ПАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В УСТНАТА КУХИНА
ПРИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
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ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ БИВАТ:
1. Бактерии
2. Гъби
3. Вируси и приони

ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕ3А И СИМПТОМАТИКА НА
ПРОМЕНИТЕ В УСТНАТА КУХИНА ПРИ ИНФЕКЦИОЗНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
В локалната симптоматика на много остри
инфекциозни заболявания важно място заемат
измененията, които се откриват в устната кухина под
формата на ангини, фарингити, стоматити, гингивостоматити, енантеми, облагане на езика и др.
В някои случаи наблюдаваните картини спадат към
основните клинични признаци на дадената
инфекциозна болест и се отличават с подчертана
типичност, а в други случаи са незадължителна,
странична проява, която няма характерен облик и
протичане.

Етиологичните и патогенетичните фактори,
които лежат в основата на промените в устната
кухина са различни:
1. Действието на инфекциозния причинител
2. Дисбактериоза (при антибиотично лечение)
3. Хипосаливация (при дехидратация)
4. Смутено храносмилане, хиповитаминоза и
автоинтоксикация в хода на болестта
5. Промени в локалната и обща реактивност
6. Алергични фактори (бактериални и
медикаментозни)

Наблюдаваните при инфекциозните заболявания ангини имат
различен характер — катарален, фоликуларен, лакунарен,
псевдомембранозен, некротичен, некротично-улцерозен и
гангренозен.

Стоматитът спада към основните болестни признаци на малък брой инфекциозни
заболявания. Ако се развие, той обикновено е вторичен и представлява усложнение
на основното заболяване. Най-често тези стоматити се характеризират само с
дифузно зачервяване на лигавицата на устната кухина поради катарално
възпаление на лигавицата. По-редки са афтозните стоматити, при които появилите
се по устната лигавица мехурчета бързо се разкъсват и превръщат в кръгловати
язвички с дъно, покрито с малък налеп.

Към честите признаци на много инфекциозни болести спада обложеният език.
Най-често езикът се облага при заболявания с висока температура и стомашночревни смущения. В повечето случаи той е леко обложен със сивобелезникав
налеп. Налепът може да бъде и по-плътен и по-тъмно обагрен и да се състои от
олющени епителни клетки, левкоцити, фибрин, бактерии и остатъци от храна.
Дебело обложеният език обикновено е признак на по-тежък клиничен ход на
заболяването.

При някои инфекциозни заболявания в устната кухина (обикновено върху
лигавицата на гърлото) се открива обрив — енантем. Неговата поява
обикновено предшествува развитието на кожния обрив с няколко часа или
1—2 денонощия, затова те често са от полза за поставяне на ранна диагноза.
Най-често енантемът се представя като еритемни петна, дължащи се на
локална ограничена хиперемия.

При фебрилно състояние и при по-тежки клинични форми на инфекциозните
заболявания количеството на слюнката намалява и се получава сухота в
устата. Тази сухота е най-подчертана при някои болести и техни форми,
протичащи със значителна загуба на течност от организма. Лигавицата на
гърлото, венците, твърдото небце и вътрешната страна на бузите е съвсем
суха, понякога е дифузно леко зачервена. Езикът е сух и обложен. Устните са
също така сухи и често напукани.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО
ИЗМЕНЕНИЯТА В УСТНАТА КУХИНА СА
ОСНОВЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СИМПТОМ
1. Дифтерия
2. Скарлатина
3. Туларемия
4. Листериоза
5. Улцеро-мембранозна ангина на Plaut-Vinsent
6. Инфекциозна мононуклеоза
7. Коксаки-вирусни инфекции (херпангина)
8. Херпетичен афтозен стоматит
9. Шап
10.Кандидозен стоматит
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Дифтерия
Дифтерията е сравнително рядко остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с
възпалителни локални изменения (с образуване на фиброзни налепи) в мястото на
проникване на инфекцията и общи интоксикационни явления. Предизвиква се от
дифтерийния коринебактериум, който отделя мощен екзотоксин.
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Дифтерия
Източник на заразата са болните и здравите заразоносители. Инфекцията се предава по
въздушно-капков и контактно-битов път. Благодарение на масовата ваксинопрофилактика
заболяемостта от дифтерия рязко спада.

Emile Roux (1853-1933)

Дифтерия
Дифтерия на гърлото представлява най-честата локализация на процеса. В първите 1-2 дни от
заболяването се открива лека хиперемия и оток на сливиците. След това върху лигавицата на
последните се появяват малки налепи с белезникав цвят. Типичният дифтериен налеп
(псевдомембрана) има белезникав или бяложълтеникав цвят, често и седефен блясък. Той
проминира над околната лигавица. Избърсването му с памучен тампон е невъзможно. Трудно
е и отделянето му с шпател, като при това се получава кървене от подлежащата тъкан.
Регионарните лимфни възли бързо и много се подуват и стават леко болезнени – характерно е
задебеляването на шията („консулски врат“, „шия на бик“, „Цезарова шия“).
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Скарлатина
Скарлатината е широко разпространена стрептококова инфекция (бета-хемолитичен
стрептокок от група А) , проявяваща се клинично с температура и характерни изменения по
кожата и устната кухина.
Боледуват най-често децата. Източник на заразата са болните и здравите заразоносители.
Заразяването става главно по въздушно-капков път, като инфекцията навлиза обикновено през
лигавицата на горните дихателни пътища.

