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Орална патология при 
ХИВ и СПИН 

Доц. Г. Томов 



Какво е ХИВ?  

• ХИВ (от английското HIV- Human 
Immunodeficiency Virus, "човешки 
имуннодефицитен вирус") е 
ретровирус, който атакува човешката 
имунна система. Вирусът причинява 
синдрома на придобитата имунна 
недостатъчност (СПИН). 

 

• Откриватели на ХИВ са французите 
Люк Монтание и Франсоаз Бар-Синуси 
(Нобелова награда през 2008 година) 



Как се предава инфекцията СПИН? 

   Полов път (при хомосексуални и хетеросексуални отношения, както и при 
хора, занимаващи се с професионални сексуални услуги). 

  

 Чрез заразени медицински инстументи - при използване на заразени с 
вируса игли на спринцовки, катетри и др. Този начин на заразяване се 
наблюдава при наркомани.  

 

 По кръвен път (хемотрансфузионен) - с преливане на заразена кръв или 
нейни компоненти, като кръвна плазма.  

 

 Перинатален - по време на раждане на бебе от болна майка. Чрез млякото 

на заразената майка. 

 

 Трансплантационен път - чрез пресаждане на заразени органи, както и при 

изкуствено оплождане със заразена сперма. 

 

 Професионални или битови наранявания, при които се образуват рани. 

Хора с такива рани могат да се заразят при пряк контакт с кръв или някои 

други секрети от болни от ХИВ инфекция индивиди.  

 

 



ПЪРВОТО СЪОБЩЕНИЕ 1981г. Фредерик Сийгъл 
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ЕПИДЕМИОЛОГИЯ: 39,5 милиона са заразените 



• Брой серопозитивни (2013): 4 128 
• 67,3% са мъже 
• 70% са между 19 и 40 години 
• По сексуален път са заразени 90,5% от инфектираните 
• Наркоманите и хомосексуалистите са силно уязвими групи 
• 60% от заразените живеят в София и Пловдив 

КЪДЕ СМЕ НИЕ? 



Развитие на ХИВ инфекцията 

Цитат по: Pantaleo G, et al. N Engl J Med 1993;328;327.    



Остър ретровирусен синдром 

• Треска     96% 

• Лимфаденопатия   74% 

• Фарингит               70% 

• Обрив     70% 

• Миалгия/Артралгия   54% 

• Диария     32% 

• Главоболие    32% 

• Гадене/Повръщане   27% 

• Хепатомегалия    14% 

• Загуба на тегло    13% 

• Неврологична симптоматика 12% 



Стадии на ХИВ инфекцията 
• Стадии I Остра HIV инфекция 

• Стадии II Асимптомен HIV  

• Стадии III Ранен симптоматичен HIV 

• Стадии IV Късен симптоматичен HIV 

– A Конституционални заболявания  

– B Неврологични заболявания 

– C Вторични инфекции 

• C1 СПИН свързани 

• C2 Други инфекции 

– D Вторични неоплазми 

– E Други състояния 
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Орални изяви и ХИВ 

Висок ръст на оралните прояви 

Оралните лезии могат да са предвестник на промяна в 
ХИВ статуса 

Достъпни за оглед и относително лесни за 
диагностициране в сравнение други лезии 

Потенциално влияние върху общото здраве 

Потенциално влияние върху качеството на живот 

 
 

Адаптирано от:  Sifri R, Diaz V, Gordon L, Glick M, Anapol H. et al. Oral health care issues in HIV 
disease: developing a core curriculum for primary care physicians. J Am Board Fam Pract 1998; 
11(6):434-44 
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Висок ръст на оралните изяви при 

ХИВ/СПИН 
• Повече от 90% от пациентите имат 

повече от една лезия в устата по 

време на заболяването си. 1 

 

• В повечето случаи има и 

придружаваща симптоматика 

 

• Многообразие от клинични прояви, 

които обаче са характерни 
 

1 Цитирано от: New York State Dept of Health AIDS Institute's Best 

Practices. Promoting oral health care for people with HIV infection. 

January 2004.  
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Често оралните лезии са сред първите прояви 
на ХИВ инфектиране1 

Нови орални лезии при ХИВ инфектиран 
пациент е знак, че инфекцията прогресира. 

Нелекуван ХИВ инфектиран с орална 
кандидоза развива СПИН до две години1 

Нужда от профилактика срещу специфични 
опортюнистични инфекции. 
 

1
Цитат по:  NewYork State Dept of Health AIDS Institute's Best Practices. Promoting oral 

health care for people with HIV infection. January 2004.  
 

 

  Оралните лезии – предвестник на 

промени в ХИВ статуса 
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Поведение при съмнение за 

ХИВ инфекция 

• Щателна анамнеза 

• Медицинска история на пациента 

• Оценка на рисковите фактори  

• Екстра- и интраорален преглед 

• Диагностични тестове 



ИНТРАОРАЛНИ ТЕСТОВЕ ЗА HIV НОСИТЕЛСТВО 
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Лабораторни референтни стойности на 

лимфоцитите 

Тип Ly Процент (%) от общия брой Ly 

 Total T, CD3 60- 87% 

 Total T/ mm3  630 - 3170 

 B cell 1- 25% 

 Suppressor, CD8 10- 40% 

 Suppressor/ mm3 240 – 1200 

 Helper, CD4 30 - 55% 

 Helper / mm3 600 – 1700 

 H:S (CD4/CD8)   0.8 - 3.0  
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CD % Описание CD4 ниво 

30-55 Нормални нива  >600 cell/mm³ 

< 29  Начална имунна супресия <500 cell/mm³ 

<29 Изява на опортюнистични 

инфекции вкл. орални лезии 

<400 cell/mm³ 

14 -18   Увеличен брой 

опортюнистични инфекции  

>201-400 

cell/mm³  

<14  Силна имунна супресия(нпр. 

