
УЛЦЕРАТИВНИ ЛЕЗИИ НА УСТНАТА ЛИГАВИЦА 
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Обривни елементи с нарушена 

цялост на лигавицата 

 

 

А) Ерозия (erosion) 

Б) Афта (aphtha) 

В) Язва (ulcus) 

Г) Рагада (rhagada) 

Д) Фистула (fistula) 

Е) Рана (vulnus) 



Афта (aphtha) 

 

Повърхностно поражение на  устната 

лигавица с кръгла или полигонална 

форма, с диаметър 2-10mm, 

заобиколена от яркочервен ореол 

(хало). Дъното й е покрито с 

белезникав фибринозен налеп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афтата не преминава в дълбочина 

базалната мембрана, затова 

оздравява без цикатрикс!  



Язва (ulcus) 

 

Язвата е по-дълбок дефект, който се 

получава след разпад на възпалена и 

некротична тъкан (или след туморен 

разпад).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефектът преминава базалния слой 

на епитела и навлиза в подлежащата 

lamina propria. 

След оздравяване остава цикатрикс!  



N.B. 
 

В англоезичната литература вместо афта 

се употребява термина афтозна улцерация!  



Афтозни улцерации и язви 

Основни причини за възникване на афтозни 

улцерации и язви: 

1.  Локални причини 

2.  Афтози 

3.  Инфекции 

4.  Медикаменти 

5.  Малигнени процеси 

6.  Системни заболявания 



Улцерациите биват остри и хронични 



Остра улцерация                                                                   Хронична улцерация 



Рецидивиращ афтозен стоматит (РАС): 

1) Епидемиология 

• Най-честото заболяване на устната лигавица 

• Пик между 10 – 19 години, но често продължава цял живот 

• 5 – 25% от хората са засегнати, повече жени 

  

Афтозни заболявания 



Рецидивиращ афтозен стоматит (РАС): 

 

2) Етиология 

• Травма (предиспониращ фактор) 

• Физичен и психичен стрес 

• Общи заболявания (особено на ГИТ, ендокринни, кръвни, СПИН) 

• Хранителна алергия (смокини, домати, сирене, ядки) 

• Имунологични причини (Т-клетъчно медииран отговор към 

антигени на Streptococcus sanguis 2А при който се активират 

митохондриални протеини, които увреждат мукозната мембрана.) 

• Локални предразполагащи фактори (биметализъм, лоша хигиена)  

Афтозни заболявания 



Рецидивиращ афтозен стоматит 

(РАС): 

3) Клинична картина. Характерни за РАС 

са рецидивиращите, болезнени 

афтозни улцерации на устната 

лигавица 

 

Известни са три клинични форми: 

• Малки афтозни улцерации (афти на 

Mikulitz) 

• Големи афтозни улцерации (афти на 

Sutton) 

• Херпетиформени улцерации 

  

Афтозни заболявания 

Процентно разпределение 



Рецидивиращ афтозен стоматит (РАС): 

Малки афтозни улцерации (афти на Mikulitz) 

• Около 20% от населението е засегнато 

• Появяват се от 1-5 малки афти по неприкрепената лигавица 

след продромален период от 1-24 часа  

• Най-често е засегната лабиална и букална лигавица, под на 

устната кухина и върха на езика 

• Много рядко засяга кератинизираната лигавица (гингива) 

• Хиперестезията на лигавица е последвана от хиперемия, 

после малка папула, която некротизира и в центъра й се 

образува афта. 

 

Афтозни заболявания 



Рецидивиращ афтозен стоматит (РАС): 

Малки афтозни улцерации 

• Клинично афтата е с диаметър 2-5 mm, овална, покрита с 

сивкаво-жълтеникав налеп и хиперемичен ореол (хало) 

• Нерядко са групирани, до 5 на брой едновременно 

 

 

Афтозни заболявания 



Рецидивиращ афтозен стоматит (РАС): 

Малки афтозни улцерации 

 

• Лигавицата между афтите не е възпалена 

• Няма температура и лимфаденопатия 

• Затруднена функция (болят!!!) 