Характерният за скарлатината екзантем се локализира главно по флексорните
гънки на крайниците, шията, корема и гърдите. Той се състои от изобилни,
ситни, розови или червени кръгли петна. Кожата е суха и настръхнала. На
лицето се вижда дифузно зачервяване на бузите, което контрастира с
бледнината около устните. След изчезване на обрива последва лющене на
кожата.

Скарлатина
Клинична картина. Заболяването започва остро, с покачване на температурата, повръщане и
гърлобол.
Патологични явления в устната кухина. Измененията от страна на гърлото спадат към найранните и най-характерните признаци на скарлатината.

няма скарлатина без ангина

Ангината е задължителен симптом — «
».
Болният се оплаква от парене в гърлото и болки при преглъщане. Обективно се установява
силно дифузно зачервяване на лигавицата на фаринкса, сливиците, дъгите и мекото небце.
Червенината има лек жълтеникав оттенък, поради което наподобява на цвета на пламъка —
«огненочервен катар».

Езикът в първите 2—3 дни на заболяването е белезникаво обложен. Върхът и
ръбовете му са ярко зачервени. След това облагането на езика намалява, започва
десквамативен катар на лигавицата му, който довежда до олющване на
повърхностния епител с оголване на вкусовите папили, които са набъбнали и
зачервени. Процесът на изчезване на облагането на езика започва от върха и
ръбовете на последния, така че зачервената и необложената му част става все поголяма, а налепът по средата му намалява в посока отпред назад. Налепът изчезва
напълно за 1—2 дни. По този начин към четвъртия-петия ден се оформя
характерният за скарлатината «МАЛИНОВ ЕЗИК»: без налеп, с карминено червен
цвят и грапава повърхност поради изпъкване на напилите. Този изглед езикът
запазва около една седмица.

Диагнозата на скарлатината се поставя главно въз основа на клиничните данни.
По отношение на измененията в гърлото се прави диференциална диагноза
главно с катарална и лакунарна ангина с друга етиология и с дифтерия на
гърлото.
Съвременната скарлатина обикновено протича благоприятно и има добра
прогноза.
По принцип болните се лекуват в домашни условия. Лечението с пеницилин е
много ефикасно. Изолацията на болните трае 10 дни.
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Инфекциозна мононуклеоза
Инфекциозната мононуклеоза е остро инфекциозно заболяване, което обикновено протича с
ангина, полиадения и типична кръвна картина. Причинител е вирусът на Епщайн—Бар, който
играе роля и в етиологията на някои тумори. Заразяването става по въздушно-капков път или
пряк контакт със заболелите. Боледуват главно големи деца и младежи («студентска болест»).

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО ИЗМЕНЕНИЯТА В УСТНАТА КУХИНА СА
ОСНОВЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СИМПТОМ

Инфекциозна мононуклеоза
Клинична картина. Заболяването протича клинично с различна тежест. След общи
продромални явления се появява температура и увеличение на лимфните възли (предимно
дервикално, но и генерализирано), на слезката и на черния дроб.
В подчелюстно-шийната област личат пакети от многобройни увеличени лимфни възли. Те са
еластични, несраснали с кожата и леко болезнени. Характерни са и хематологичните промени:
левкоцитоза с моноцитоза и лимфоцитоза и поява на лимфомоноцитоидни клетки
(вироцити).

Инфекциозна мононуклеоза
Патологични явления в устната кухина. Развитието на тонзилофарингит е много важен
симптом, който се наблюдава при почти всички болни. Още в продромалния стадий при някои
болни може да се развие леко зачервяване и болки в гърлото. Характерните промени
настъпват по-късно към 3—5-ия ден от началото на заболяването. Небните тонзили и увулата
силно набъбват и се зачервяват. Понякога тонзилите се толкова нарастват, че се допират една
до друга. Измененията върху тяхната лигавица и подлежащата тъкан са разнообразни —
лакунарна, псевдомембранозна (дифтероидна), улцеро-некротична или фоликуларна ангина.
Най-често се развиват повърхностни нарушения на целостта на лигавицата с оформяне на
белезникави или сивожълтеникави налепи с различна форма и големина.

