезии, които засягат ъгъла на устата и се 

характеризират с дразнене, еритема, образуване на цепнатитни по ъглите на устата. 

Съчетаването на гъби и бактерии (най-често Staphylococcus Aureus) са причините на 

този стоматит. Много често ангуларният стоматит е свързан с анемия, витамин  В12 

дефицит, дефицит на желязо.  

Медианен ромбоиден глосит 

Характеризира се с полета от папиларна атрофия с елипсовидна или 

ромбовидна форма, симетрично разположени по средата на езика пред papillae 

circumvallatае. Хистологичната картина показва, че кандидозните хифи са 

инфилтрирали повърхностните слоеве на  паракератинизирания епител и се наблюдава 

полиморфонуклеарен   и лимфоцитен инфилтрат. Често се наблюдава смесена 

бактериална- кандидозна  флора. 

Хронична мултифокална орална кандидоза 

С този термин се назовават хронични кандидозни инфекции, които могат да се 

наблюдават в устната кухина и  други части на тялото.  

Класификация на мултифокални орални кандидози1 

 

условия Начална поява Засегнати части на тялото и 

клиника 

Хронична фамилна 

мукокутанна кандидоза 

1-10г. възраст Уста, нокти, кожа, главно 

хиперпластични лезии 

Дифузна хронични 

мукокутанна кандидоза 

Преди 5г. 

възраст 

Уста, нокти, кожа, фаринкс, 

ларинкс, хронични 

                                                           
1 From Samaranayake and Yaacob, 1990; Holmstrup and Axell, 1990; Samaranayake,1991. 
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хиперпластични лезии 

Кандидозна 

ендокринопатия - 

синдром 

10-20г. възраст Уста в съчетание с 

хипопаратиреоидизъм, 

хипотиреоидизъм,хипоадренок

отицизъм, диабет, хронични 

хиперпластични лезии 

Тежка комбинирана при 

имунодефицити 

В детска 

възраст 

Орална лигавица, кожа, нокти, 

рсевдомемранозни или 

хиперпластични лезии 

Di George,s синдрим – 

тимус, хипокалцемия, 

сърдечни дефекти 

Хронично 

грануломатозно 

заболяване 

При СПИН 

Всяка възраст Орална лигавица, 

хранопровод, 

псевдомембранозни, 

еритематозни,  

хиперпластични лезии 

 

Орална кандидоза, свързана със системни инфекции 

В тази група са включени орални кандидози в съчетание с кожни кандидози и/или 

десеминираща системна инфекция - кандидозен сепсис. Кандидозният сепсис в голям 

процент е причина за смърт при недоносени и новородени с тегло под нормата, докато 

при по-големи деца такъв тип кандидоза може да се развие само при силно 

имунокомпрометирани индивиди. 

Орални кандидози, свързани със СПИН 

Кандидозните инфекции с орален соор или езофагит са честа клиничан манифестация 

на опортюнистични  инфекции, които съпътстват болните от СПИН.  

Клинични вариации на оралните кандидози при СПИН 

Манифестацията на оралните кандидози при болни от СПИН са персистиращи 

псевдомембранозни, еритематозни и хирерпластични. Засягат езика, мекото и твърдо 

небце, както и букалната лигавица. Повечето деца с вроден СПИН развиват тежки 

орални мукокутанни кандидози в ранна детска възраст - до една година. В тези случаи 

се наблюдава слаба  възпалителна реакция, епителът е осеян от хифи и псевдохифи, 

както и с масивен инфилтрат от ПМНЛ. Субепителиалната възпалителна реакция е 

разпръсната и съдържа малко или липса на левкоцити.  

 

Лабораторна диагностика на оралните кандидози 

 Микробиологична диагностика 

 Материал за изследване на кандида може да се вземе чрез натривка, памучен 

тампон, с отпечатък на пластична повърхност, книжни щифчта, слюнка, провимка на 

устата със стерилен физиологичен разтвор. За култивиране на кандида  се използва 

декстрозен агар на Субаро. При кандидоза за значими се приемат количества над 106 

кл/мм2. Могат да се използва и търговски системи (Microstix-Candida и Oricult-N) за 

бърз скининг. 