• Явяват се периодично (1-2 пъти годишно) 

• По-често боледуват жени (3:2) 

• Оздравяват спонтанно до 14 дни 

• Не оставя цикатрикс 

Афтозни заболявания 





Рецидивиращ афтозен 

стоматит (РАС): 

Малки афтозни 

улцерации 

• Хистопатология – 

ограничена некроза на 

повърхностните 

епителни пластове, 

фибринозна 

псевдомембрана, 

възпалителен 

инфилтрат в 

съединителната тъкан 

(подобен на феномена 

на Артюс) 

Афтозни заболявания 



Рецидивиращ афтозен стоматит (РАС): 

Малки афтозни улцерации 

Диагноза: поставя се на базата на анамнезата и клиничния 

преглед 

ДД:  

• Афти на Sutton (различна големина) 

• Синдром на Behçet (засягане лигавицата на очите и половите 

органи) 

• Рецидивиращ херпес симплекс и други вирусни инфекции 

(тук обривен елемент е везикулата!!!) 

• АНУГ (засегната е гингивата) 

• Дермато-стоматити (различна анамнеза и клиника) 

Афтозни заболявания 



Рецидивиращ афтозен стоматит (РАС): 

Малки афтозни улцерации 

 

Лечение: симптоматично 

• Елиминиране на предразполагащите фактори 

• Лечение на общите заболявания (диета без глутен при 

цьолиакия нпр.) 

• Антибиотично-кортикостероидна суспензия за изплакване на 

устата 

• Каутеризация и коагулация (нпр. Ваготил) 

• Озонотерапия 

• Лазертерапия (фотодинамична терапия с метиленово синьо)  

Афтозни заболявания 





Третиране на 

афтозни  

улцерации с 

озон  

20 000 ppm/30s 3 посещения през ден 



Рецидивиращ афтозен стоматит (РАС): 

Големи афтозни улцерации (афти на Sutton) 

• По-рядка и по-тежка форма на РАС 

• Афтите имат диаметър > 5 мм, явяват се без продромални 

явления 

• Най-често са засегнати меко небце, тонзили, лабиална и 

букална лигавица, но и език и твърдо небце (кератинизиран 

епител) 

• Локализацията е предимно в задните отдели на устата!!! 

• Броят на афтите варира от 1 до 10, но често единична афта 

персистира до 6 месеца и се бърка с ракова язва (ДД!!!) 

• Силно болезнени са и заздравява с цикатрикс 

Афтозни заболявания 







Рецидивиращ афтозен 

стоматит (РАС): 

Големи афтозни 

улцерации 

Хистопатология – 

възпалителен 

инфилтрат от 

мононуклеарни клетки в 

съединителната тъкан. 

Имунофлуоресценцията 

показва IgG, IgM, 

циркулиращи антитела и 

сенсибилизирани Т-

лимфоцити срещу 

оралния епител. 

Афтозни заболявания 



Рецидивиращ афтозен стоматит (РАС): 

Големи афтозни улцерации 

Лечение: симптоматично 

• Антибиотично-кортикостероидна суспензия за изплакване на 

устата 

• Озонотерапия 

• Лазертерапия (фотодинамична терапия с метиленово синьо) 

• Системно кортикостероиди (Преднизолон 40mg дневно за 4 

дни и по 10mg в следващите 3 дни 

• Имунистимулация (Левамизол/Декарис по 1 табл. 3хдневно за 

три дни, с повторение на всяка 1-ва и 3-та седмица за 4 

месеца)  

Афтозни заболявания 



Третиране с озон 

при голяма афта 

Болезнена 

улцерация по 

палатиналната 

лигавица с 

напреднали 

некротични 

изменения 

20 000 ppm/30s 3 посещения през ден 



РАС – афта на Sutton 



Фотодинамична терапия с 

метиленово синьо 





Рецидивиращ афтозен стоматит (РАС): 

Херпетиформени афтозни улцерации 

• Приличат на лезиите при херпес (първичната среща) 

• Афтите са многобройни, с големина 1-2 мм, на гроздове от 10 

до 100 бривни единици 

• Конфлуират, съседната лигавица е зачервена 

• Локализацията е предимно върха на езика и лабиалната 

мукоза 

• Силно болезнени са!!! 

• ДД с вирусни инфекции (гингивата не е засегната и няма 

везикули) 

• Лечение: симптоматично с тетрациклинова суспензия 

Афтозни заболявания 



Херпетиформени улцерации 

                                       





Hulusi Behçet 

(1889-1948) 

 

H. Behçet. Über rezidivierende, aphtöse, durch ein Virus verursachte 

Geschwüre am Mund, am Auge und an den Genitalien. Dermatologische 

Wochenschrift, Hamburg, 1937, 105(36): 1152-1163. 