Хиперемията на гърлото обикновено е умерена. Незначителна е и локалната
болка. Може да има faetor ех ore. В единични случаи венците отичат (гингивит), а
по букалната лигавица се появяват афти — малки кръгловати ерозии със сивкаво
дъно.
Понякога върху твърдото и мекото небце се наблюдава енантем, мехурчета или
точковидни кръвоизливи (петехии). Те възникват на няколко тласъка към 3—5-ия
ден.
Ангинозните изменения персистират от 1 до 3 седмици. Лечението обикновено е
симптоматично. При тежки случаи с оглед на бактериална суперинфекция се
назначават антибиотици
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Коксаки вирусни инфекции
Coxsackie вирусите принадлежат към чревните (ентеро) вируси. Те могат да предизвикат и
остри респираторни заболявания, които протичат с изменения и в устната кухина. Коксакивирусите се делят главно на две групи — А и В, които съдържат многобройни типове.
Заболяванията се срещат предимно през лятото и есента. Боледуват по-често децата.
Наблюдават се различни болестни картини: херпангина, «летен грип», «екзантем на ръцете,
краката и устата»,
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Коксаки вирусни инфекции
Херпангина. Заболяването започва остро, с покачване на температурата, намаляване на
апетита, главоболие, често с повръщане и коремни болки.
Патологични явления в устната кухина. Още в първия ден на заболяването гърлената лигавица
се зачервява и в същия ден върху небните дъги и задната фарингеална стена се появяват
малки папули, коитов течение на няколко часа, се оформят като повърхностни мехурчета
(везикули) с диаметър 1—2 мм.Броят им варира от няколко до 20—25. След 1—2 дни
мехурчетата се разкъсват и се образуват повърхностни язвички с покрито с белезникав налеп
дъно и с тясна околовръстна червенина (хало).

Херпангина
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Коксаки вирусни инфекции
Екзантем (болест) на ръцете, краката и устата
Симптоми
• Макуло-папулозен обрив: 2-10 mm
• Появява се по дланите, и вентралната повърхност на пръстите на ръцете и краката.
• Превръщат се във везикули за 1-2 дни
• Задържат се 1-2 седмици
• Везикулите руптурират и преминават в болезнени афти и улцерации.
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Коксаки вирусни инфекции
Екзантем (болест) на ръцете, краката и устата
Орални изяви:
Множество разпръснати повърхностни улцерации по:
- Език и букална мукоза,
- По-рядко по небцето, гингивата и устните
Оздравяване:
Орални лезии:
Кожни лезии:
Лечение:
Симптоматично

5-10 дена
1-2 седмици
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Херпетичен гингивостоматит
Причинител: Herpes Simplex Virus (HSV) Тип I
Оплаквания:
Заболяването започва остро, с покачване на температурата и с бърза загуба на сили,
настроение и апетит. След няколко часа до едно денонощие започват характерните изменения
в устата.

Патологични явления в устната кухина:
Лигавицата на цялата устна кухина се зачервява значително и
отича слабо. Хиперемията може да засегне и устните, и дори
кожата около тях. Венците набъбват. На следния ден върху
възпалената лигавица започват да се появяват малки мехурчета,
които бързо се разкъсват (еродират) и по този начин се образуват
типичните афтозни ефлоресценции — пръснати повърхностни
язвички със сивкаво дъно и зачервен ръб, които имат кръговата
форма и диаметър от 2 до 4 мм.
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Херпетичен гингивостоматит

Диагноза:
Възраст: Млади пациенти
Първично излагане на HSV
Вирусологично и имунологично
изследване
Лечение:
• Самоизлекуване (7-10 дни)
• Изплакване с антисептични
разтвори.
• Адхезивни покрития върху
лезиите
• Опасност от дехидратация
• Пациентът е контагиозен!!!!!!
• Кортикостероидите са
противопоказани

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО ИЗМЕНЕНИЯТА В УСТНАТА КУХИНА СА
ОСНОВЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СИМПТОМ

РЕЦИДИВИРАЩ HERPES SIMPLEX
(HERPES LABIALIS)
Причинител: HSV – I (реактивиране навируса в
ганглиите на N. Trigeminus).

Клинична картина:
Малки улцерации по устните:
• Вермилион
• Устен ъгъл или
• Ноздри
Диагноза:
Субективни оплаквания:
- парене и сърбеж преди ерупция.
- втрисане.
Обективни оплаквания :
- Везикули (2-4 mm), разкъсват се и образуват крусти
до 36-48 часа.
- Заздравяват за 7-10 дни.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО ИЗМЕНЕНИЯТА В УСТНАТА КУХИНА СА
ОСНОВЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СИМПТОМ

РЕЦИДИВИРАЩ HERPES SIMPLEX
(HERPES LABIALIS)
Лечение:
Самооздравяване.

Възможни терапии:
Лубриканти
• Локално мазане с acyclovir преди ерупция!
• Озон
• Лазер
Заздравява без цикатрикс.
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ОСНОВЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СИМПТОМ

ОРАЛНА КАНДИДОЗА
(ВИЖ ОТДЕЛНА ЛЕКЦИЯ!!!)