Имунологични тестове. Имунните реакции при повърхностни орални кадидози  

са от клетъчно медииран тип. Може да се наблюдава алергична реакция от забавен тип 

към кандидозните антигени. Могат да се използват тестовете за доказване на 

хуморален имунитет, тест за аглутинация, преципитация, фиксиране на комплемента, 

имунофлуоресценция и ЕLISA. 
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Хематологични тестове. Тъй като кандидози се развиват при наличието на 

предиспониращи фактори  с характерни отклонения в кръвната картина (на 

хемоглобина, еритроцити, желязо, В12, фолиева киселина, лимфоцити и др.) при 

определени клинични случаи са оправдани кръвни диагностични тестове. 

 

Лечение на оралните кандидози 

Лечението е локално и/или системно с антикандидозни препарати и допълващо 

симптоматично  (антимикробно, противовъзпалителни, епитилизиращо и др).   

Полиени  

Това са противогъбични агенти, които произлизат от Стрептомицети и включват 

нистатин и амфотерицин. 

Нистатин - дозировки за деца – 4 пъти Х 100 000 Е дневна, per os 

- Nystatin  глицерин – за локално третиране на орална лигавица 

Азоли 

Това са синтетични противогъбични агети, които се делят на имидазоли и 

триазоли. Тяхното действие се дължи на предизвидване на промяна в пермеабилитета 

на цитоплазмената мембара на кандидозната клетка. 

Имидазоли: clotrimazole, miconazole, econazole; 

Триазоли:   ketoconazole, fluconazole и itraconazole (не за деца); 

Miconazole (Daktarin gel) – гел за интраорално приложение при деца над 6 месечна 

възраст; 

Ketoconazole (Nizoral gel) – за локално лечение на орална кандидоза при деца и 

възрастни. Може и системна терапия до 2 седмици. 

Други противогъбични лекарства 

Ehinocandin е нов клас антимикотик. Той разгражда клетъчната стена чрез инхибиция 

на повърхностните полизахариди. Capsofungin се използва при системни микози. 

Terbinafine е ново лекарство, което блокира аргостероливия синтез, но не се прилага в 

устата.  

NAP – прескрипция за емулсия, която може да се използва за симптоматично лечение 

на  стоматити при деца, в това число и кандидози. 

Rp/   Prednisoloni         0,06 

         Anaestesini         10,0 

         Vit. A                  300 000 UE 

         Nystatini              600 000 UE 

         Glycerini              300,0 

S/  локално – 3 пъти дневно 

 

4. Орални мукозни лезии при системни заболявания (симптоматични 

стоматити) 

Класификация.  В зависимост от връзката между мукозните лезии и системното 

заболяване могат да се групират в 4 групи.  

1ва група: 

Когато оралните лезии имат еднаква клинична симптоматики с лазии по други части на 

тялото. Например при някои инфекциозни аболявания или при гастро-интестинални 

заболявания.  

2-ра група: 

Когато оралните лезии са резултат от промени в тъканния метаболизъм, дължащ се на 

хранителни дефицити и ендокринни нарушения. Например, при витаминни дефицити и 

ендокринни заболявания.  

3-та група:  
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Когато оралните лезии са важен симптом на системното заболяване.  

При кожни болести; 

Имунокомпрометирани състояние (СПИН, GVHD, кръвни заболявания, бъбречни и 

др.) 

4 –та група:  

Стоматити при генетични заболявания и синдроми  

 

    4.1. Орални мукозни лезии при инфекциозни заболявания 

- Скарлатина – β хемолитичен стрептокок А. Проявява се със скарлатинозна 

ангина, малинов език, регионален лимфаденит;  

- Морбили  - morbillivirus morbilorum - петна  на Филатов–Коплик по букалната 

лигавица. Предхождат с 1-2 дни появата на кожния обрив;  

- Варицела  - varicella-zoster virus - везикуло–ерозивни лезии, обложен език;  

- Ръка, крак, уста - coxsakie A virus,16-ти тип - везикуларни лезии по ръцете, 

краката и везикуло-ерозивни в устата;  

- Рубеола -  парамиксовирус - енантем, петна на  Forscheimer  по мекото небце;                                                                     

- Коклюш -  Вordetella pertussis -  язва на frenulum linguae на езика; 

- Инфекциозна мононуклеоза - Epstеin-Barr virus - улцерозен гингивит, 

палатинални петехии, генерализиран лимфадентит;  

- Дифтерия - Corynebacteriae dyphteriae - зачервена лигавица, обложен език 

псевдомембранозен налеп  - гърло; 

- Коремен тиф – ерозии по мекото небце - симетрично на увулата; 

- Грип - нетипични орални прояви. 