Синдром на Behçet 

Очно-орално-генитален синдром 

• Етиологията е неизвестна (комбинацията HLA-B51 и ген 

SUMO4 се счита за предиспозиция за развитие на имуно-

медииран системен васкулит) 

• Боледуват предимно мъже между 20 и 30 години 

• Включва триадата: (1) рецидивиращи афти в устата; в 90% от 

случаите, (2) рецидивиращи афти по гениталиите, (3) 

възпалителни заболявания на очите (конюнктивит, 

иридоциклит и др.) 

• При 50% от болните заболяването е генерализирано и 

протича тежко със засягане и на други системи   

Афтозни заболявания 



Афтозна улцерация и хипопион 

Акнеиформени пустули по кожата и лезиия на скротума 



Патохистология: 

имуно-медииран системен 

васкулит и съдова тромбоза 

(долу) 



Синдром на Behçet 

Диагностични критерии: 

• РАС най-малко три пъти през годината 

• Васкулит на ретината, преден или заден увеит 

• Еритемно-нодозни или акнеиформени лезии по кожата 

• Положителен тест за патергия (отчита се 1-2 дни след 

въвеждане на стерилна игла №20 в кожата; формира се 

пустула) 

• Лечението се провежда съвместно от дерматолог, 

офталмолог и дентален лекар 

• Лечението на оралните лезии е като при РАС 

• Общото лечение включва кортикостероиди и цитостатици 

със значителни странични ефекти 

Афтозни заболявания 



Положителен тест за патергия след кръвна проба и след убождане  



1) Болест на Рига-Феде 

2) Травматична язва 

3) Декубитална язва 

4) Трофична язва (инжекционна некроза) 

5) Ракова язва 

6) Сифилитична язва 

7) Туберкулозна язва 

8) Улцерозен гингивит и стоматит 

9) Язви при системни заболявания    

Язви по устната лигавица 



Morbus Riga-Fede 

При кърмачета с преждевременно поникнали долни резци, които травмират 

френулума на езика по време на сучене често се наблюдава язвичка на 

френулума на езика, а именно: при повдигане на езика се вижда кръгловата 

лезия върху френулума, покрита обикновено с белезникав налеп (ulcus frenuli 

linguae). Прогнозата е добра. Лечението се състои в заглаждане на острите 

режещи ръбове.  

Francesco Fede, Antonio Riga, итал. клиницисти  



Афтите на Bednar могат да се открият при 236 от 1,494  

новородени (15.8%) според Nebgen S. и съавт. 

 

Nebgen S. · Kasper H.-U. · Schäfer D. · Christ H. · Roth B.  

Bednar’s Aphthae in Neonates: Incidence and Associated 

Factors Neonatology 2010;98:208–211 



Williger-ова инжекционна некроза (трофична язва) 



Други локални причини: 

А) Травма (Физична) 

   - Протези, ортодонски апарати. 

   - Самонаранявания. 

   - Фрактурирани зъби и обтурации. 

   - Ятрогенни травми. 

Б) Изгаряния 

   - Химичесхи. 

   - Електрически. 

   - Топлинни 

   -  Йонизираща радиация   

Язви по устната лигавица 



Декубитална язва (ulcus decubitale) 

Вид травматична язва от 

лошо ажустирани 

протези. Прогнозата е 

добра – отстраняване на 

причината и 

симптоматично лечение. 



УЛЦЕРАЦИИ ПО УСТНАТА ЛИГАВИЦА СЛЕД ЛЪЧЕТЕРАПИЯ 



Травматични улцерации : 

1- Физична (механична травма):  

- Механичната травма е честа причина за орални лезии.  

- Причинява се от фрактурирани зъби, грапави и остри ръбове 

на обтурации, зъболекарски инструменти, захапване, 

дразнене от лошо адаптирани протези, чужди тела и др.  

1) Локални причини: 

 

Язви по устната лигавица 



1- Механична травма: 

Клинична характеристика: 

- Тези лезии са клинично разнообразни по форма и големина, но 

обикновено са единични болезнени улцерации с гладка зачервена или 

бяло-жълтеникава повърхност заобиколена от тясно еритемно хало. 

Обикновено са болезнени  при палпация и оздравяват без цикатрикс до 

6-10 дни след премахване на причината. 

 

  

         Травматични улцерации  
1) Локални причини: 

Язви по устната лигавица 



1- Механична травма: 

Клинични особености: 

- Понякога хроничните травматични улцерации могат да имитират 

клинично карцинома.  