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО ИЗМЕНЕНИЯТА В УСТНАТА КУХИНА СА
ОСНОВЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СИМПТОМ

Актиномикоза
• Актиномикозата представлява хронично
инфекциозно заболяване, което протича с
характерни възпалителни образувания с
нагнояване и фистулизация.
• Причинители на заболяването са различни
видове актиномицети. Това са Грампозитивни, киселинноустойчиви
неспорообразуващи бактерии от родовете
Actinomyces и Arachnia на семейство
Actinomycetales. Тези бактерии обикновено се
намират като сапрофити в устната кухина и
зъбите на човека.

Actinomyces israeli

Актиномикоза
• Епидемиология:
Заболяването представлява зооноза. Резервоар и
източник на инфекцията са домашните животни.
Болният човек не е заразен. Механизмът на
пренасяне на инфекцията е чрез външните
покривки. Много често може да настъпи и
ендогенен начин на заразяване, особено след
травми в устната кухина, или оперативни
интервенции в тази област, както и при
стоматологични манипулации.
Възприемчивостта е малка.

Чиста култура от
Actinomyces israeli

Актиномикоза

Актиномицетни друзи, заобиколени от плътен неутрофилен инфилтрат
(НЕ; х 250)

Актиномикоза
• Клинична картина:
Инкубационният период на заболяването е много
дълъг - от няколко месеца до години. Различават се
три клинични форми на заболяването:
• максило-фациална - развитие на туморна
формация в областта на лицето, която от
началото е с плътна консистенция, но след време
омеква, появява се флуктуация, фистулизира и от
фистулите. изтича жълтеникава рядка секреция,
която съдържа актиномицети.
• белодробна - развива се бронхопневмония,
плевропневмония или медиастинит.
• абдоминална - развива се пелвеоперитонит или
остър апендицит.

Отделяне на
актиномицетни
друзи от фистулата

Максило-фациална актиномикоза
• Инфекцията прониква откъм алвеолите и обхваща спонгиозата и
компактата. Заедно с деструктивните процеси, съпроводени с
остеопороза, деструкция на костната тъкан и оформяне на абсцеси, се
развива и компенсаторна хиперпластична реакция, в резултат на
което челюстта значително се удебелява. При засягане на долната
челюст се образуват абсцеси, след самоотварянето се образуват
фистули, а възпалената и удебелена кожа сраства с подлежащите
тъкани и костта. Когато инфекцията обхване горната челюст може да
настъпят усложнения - проникване на процеса в горночелюстния
синус и периорбитата, както и разпространението му през fossa
pterygopalatina и черепните отвори към мозъчните обвивки и
вентрикули. В тежки случаи се наблюдава изкривяване на зъбните
редици с разклащане на зъби, нарушение в приемането и дъвкането
на храната и прогресивно слабеене.

Цервикофациална актиномикоза

Актиномикоза на езика

Актиномикоза
• Диагноза:
Микробиологично изследване, както и въз основа на клиничните данни.
• Лечение:
Лечението на актиномикозата е комплексно – хирургично, имунотерапия,
антибиотично и стимулираща терапия.
Медикаментозното лечение включва локално и общо прилагане на
химиотерапевтици ( антибиотици и сулфнамиди) и йодни препарати. Започва се с
антибиотик от групата на пеницилините. Пеницилинът се прилага в по-високи дози
от обичайните и за по-продължителен период от време – до няколко седмици.
Алтернативни препарати са макролидите, тетрациклините и амоксицилинът.
Сулфаниламините най-често се използват за засилване терапевтичния ефект на
антибиотиците, тъй като самостоятелното им прилагане обикновено дава
незадоволителни лечебни резултати.
За общо третиране се използва калиев или натриев йодид вътрешно или венозно в
продължение на 10-14 дни. Ако за това време не настъпи ефект, курсът на лечение
се повтаря след 7-10дни. Може да се приложи ятрен - 3-5% л венозно в доза 1 см3/
кг.м.; тороманган- венозно и мускулно; цейодил- венозно. При необходимост се
прилага и хирургично лечение.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО В
УСТНАТА КУХИНА ОБИКНОВЕНО ИМА
ИЗМЕНЕНИЯТА
1. Морбили (дребна шарка)
2. Грип
3. Аденовирусна инфекция
4. Варицела
5. Хеморагични трески

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО ОБИКНОВЕНО ИМА ИЗМЕНЕНИЯТА В
УСТНАТА КУХИНА

Морбили (дребна шарка)
Морбили е особено контагиозна вирусна болест, която протича строго циклично с
температура, респираторен катар и макуло-папулозен обрив. Заразяването се осъществява по
въздушно-капков път още при първата среща с болен човек, затова (ако не е извършена
ваксинация) преболедуването става още в детската възраст.
След прекарване на заболяването остава сигурен пожизнен имунитет.
Клинична картина. Заболяването започва остро с бързо покачване на температурата и поява
на възпаление от страна на очите, носа, гърлото и ларинкса: зачервяване на очите и на
гърлото, кихавица, кашлица и отделяне на обилен серозен секрет от носа.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО ОБИКНОВЕНО ИМА ИЗМЕНЕНИЯТА В
УСТНАТА КУХИНА