 

4.2. Орални мукозни лезии при гастро-интестинални заболявания 

Обща характеристика: 

- Оралните рецидиви са свързани с екзацербация на основното заболяване; 

- Локалната терапия трябва да се комбинира с лечение на основното заболяване; 

- Оралните лезии са подобни на гастро-интестиналните лезии на основното 

заболяване. 

Хроничен гастрит 

- Рецидивиращи афти; 

- Налеп по езика; 

- При хиперациден гастрит- силно изразен налеп; 

- При  безкиселинен гастрид – ексфолиативен глосит с атрофия на вкусовите 

папили. 

Колит и ентероколит 
Колит 

- глосит; 

- рецидивиращи афти; 

- онгуларен хейлит; 

- налеп по езика.  

Ентероколит 

- ексфолиатвен глосит; 

- атрофия на вкусовите папили на езика; 

- Lingua plicata. 

Улцерозен колит 

- Pyostomatitis vegetans – рядък пиогенен стоматит, засяга 5% oт пациентите; 

- Пиогенните лезии се срещат и при болестта на Crohn. Представляват високо 

специфични маркери за възпаление на червата; 
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- Епителна акантоза с ерозивни или улцеративни лезии; 

- С интра или субепителиални абсцеси; 

- Eoзинофилия. 

Болест на Крон 

Хронично грануломатозно възпалително заболяване засягащо гастро- 

интестиналния тракт; автоимунно заболяване; При 10-20%  се засяга и оралната 

лигавица. 

Орална манифестация  

- Грануломатоза на естните; 

- Генгевална грануломатоза; 

- Ангуларен хейлет; 

- Нодуларна хиперплазия на оралната мукоза тип  „калдъръм”; 

- Рецидивиращи афти; 

- Pyostomatitis vegetans; 

- Персистираща лимфаденопатия. 

Цьолиакия  
Глутенова ентеропатия - при приемане на глутен имунната система предизвиква 

възпаление и увреждане на лигавицата на тънките черва.  

Орална манифестация 

- Херпетиформен дерматит; 

- Рецидивиращи афти, херпетиформен тип. 

 

4.3. Хиповитаминози 

Срещат се при различни патологични процеси: 

- Нарушена абсорбция при заболявания на ГИТ; 

- Абнормално натрупване на витамини при болести на черния дроб; 

- Повишаване на нуждите от витамини при фебрилни състояния, хронични 

инфакциозни заболявания; 

- Нарушено образуване на витамини, свързано с продължително лечение, 

дисбактериоза на тънките черва, амидофен, хинин, АБ.  

Хиповитаминоза С (орална манифестация):  

- Повишена пропускливост на кръвоносните съдове;  

- Намалена защита на лигавицата;  

- Катарален гингивит;  

- Улцерозен гингивит, може пародонтит;  

- Възпаление на език, устни, меко небце;  

- Точковидни кръвоизливи по лигавиците на бузите.  

Хиповитаминоза В (орална манифестация): 

- Едем и хиперемия на лигавицата;  

- Ангуларен хеилит;  

- Ексфолиативен хеилит;  

- Хънтеров глосит (атрофия на филиформените папили);  

- Изглаждане на релефа;  

- Болезненост при хранене и говор.  

Вит. В-12 дефицит 

- Херпетиформен афтозен стоматит  

 

4.4.Орални мукозни лезии при мукокутанни разстройства 

Мукокутанните имунно медиирани заболявания се наричат още дерматобулози  и 

са резултат от свръхпродукция на антитела срещу различни елементи на епителните 
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клетки на кожа и лигавица. Идентификацията на тези антитела се прави чрез директна 

или индиректна имунофлуоресценция.. 

Pemphigus 

Автоимунно заболяване – 4 вида: 

- Pemphigus vulgaris; 

- Pemphigus vegetans; 

- Pemphigus erythematosus; 

- Pemphigus foliaceus 

Pemphigus vulgaris – едиствено това заболяване засяга деца и юноши. Нарушена 

адхезия на епителните клетки (акантолиза), повишена десквамация.Откриват се 

автоантитела срещу десмозомални тонофиламенти.  