- Предилеционните места са езика, устните и букалната лигавица. (но 

не и пода на устната кухина!!!) 

- Диагнозата се основава на анамнезата и клиниката. Ако след 

отстраняване на причината улцерацията персистира над 10–12 се 

налага вземането на биопсия.  

             

        Травматични улцерации  
1) Локални причини: 

Язви по устната лигавица 



Травматична язва (ulcus 

traumaticum), вследствие 

прехапване на лигавицата 



Травматични улцерации  

Механична травма: 

ДД. Плоско-клетъчен карцином и други малигнени лезии, афтозни 

улцерации, сифилис, туберкулоза. 

Лечение  Премахване на травматичния фактор. Тъканни адхезиви с 

кортикостероид за кратко (нпр. Солкозерил). 

Язви по устната лигавица 



Травматични улцерации  

2- Химична травма: 

-При неправилна употреба на медикаменти или ятрогенно увреждане 

Клинична характеристика: 

- Обикновено се наблюдава зачервяване, болезнен еритем, последван от 

десквамация на епитела, оставящ ерозирана повърхност. 

-Лезията, ако е с малка площ оздравява спонтанно за около седмица. 

-Диагнозата се поставя на база на анамнезата и клиниката. 

Лечение 

- Отстраняване на причинителя и симптоматична терапия 

Язви по устната лигавица 



Изгаряне с Endosolv R (на базата на 

резорцин) 



Медикаменти 

А) Лекарствено индуцирана неутропения (цитотоксични 

химиотерапевтици) 

Б) Лихеноидна лекарствена реакция (β-блокери, НСПВ и др.) 

В) Лекарствено индуциран мукозит (Химиотерапия) 

 

Язви по устната лигавица 



Лекарствено индуцирана  

неутропения: 

 

Разрушаването на тъканите 

протича бързо без изразена 

левкоцитна реакция (липсва 

еритемно хало) и липсат болеви 

усещания. 



Локална 

лихеноидна 

реакция спрямо 

литиев карбонат 



ЛЕЗИИ ПРИ ХИМИОТЕРАПИЯ 



При малигнени заболявания 

А) Орален сквамозно-клетъчен карцином 

Язви по устната лигавица 



При малигнени заболявания 

Характеристика на раковата язва: Старите ракови язви са големи, 

кратериформени, покрити със сиво-жълта некротична материя. 

Ръбовете са плътни и надигнати. 

Класическите симптоми, които показват малигнизация на 

процеса са: 

•Персистираща язва (над 14 дни – биопсия!!!!) 

•Индурация на тъканите (задебеляване и втвърдяване) 

•Пролиферативен разтеж (над съседните тъкани, промени в 

консистенцията и цвета) 

•Срастване (фиксация) с подлежащите тъкани и лимфаденопатия 

Язви по устната лигавица 



Ракова язва 



Ракова язва 



При системни заболявания 

А) Комбинирани заболявания на дермата и оралната мукоза 

(Дермато-стоматити) 

Б) Хематологични нарушения (анемии, левкемии идр.) 

В) Гастроинтестинални заболявания  

• Цьолиакия (Глутенова ентеропатия) 

• Болест на Crohn 

• Улцеративен колит 

 

Язви по устната лигавица 



Болест на Крон                                  Улцеративен колит  

            Гранулом                                         микроабсцес  



Грануломатозен хейлит                 Афтозни улцерации 

Мукозни вегетации              Релеф тип “калдаръмена настилка“ 

Болест на Крон 



Релеф на лигавицата тип “калдаръмена настилка“ при болестта на Крон 



При инфекции 

А) Вирусни 

   - Везикуло-булозни заболявания причинени от вируси 

 

Б) Бактериални 

   - Остър улцеро-некротичен гингивит(ANUG) и стоматит 

   - Сифилис 

   - Туберкулоза 

 

    

Язви по устната лигавица 



Инфекциозни причини 

1. Вирусни: HIV, HSV, Zoster-Varicella virus и др. 

 

Язви по устната лигавица 

HIV-асоциирана улцерация 



Инфекциозни причини 

2. Бактериални 

 а) Остър улцеро-некротичен гингивит (ANUG) и стоматит 

 б) Сифилис 

 в) Туберкулоза 

Язви по устната лигавица 



Инфекциозни причини 

2. Бактериални 

 Остър улцеро-некротичен гингивит (ANUG) и стоматит 

 

Етиология: Симбиоза между Fusobacterium nucleatum и Treponema 

vincentii.  