Морбили (дребна шарка)
Патологични явления в устната кухина
Към 2—3-ия ден върху зачервената лигавица на мекото небце, увулата, сливиците и задната
стена на фаринкса при по-внимателно оглеждане у повечето болни се откриват пръснати потъмни червени петна с различна големина и форма, които на места конфлуират — енантем.
Понякога могат да се забележат и единични точковидни кръвоизливи.
Почти едновременно с енантема, а понякога малко преди него в 80—90% от случаите върху
букалната лигавица срещу премоларните и/или моларните зъби се появяват петната на
Филатов—Коплик.
Те представляват малки (до големината на главичка на топлийка) леко надигнати бели или
белезникави петънца върху зачервена основа. Разполагат се обикновено групово, по-рядко
поединично. Лигавицата на мястото, където се развиват петната, изглежда като напръскана с
вар. Те не могат да бъдат избърсани с тампон. Съществуват 2—3 дни и изчезват към 2-ия ден
от появата на морбилния екзантем. Петната на Филатов—Коплик имат много голямо
диагностично значение, защото се срещат само при морбили и по тях с почти абсолютна
сигурност може да се предскаже появата и на екзантема след 1—2 дни.

Морбили

Петна на Коплик - Филатов

Към 3—5-ия ден от началото на заболяването на фона на влошаване на
състоянието на болните започва развитието на екзантема по кожата.
Обривът се разпространява десцендиращо, като първите петна се
появяват зад ушите, по лицето и шията. Червените петна са с различна
форма и големина и често конфлуират. Лечението е симптоматично. Има
и ваксина.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО ОБИКНОВЕНО ИМА ИЗМЕНЕНИЯТА В
УСТНАТА КУХИНА

Грип – три типа вируси: А, В, С. Епидемично разпространение.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО ОБИКНОВЕНО ИМА ИЗМЕНЕНИЯТА В
УСТНАТА КУХИНА

Варицела (и Herpes Zoster)
Причинител: Varicеlla-Zoster Virus (реактивиране на вируса след
преболедуване от варицела)
Оценка:
• Нова експозиция
• През зимата и пролетта
• Повечето пациенти развиват траен имунитет
• Пациенти, които са боледували от леки, субклинични форми на
варицела по-лесно могат да се разболеят пак.
Диагноза:
Субективно: треска, слабост, студени тръпки
Обективно: заболяването започва направо с появата на характерния
обрив по кожата и лигавиците и покачване на температурата. Отделната
обривна единица бързо преминава през няколко морфологични фази:
червено петно, папула, везикула и круста. Често е налице упорит
сърбеж.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО ОБИКНОВЕНО ИМА ИЗМЕНЕНИЯТА В
УСТНАТА КУХИНА

Варицела (и Herpes Zoster)
Орални изяви:
• Едновременно с появата на екзантема по кожата обривни елементи могат да се появят и по
различните лигавици — енантем. Най-често възникват по езика, венците и букалната
лигавица. По-рядко се засяга и гърлената лигавица. Броят на ефлоресценциите в устната
кухина може да бъде само 1—2, но понякога — и повече от десетина.
•

Отделната ефлоресценция отначало се явява като кръгло или овално червено петно с
големина от просено до лещено зърно. За няколко часа в нея се набира бистър ексудат и по
този начин се оформя типичната варицелна везикула. Последната бързо мацерира и се
превръща в повърхностна кръгла или възкръгла язвичка със сивожълтеникаво дъно,
подобна на афтите при херпетичен стоматит. Язвичките заздравяват за 2—3 дни, без да
оставят следи.

•

Всички обривни единици не се явяват едновременно, а на няколко вълни, което е
характерно и за измененията по кожата.

Лечение:
Самооздравяване (7-10 дни)
Силно контагиозно
Симптоматично лечение: постелен режим, антипиретици, аналгетици

Herpes Zoster – обрив локализиран в определен
дерматом

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО В
УСТНАТА КУХИНА МОЖЕ ДА ИМА ИЗВЕСТНИ
ИЗМЕНЕНИЯТА
1. Рубеола
2. Коклюш
3. Епидемичен паротит
4. Менингококов фарингит
5. Полиомиелит
6. Коремен тиф
7. Ботулизъм
8. Бяс
9. Тетанус
10.Сап
11.Папатациева треска
12.Денга
13.Ку-треска

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО В УСТНАТА КУХИНА МОЖЕ ДА ИМА
ИЗВЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯТА

Рубеола
Рубеолата е разпространено детско вирусно заболяване, което клинично
протича леко с:
• екзантем
• увеличение на периферни лимфни възли
• характерна бяла кръвна картина.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО В УСТНАТА КУХИНА МОЖЕ ДА ИМА
ИЗВЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯТА

Рубеола
Вирусът (Rubivirus сем, Togaviridae), който я предизвиква, е в
състояние при заболяване на бременни жени да порази тежко плода
и последният се ражда с вродени очни дефекти, сърдечни пороци,
глухота и др.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО В УСТНАТА КУХИНА МОЖЕ ДА ИМА
ИЗВЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯТА

Рубеола
Заболяването обикновено се открива по
полиаденията (най-често се увеличават
ретроаурикуларните лимфни възли) и
появата на ситен еритемен обрив по
кожата. В някои случаи се наблюдават и
леки катарални явления (лека хрема,
кашлица и зачервяване на очите).
При целенасочен преглед на устната
кухина може да се забележи зачервяване
на сливиците, мекото небце и задната
стена на фаринкса. В много редки случаи
се явява и енантем — ситни кръгли
розовочервени петна (симптом на
Forchheimer) върху гърлената лигавица с
диаметър 1—3 мм.
Измененията в устната кухина са
незначителни, нехарактерни и
скоропреходни.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО В УСТНАТА КУХИНА МОЖЕ ДА ИМА
ИЗВЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯТА

Епидемичен паротит
Заушката е вирусна инфекциозна
болест, при която най-често се
наблюдава двустранно
последователно подуване на
околоушните слюнчени жлези.
Понякога се засягат и подчелюстните и
подезичните слюнчени жлези,
панкреасът, тестисите и менингите.
Боледуват главно деца и младежи
предимно от мъжки пол.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО В УСТНАТА КУХИНА МОЖЕ ДА ИМА
ИЗВЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯТА

Епидемичен паротит
•

Отначало отича едната паротидна
жлеза, като подутината се локализира
пред ухото върху масетерния мускул и
под ухото във вдлъбнатината между
възходящия край на долната челюст и
processus mastoideus.

•

Общото състояние се засяга леко.

•

След 1—3 дни в повечето случаи се
подува и другата паротидна жлеза.

•

Болните имат блудкав вкус в устата,
оплакват се от неприятно напрежение в
засегнатата област и болки при отваряне
на устата и дъвчене.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО В УСТНАТА КУХИНА МОЖЕ ДА ИМА
ИЗВЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯТА

Епидемичен паротит
•
•
•

•

Лигавицата на устата и гърлото обикновено е непроменена.
В някои случаи може да се установи леко катарално възпаление на гърлото.
Понякога изходът на Стеноиовия канал на възпалената слюнчена жлеза, намираща се
върху букалната лигавица, е зачервен и набъбнал едностранно или двустранно. Този
признак в някои случаи се явява още в първия ден на заболяването преди оформянето на
характерната подутина в паротидната област (симптом на Морсо).
Проходимостта на слюнчените канали е запазена и затова саливацията най-често е
нормална в количествено отношение.

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО В УСТНАТА КУХИНА МОЖЕ ДА ИМА
ИЗВЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯТА

Коклюш
Коклюшът е инфекциозна болест, предизвиквана от хемофилен бактерии (Bordetella
pertussis), която започва с нехарактерен катар на горните дихателни пътища, последван от
стадий на типична спастична (конвулсивна) кашлица, явяваща се на пристъпи (пароксизми).
През катаралния период, покрай серозната хрема, сухо по-кашляне и дрезгав глас, може да
се наблюдава и лека катарална ангина. Общото състояние на детето почти не е засегнато.
Конвулсивният стадий трае няколко седмици. При някои деца се установява доста
характерният за коклюш признак — язвичка на френулума на езика, а именно: при
повдигане на езика се вижда малка кръгловата язва върху френулума, покрита обикновено с
белезникаво налепче (ulcus frenuli linguae).

Francesco Fede, Antonio Riga, итал. клиницисти

Специфични инфекции
• Сифилис
• Туберкулоза

СЕМ изображения на Treponema pallidum и Mycobacterium tuberculosis

СИФИЛИС – ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

ЕТИОЛОГИЯ:
Сифилисът се причинява от Treponema pallidum (бледата спирохета), която е
много подвижна, показва значителна устойчивост във външните условия. Но
бързо загива при изсушаване и високи температури. Тя се дели на 30 часа - има
важно значение за лечението на сифилис.
НАЧИН НА ЗАРАЗЯВАНЕ:

• По кръвен път - кръвопреливане, различни манипулации, осъществявани без
спазването на стерилност, при наркомани използващи еднакви спринцовки,
при осъществяване на трансплантация на органи и др.
• По полов път - най-често при проститутки, хомосексуалисти, при индивиди
осъществяващи безразборни полови контакти.
• Трансплацентарен - по време на бременна болна предава инфекцията на
плода, посредством плацентата
• Битов - при използване на общи принадлежности (четка, самобръсначка,
прибори за хранене, чаши и др.), целувка, но тук важно условие е да има
наличие на входна врата, поради нарушена цялост на кожа, лигавици и
полулигавици.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Първичен сифилис