- При децата мукозните лезии предхождат кожните в 90% от случаите;  

- Булозни лезии;  

- Симптом на Nikolsky;  

- Болка и дискомфорт при дъвчене;  

- Повишено слюноотделяне; 

- fetor ex oris; 

Juvenile herpetiformis dermatitis (Disease of Duhring- Brocq) 

Рядко хронично рецидивиращо мукокутанно булозно заболяване  

- С автоимунна генеза; 

- Засяга деца над 5 годишна възраст; 

- Свързано е с глутен дефицит при  5-10%; 

Линеарна  IgA  булозна дерматоза 

- Мукокутанно автоимунно заобляване; 

- Засяга деца над 5 г.; 

- Оралната лигавица се засяга при 30-50% и след поява на кожните лезии; 

- Открива се хомогенно депо от  IgA  в областта на базалната мембрана; 

- 80%  имат антителата  срещу елемени от базалната мембрана; 

- Отквират се IgG, IgM, C3 натрупвания. 

Наследствена епидермолизис булоза 

- Група от генетични заболявания - образуват се мехури по кожа и лигавица при 

минимални дразнения; 

- Честота -1 на 50,000;  

- резултат от дефект във връзката между епидермис и дерма и мукоза и 

субмукоза; 

Съществува и придобита форма на заболяването.  

Орална манифестация: 

- Oрални мукозни лезии при  50% от болните; 

- Були, ерозии, улцерации, пигментации;  

- Устата се отваря трудно поради зарастването с килатрикс и поява на нови лезии 

на същото място; 

- Епителна атрофия;  

- Акантолиза;  

- Трудна подвижност на езика. 

- Лечене – локално с кортикостероидни препарати и адхезивни бази. 

Erythema multiforme 

Съществуват 3 заболявания или 3 форми на едно заболяване.  

- Erythema multiforme minor 

- Erythеma multiforme major (Stevens-Johnson syndrome)  

- Toxic epidermal necrolysis (Lyell’s disease). 
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Erythеma multiforme е вероятно имунологично медиират процес, като при 50% от 

случаите е предхождано от инфекция – херпесна, от Mycoplasma pneumonia, или прием 

на някои лекарства (АБ или аналгетици).  Заболяването е рецидивиращо със сезонност 

(пролет).  

По лигавицата – булозни и булозо-ерозивни мукозни лезии, по кожата – 

характерни таргетни симетрични лезии.  

 

4.5. Орални мукозни лезии при кръвни заболявания 

Разстройствата в кръвотворната система могат да бъдат по отношение на 

клетките от червения или белия кръвен ред или на процесите на кръвосъсирване.  

При анемии (орална манифестация): 

- Промени в метаболизма на мукозния епител; 

- Промени в кератинизацията; 

- Бледа мукоза; 

- Атрофия на филиформените папили и полиран език  (Hunter-Muler глосит); 

- Болка и парене по езика; 

- Вторична инфекция  – кандидози, ангуларен хеалит; 

- Рецидивиращ афтозен стоматит (херпетиформен тип); 

- Промени във вкуса; 

- Спонтанно кървете от папилите; 

- Петехии по прикрепената гингива инебцето; 

При левкемии 

Левкемиите са различне тип малигнизация на хемопоетични клетки.  

Според хистогенезата могат да бъдат: 

- lymphoblastic leukemia; 

- monocytic leukemia; 

- myeloid leukemia. 

Орална манифестация: 

- гингивално възпаление и спонтанно кървене (когато броят на тромбоцитите е 

под 25,000  кл/ mm2); 

- левкемичен инфилтрат в гингивата, небцето, алвеоларната кост, пулпата; 

- орални мукозни улцерации (aлтеративни лезии) с неравни краища и на бледа 

основа (за разлика от афтите).  

Опортюнистични инфекции 

- орални кандидози 

- рецидивилащи херпесни инфекции. 

Tромбоцитопении (тромбоцити под 10 000/mm3) 

Орална манифестация 

- спонтанно гингивалноо кървене; 

- хеморагично възпаление; 

- мукозни петехии; 

- екхмози;  

- вторични инфекции; 

- везикули с кръвен ексудат. 

 

4.6.Oрални мукозни лезии при имунокомпрометирани деца 

Graft–Versus-Host-Disease (GVHD-мулти системен имунологичен феномен, 

предизвикан от имунна реакция между трасплантирани Т-ЛФ и собствени клетки на 

реципиента. Заболяването се предхожна най-често от алогенна костно-мозъчна 
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трансплантация. Засегнати са 20-50% от трансплантираната пациенти. Проявава се по 

кожа, лигавици, ГИТ, бял дроб и черен дроб.  