Предразполагащи фактори: емоционален стрес, пушене, лоша орална 

хигиена, локална травма, имуносупресия, HIV инфекция.  

Язви по устната лигавица 



Plaut, Hugo Carl, 1858-1928 

Vincent J. H. (1865-1950) 



Симбиоза между Fusobacterium nucleatum и Treponema vincentii 





Инфекциозни причини 

2. Бактериални 

 Остър улцеро-некротичен гингивит (ANUG) и стоматит 

Клинична характеристика: болезнена некроза на интерденталните 

папили и маргиналната гингива с оформяне на улцери покрити с сивкав 

налеп. Налице е спонтанно кървене, foetor ex ore, хиперсаливация, 

лимфаденопатия, а понякога треска и отпадналост. 

Понякога лезиите могат да обхванат и оралната лигавица (улцеро-

некротичен стоматит). 

Язви по устната лигавица 



АНУГ 



Инфекциозни причини 

2. Бактериални 

  Остър улцеро-некротичен гингивит (ANUG) и стоматит  

ДД: херпетичен гингиво-стоматит, десквамативен гингивит, 

агранулоцитоза, левкемия. 

Лечение: Клинична орална хигиена (щадящо!!), оксидиращи средства 

(като разтвори за изплакване на устата), озонотерапия, системно 

антибиотици и метронидазол. 

Прогнозата при HIV инфектирани е лоша. 

Язви по устната лигавица 



ANUG (Plaut-

Vincent gingivitis) 

ANUG вследствие на Dentitio difficilis. Озон 30 000 ppm/30s в 3 

посещения, през ден. Оздравяване с цикатрикс 

Улцеронекротичен 

гингивит 



 

(Gingivostomatitis 

Plaut-Vincenti) 

Улцеро-некротичен 

пародонтит. 

След КОХ и три апликация 

на озон клиничната 

симптоматика е облекчена 

без употреба на 

антибиотик. 



Инфекциозни причини 

2. Бактериални 

 Сифилис 

Сифилисът е венерическо заболяване, което се причинява от Treponema pallidum. 

•Първичната сифилитична язва в устата е твърдия шанкър – ulcis durum. 

•Ако сифилисът не се лекува в третата фаза на заболяването в устната кухина 

може да се наблюдава развитието на гумозни язви. 

Язви по устната лигавица 



Язвата в началото е малка 2-3mm, с гладко бакърено дъно,  

равни ръбове с хрущялна плътност и без червен ореол. Язвата може да 

бъде покрита с белезникава, силно инфектирана серозна материя. Силно 

заразна е.  

 

Прегледът на оралната лигавица се извършва винаги с ръкавици!  

Първичен сифилис 



Третичен сифилис 

 

Сифилитичните 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. 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.  



Инфекциозни причини 

2. Бактериални 

 Сифилис 

ДД Травматична язва, афтозна улцерация, туберкулоза, herpes simplex, erythema 

multiforme, lichen planus erosiva. 

Лечение Антибиотично, провежда се от дермато-венеролог. 

Язви по устната лигавица 



Инфекциозни причини 

2. Бактериални 

 Туберкулоза 

Етиология: Mycobacterium tuberculosis. 

Клинични изяви в устната кухина: Оралните лезии са редки и 

обикновено вторични спрямо белодробната локализация. 

Микроорганизмите идват от белия дроб с инфектирани храчки и заразяват 

устната лигавица. 

Клинично:  улцерацията е слабо болезнена с неправилна форма, с тънки 

подкопани краища и зърниста повърхност, покрита със сиво-жълт ексудат. 

Най-често се открива по гърба на езика и по-рядко по комусурата на 

устните, букалната мукоза и небцето. Придружена е от лимфаденопатия. 

Язви по устната лигавица 



Туберкулозни язви по 

букалната лигавица и 

устната  



Инфекциозни причини 

2. Бактериални 

 Туберкулоза 

ДД: карцином, сифилис, еозинофилен гранулом, некротизираща 

сиаладенометаплазия, грануломатоза на Вегенер, афта на Сутон. 

Лечение: Антитуберкулозни химиотерапевтици и антибиотици 

Язви по устната лигавица 



Туберкулозна язва с типична локализация по гърба 

на езика 



Коя язва е ракова, 

коя е туберкулозна и 

коя е луетична? 