След изтичането на инкубационния
период от 10 до 90 дни (най-често около
20) след заразяването, на мястото на
входната врата на инфекцията се
образува раничка, по-рядко язва,
наречена твърд шанкър (ulcus durum).Тя
е с кръгловата форма с диаметър от 5 до
20 мм, гладко дъно с медно-червеникав
цвят, с оточно-червеникав цвят, с оточни
твърди ръбове, неболезнена.
Локализацията на язвата най-често е в
областта на половите органи. Няколко
дни след появата на сифилистичната
язва, регионалните лимфни възли се
увеличават и достигат големина на
лешник, като са неболезнени при
опипване. Оставена без лечение
раничката заздравява за няколко дни, но
може да се инфектира вторично. Силно
заразна е!

Вторичен сифилис
Най-значителният симптом са сифилистичните обриви (сифилиди), които се появяват по
цялото тяло, неболезнени са, и не предизвикват сърбеж. В началото това са малки и
дискретни лезии с бледо розов цвят. С напредване на болестта обаче те прерастват в
големи и забележими обриви разполагащи се по цялото тяло, най-вече в областта на
дланите и ходилата, корема, гърдите, гърба и други места, като областта при челото и
косата. По това време, болестта е силно заразна, защото бактериите се намират в
секретите отделяни от тези ранички. Обривът обикновено преминава без лечение в
рамките на 2 до 6 седмици. Други симптоми са висока температура, възпалено гърло,
умора, главоболие, болки във врата, болки в ставите, неразположение, косопад.

Вторичен сифилис – орални изяви
Образуват се множество безболезнени лезии по лигавицата на устата и гърлото
(Plaques muqueuses). По това време, болестта е силно заразна, защото бактериите се
намират в секретите отделяни от тези ранички. Обривът обикновено преминава без
лечение в рамките на 2 до 6 седмици.

Вторичен сифилис – орални изяви

Lues II Plaques muqueuses

Lues II Сифилитичен ларингит

Lues I Ulcus durum

Lues II Plaques muqueuses

Латентен сифилис
Този стадий възниква безсимптомно в две фази: ранна (в рамките
на 1 година от началото на инфекцията) и късна (след 1 година).
Късния латентен сифилис е неинфекциозен. Бактериите остават
неактивни в лимфните възли и далака. Латентния сифилис може да
продължи от 3 до 30 години и е възможно въобще да не прогресира
до финалния стадий – третичен сифилис. Около 30% от заразените
хора остават в латентно състояние до живот.

Третичен сифилис
Крайният стадий, наречен “късен“, сифилис, започва
3 или повече години след началото на инфекцията.
Около 30-40% от заразените хора прогресират до
този стадий. При него болния може да не бъде
заразен, но бактериите се размножават и
разпространят по цялото тяло, увреждайки сърцето,
очите, мозъка, нервната система, костите и ставите;
Наблюдават се и сърдечно-съдови заболявания като
аортна аневризма и аортна клапна недостатъчност;
дегенеративни заболявания на централната нервна
система водещи до деменция, тремор, загуба на
мускулна координация (атаксия ), парализа,
анизокория и слепота .

Характерни за третичния сифилис са сифилитичните
гуми.

Третичен сифилис
Тумороподобни плаки (сифилитични гуми) могат да се развият по кожата, костите,
тестисите и др. Те са образувания, които в началото палпаторно са твърди и приличат
на гумени топчета. Гумите са по-малобройни от обрива характерен за втория период.
Те се намират под кожата, подвижни са спрямо нея, а големината им е с размер на
бобено зърно до яйце. С времето те нарастват, размекват се и от тях изтича лепкава
материя съставена от некротични тъкани и възпалителен ексудат. Лизират кожата и
подкожните тъкани, зараствайки бавно и причинявайки деформации и белези.

ТРЕТИЧЕН СИФИЛИС НА ЛИГАВИЦИТЕ:
Засягат се лигавиците на устата и носа, рядко на половите органи. Клиничните прояви
са аналогични на кожата.
Третичният сифилис дава характерни поражения по езика, които се представят по два
начина:
• Гумозен език - гумите по езика е единична, резорбира се без разпад или се оформя
гумозна язва. Тя се последва от намаляне на подвижността на езика и развитието
на белег.
• Склерозирал език - получава се дифузно увеличение обема на езика, след което
настъпва намаляване на обема и подвижността му.

При появата на гумозна лезия на небцето, тя лизира костта и се
образува комуникация между носа и устата, оставяйки тежки
анатомични дефекти след себе си. Гуми се развиват също така и в
костите и предизвикват остеомиелити, разрушавайки ги.