-  акутна форма – 2 седмици след трансплантация  - диария, гадене, орални 

лезии; 

- хронична форма - 100 дни след трансплантация – системни лезии, кожни и 

лигавични. 

Орална манифестазия при болни от СПИН – опортюнистични инфекции 

- орална кандидоза (acute or chronic pseudomembranouse candidosis). 

- Мукозна еритема; 

- Лоша орална хигиена; 

- Множествен кариес; 

- Линеарнен кандидозен гингивит; 

- Орални херпесни инфекции. 

4.7.Eндокринни заболявания 

Адисонова болест (oрална манифестация): 

- Автоимунно заболяване; 

- Първите белези на надбъбречната инсуфициенция могат да са меланинови 

хиперпигментации по оралната мукоза;  

- Заболявания на хипофизата 

Aкромегалия (oрална манифестация): 

- Хипертрофия на устните; 

- Хипертрофия на езика; 

- Гинтивална хипертрофия;  

- елефантиазис. 

Нанизъм 

- атрофия на кожа и лигавица; 

- вторични инфекции. 

Заболявания на щитовидната жлеза (oрална манифестация): 

хипотироидизъм 

- изтънени устни; 

- суха бледа анемична лигавица; 

- по ръба на езика се отпечатват се зъбите; 

- вторични инфекции. 

хипертироидизъм 

- слабо катарално възпаление; 

- ангуларен хейлит; 

- ексфолиативен хейлит; 

- глосити. 

Заболявания на паращитовидната жлеза (орална манифестация): 

Хиперпаратероидизъм 

- Aтрофия на лигавицата; 

- Суха бледа лигавица; 

- Лесно ранима лигавица; 

- Вторични инфекции. 

Орална профилактика и лечение на деца със системни заболявания 

При деца със системни хронични заболявания, които са причина за повишен 

риск от орална патология се изискват адекватни мерки за орална превенция и лечение. 

Съвременната орална диагностика в детска възраст изисква оценка на оралната 

рискова среда с цел възстановяване на нарушения баланс. 

Оценка на риск от орална патология при дете със системно заболяване 
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Оценката на рисковата орална среда при деца с общи заболявания трябва да се 

прави на два етапа. В първия етап трябва да се проведе насочена анамнеза за 

установяване какво е общото заболяване и по какъв начин то влияе на оралната среда. 

За това може да се ползва настоящия консенсус. Според възрастта на детето и 

предполагаемото влияние на общото заболяване върху оралната патология се прави 

І. История на общото 

заболяване във връзка с 

оралния статус, превенция и 

лечение 

В. (1) Оценка на 

адекватност и готовност за 

сътрудничество при 

орални лечение и 

превенция; 

(2) Оценка на подготовка и 

мотивация на родителите 

за превенция и орално 

лечение; 

(3) Честота на орални 

прегледи до този момент и 

активност на родителите. 

 

А.Оценка на въздействие на 

общото заболяване върху 

оралната рискова среда: 

- с  повишен кариес-риск; 

- с повишен риск от 

гингивит; 

- с повишен риск от 

пародонтит; 

- с повишен риск от мукозни 

лезии; 

- с повишен риск от 

комплексна орална 

патология. 

 
 
 

ІІ. Орален рисков профил 

на дете със системно 

заболяване 

А.Оценка на риск от 

кариес*: 

(1) Хранене(въглехи-

дратно, консистенция, 

навици); 

(2) F- профилактика 

(3) Кариозност 

(DMFТ), силанти 

(4) Кариес активност  

(5) Рискова 

наследственост за 

кариес (родители) 

*Оценка на влиянието 

на системното 

заболяване върху 

формиране на  
зъбната структура. 
 

В. Оценка на плаковия 

биофилм: 

ОХ-навици; 

ОХ статус (индекси) 

Плакови МО (MS, субг.Г-МО) 

- тестове 

* Влияние на системното   
заболяване 

F. Оценка на риск от орална мукозна 

патология* 

Вид на лезиите – везикули, були, ерозии, афти, 

улцери и др. 

Локализация и дълбочина  - епител, субмукоза 

(рецидиви, честота, параклиника) 

Връзка между системно заболяване и мукозни 

лезии. 