Вроден сифилис

Сифилисът може да бъде предаден от бременна майка на плода. При скорошна
инфекция вероятността за предаване на болестта е по-голяма от при инфекция в
напреднал стадий. Може да бъде ранен и късен сифилис. При ранният сифилис
инфектирането може да бъде в различни етапи от бремеността. Различават се
ранен сифилис на плода, на кърмачето и на детската възраст.

Вроден сифилис

Характерно за късния вроден сифилис е триада на Hutchinson

A Colour Atlas of Clinical
Conditions in Paedodontics
R. Rapp and G. B..Winter

Случай от студентска зала, 2009г.

Портрет на Gerard de
Lairesse от Rembrandt van
Rijn, около 1665–67, масло
върху платно
Научи повече за сифилиса на:
http://www.answers.com/topic/
syphilis

ТУБЕРКУЛОЗА
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Ref: 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
Туберкулозата(на латински: Tuberculosis) е хронично протичащо специфично
възпалително заболяване, което засяга предимно белите дробове, но може да
засегне и централната нервна система, лимфните съдове, храносмилателната
система, костите, ставите и дори кожата.
ЕТИОЛОГИЯ:
• Специфичният причинител на туберкулозата е Mycobacterium tuberculosis,
наречен още бацил на Кох. Той бива 5 основни типа (човешки, говежди, птичи,
миши и поикилотермен), като епидемиологично значение за човека имат
първите два.
• Източник на заразата е болният от туберкулоза. Най — застрашени от
заразяване и заболяване са контактните т. е. живеещите и работещите в едно
помещение с болния хора. Не всеки контактен се разболява. От туберкулоза се
разболяват лица с потисната имунна система. Предразполагащи фактори са
непълноценното и нерационалното хранене, стресът, преумората,
злоупотребата с алкохол, тютюнопушенето. Рискови за заболяване от
туберкулоза са и лица със захарен диабет, ХИВ позитивни, лекуваните
продължително време с кортизонови препарати, провеждащите химио- и
лъчелечение и др.

Причинителят на туберкулозата Mycobacterium tuberculosis, е идентифициран и
описан на24 март 1882 г. от Роберт Кох. Той бива видян от Кох в микроскопски
препарат от храчка на туберкулозно болен човек. За това си откритие той
получава Нобелова награда за физиология и медицина през 1905 г.

КЛИНИЧНА КАРТИНА:
• Кашлица, която може да продължи седмици, като в началото се наблюдава
леко покашляне, а при напредване на болестния процес кашлицата се
засилва и става влажна;
• Храчене – болните отделят храчки главно сутрин, понякога примесени с
кръв;
• Повишена температура – болните имат повишена температура за
продължителен период от време (дори с месеци);
• Изпотяване – то е обилно, особено нощно време;
• Болки в гръдния кош – те се срещат при повечето болни между плешките, в
раменните и страничните области на гръдния кош, като се засилват при
дишане и кашлица;
• Безапетитие – то води до намаляване на телесното тегло;
• Задух – този признак е характерен за напредналите стадии на болестта;
• Отпадналост и безсилие – тези симптоми продължават дълго време.
Туберкулозата може да протече и напълно безсимптомно в около 15% от
случаите. При възрастни хора често наподобява пневмония или друго
инфекциозно заболяване.

Извънбелодробни форми

Кожна туберкулоза

Туберкулоза,
засягане на лимфен
възел с формиране
на фистула.

Особена форма на туберкулоза, засягаща шийните лимфни възли е известна като
скрофула. Клинично тя се характеризирас подуване на няколко лимфни възела,
последвано често от формиране на множество фистули по прилежащата кожа.
ДД: лимфом, сиалоаденит, актиномикоза

Орални изяви на ТБ
Оралните изяви на туберкулозата не са чести и са представени от голям спектър лезии,
обикновено вторични спрямо белодробното огнище. Регионерната лимфаденопатия
обикновено е придружена от орални лезии.
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Коя язва е ракова, коя е туберкулозна и коя е луетична?

Орални изяви на ТБ
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3 × 1 cm2 туберкулозна язва по дясната букална мукоза

Източник: Oral Medicine: Oral tuberculosis
D P Von Arx & A Husain
British Dental Journal 190, 420 - 422 (2001) Published online: 28 April 2001

Туберкулозен остеомиелит на десния мандибуларен кондил

ЛЕЧЕНИЕ:
• Лечението се провежда в противотуберкулозно заведение (болница, диспансер).
Прилагат се противотуберкулозни медикаменти (тубоцин, стрептомицин,
дидротенат, ПАСК, римицид, ИНХА 17, витамини, отхрачващи и бронхолитични
средства, кортикостероиди, кислород). Лечението е продължително, до
настъпване на трайно подобрение. След това се провежда задължително
диспансеро-амбулаторно лечение. Болните подлежат на системен контрол за
бацилоносителство.
ПРОФИЛАКТИКА:

• Ваксиниране с БЦЖ ваксина след 48-ия час от раждането на бебето и
реимунизиране - на 7, 11 и 17-годишна възраст;