Е. Оценка на риск от 

пародонтално 

заболяване*: 

- Включва част от А 

(1,2), В, С, D 

- Аномалии в позиция- 

та на зъби, дъги, 

оклузия; 

- Инсерции, лоши 

обтурации, апр. кариеси; 

- лезии по оралната 

лигавица, език, устни. 

* Влияние на 

системното заболяване 

върху и оралната 
защита и имунитет. 
 
 

С. Оценка на слюнката (GC -

Saliva check): 

Сл. ток; РН; буферен капацитет; 

D. Оценка на орална 

екология: 

(LAB, MS, Candida) 
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насочена оценка на риск от кариес, пародонтално заболяване и/или мукозна патологиа. 

В съответните карета са дадени възможните рискови фактори. Прави се оценка на 

всеки отделен фактор, като се прави програма за превенция и лечение на детето, 

съобразени с конкретната рискова среда. Конкретните програми стават част от 

превантивното лечение и могат да се променят след периодични прегледи, чиято 

честота зависи от вида на заболяването, възрастта на детето и типа орална патология.  

Примерна обобщаваща превантивна програма за дете с повишен риск от 

плаково асоциирана орална патология (кариес и пародонтално заболяване) и орални 

мукозни лезии:  

Периодични прегледи и оценка на риска се правят поне 2 пъти в годината.  

Кариес превенция.  

Пограмата включва: 

1. Мотивация и създаване на орално-хигиенен навик; 

2. Антимикробна терапия  (chlorhexidine за деца над 6 г) - 10 дни на месец, 

продължителност по преценка. 

3. Флуорна профилактика : 

- Ежедневно – паста за зъби с флуор; 

- 2 пъти седмично – флуорен гел за домашна употреба; 

- 4 пъти годишно флуорен лак или пяна  - професионална апликация; 

4. Ксилитолови дъвки слад ядене, особено при кариесогенни храни;  

5. Кариес превантивна диета; 

6. Периодична  (4 пъти в годината) професионална орална хигиена; 

7. Периодична  (4 пъти в годината) оценка на  pH и алкализиране на средата при 

нужда;  

8. Специални хигиенни грижи при зъбен пробив; 

9. Силанизиране на фисурите непосредствено след пробива на моларите. 

10. Ранна диагносика и лечение на кариес с минимална интервенция. 

Поддържане на пародонтално здраве започва с оцента на риска от пародонтално 

заболяване при деца със системни заболявания предразполагащи към това. 

11. Оценка на системни рискови фактори; 

12. Оценка и отстраняване на локални рискови фактори (ортодонтски аномалии, 

плаково ретентивни места ,травма, оклузия и др);  

13. Лечение на гингивити за превенция на пародонтална деструкция  при системни 

заболявания; 

14. При агресивен пародонтит консултация и комплексно лечени с пародонтолог и 

екип от специалисти.  

Превенция и лечение на орални мукозни лезии при деца със системни заболявания 

15. Поради това, че мукозната патология при деца е предимно от възпалителен 

характер и често е следствие от вторична бактериална инфекция (често 

опортюнистични инфекции),  при всички стонатити е подходящо 

противовъзпалотелното и антисептичното локално приложение; 

16. Основни средства за симптоматично локално лечение при орални мукозни 

лезии са хлорхексидинови разтвори, разтвори от етерични месла, локални 

кортикостероиди. Те могат да придружават етио-патогенетичното лечение, 

когато то е възможно; 

17. Изборът на лечение трябва да се съобразява с възрастта на детето;  

18. Стимулиране на локалния имунитет може да се постигне чрез използване на 

локални имуномодулатори (Dentavax, Imudon), пробиотици  (Imunobor biotic, 

Enterosan etc.); 
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19. Адхезивните бази са подходящи за третиране на мукозни лезии, когато се 

локализирани и заемат ограничени полета от оралната лигавица. 

Заключение: 

     Оралната мукозна патолотия в детска възраст изисква добра общомедицинска 

подготовка. Изследването на деца с такъв тип патология има своите особености. В 

много от случаите, поради системния характер на причините за мукозна патология, 

етиологичното лечение е ограничено и правилната орална профилактика и 

симптоматично лечение са единственият възможен начин за въздействие.  

 

Изготвил проф. М. Рашкова 

Редактирал проф. М. Пенева 