с поява на Apthous Major)  

<200 cell/mm³ 

      СПИН 

Продължава 

да намалява 
Фатални опортюнистични 

инфекции(нпр. CMV, MAC)  

<100 cell/mm³ 

CD4  нива и отношение към прогнозата  
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Тромбоцити 

 

• Референтна норма: 150,000-400,000/uL 

 

• Опасност от хеморагия при инвазивно 

дентално лечение <60,000 

 

• Спонтанно кървене<50,000 
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Неутрофили 

• Референтна норма:  3,000-7,000/ mm 

 

• Неутропения:  <1000/mm3 

 

• Тежка неутропения <500/mm3 

 

**Изисква антибиотична профилактика преди 

инвазивно дентално лечение 

 



HIV-свързани орални лезии 

• Инфекциозни 
– Гъбични, вирусни, бактериални 

 
• Неоплазми 

– Сарком на Kaposi, Неходжкинов лимфом 
 

• Други 
Автозни улцерации, лихеноидни реакции, 

засягане на слюнчените жлези, токсични 
лекарствени реакции към противовирусната 
терапия, Ксеростомия, Тромбоцитопенична 
пурпура, Мукозна хиперпигментация 

  



Орални изяви на ХИВ инфекцията 

Инфекция Орална изява 

 
Гъбична 

  Кандидоза 
    - Псевдомембранозна, еритематозна, ангуларен хейлит 

Инвазивни гъбични инфекции 
   - Хистоплазмоза, криптококоза  

 

Вирусна 

  Herpes Simplex 

  Herpes Zoster 

  Cytomegalovirus 

  Hairy Leukoplakia (Epstein Barr Virus) 

  Орални брадавици (Human Papilloma Virus) 

  Human Hominus Virus–8 [Сарком на Капоши?] 

Бактериална 
  Линеарна гингивална еритема (?) 

  Некротизиращ улцерозен пародонтит (АНУГ) 

  Туберкулоза 

  Други бактериални инфекции 

Адаптирано от: http://www.aids-ed.org/ppt/nw_schubert_oralupdate_03.ppt 
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Орална кандидоза 

Честа находка и предвестник на прогресията на 

ХИВ инфекцията 

 
Candida albicans е най-често представена 

 
3 типа преобладават: псевдомембранозна, 

еритематозна и ангуларен хейлит 



ДЕФИНИЦИЯ 

Преходна форма към инвазивните микози 

 

ПАЦИЕНТИ (Предиспозиции) 

15-20% заболеваемост при имуносупресирани лица  

 

ТЕРАПИЯ 

Най-често системна 

Кандидозен езофагит 



DHS/HIV/PP 

Орална кандидоза 
Клинични разновидности 

Еритематозна              Псевдомембранозна      Ангуларен хейлит  
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Орална кандидоза 

Псевдомембранозната 

форма е представена 

от бели памукоподобни 

на вид налепи, които се 

отстраняват леко, 

оставяйки зачервена 

повътхност 

Имуносупресия 
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Атрофична (Еритематозна  

И при не-имуносупресирани лица 

При пациенти с неудобни протези и лоша 

хигиена 

Зачервено поле от атрофична лигавица 

(най-често по небцето) 

Парене и дискомфорт в устата 

Културелното изследване не винаги е 

положително 

Орална кандидоза 
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Орална кандидоза 
Хроничната хиперпластична 

форма е представена от 

бяла мукозна плака. 

Най-честа локализация: 

букалната мукоза около 

комисурите и по протежение 

на оклузалната равнина, 

латеро-дорзалната 

повърхност на езика и 

алвеоларните гребени. 

Наричана е още „кандидозна 

левкоплакия“ 
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Орална кандидоза 

Ангуларен хейлит 

 



 ЛЕЧЕНИЕ на остра орална кандидоза при ХИВ (+) пациенти 

Предпочита се системното 

лечение, особено при 

рецидиви. 

 

Триазолови производни. 

Увреждат синтезата на 

ергостерол, представляващ 

основен компонент на 

клетъчната мембрана на 

гъбичките. 

• Fluconazole (Фунголон, Дифлукан и др.) 

50 – 150мг/дн за 7-14 дни 

При езофагит 14-30 дни 

• Itraconazole (Орунгал, Фунгофунал и др.) 

2x 100 мг/дн (1x 200 мг/дн) за 7-14 дни 

• Posaconazole (Noxafil) 

Първи ден 200 мг/дн. Следващите дни 100 мг/дн 

за 7-14 дни. 



 ЛЕЧЕНИЕ на ангуларен хейлит причинен от C. albicans 

Clotrimazole 1% 

крем 

Нанася се два пъти 

дневни върху 

поразения участък 

7-10 дни 

Ketoconazole 2% 

крем 

Нанася се два пъти 

дневни върху 

поразения участък 

7-10 дни 

 

Miconazole 1% крем Нанася се два пъти 

дневни върху 

поразения участък 

7-10 дни 
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Процентно разпределение на някои орални 
лезии при антивирусна терапия 

Цитат по: Greenspan, D et al 

The Lancet Vol 357 May 5, 2001 



Орални улцерации 

• Herpes simplex  

• Cytomegalovirus 

• Афтозни улцерации 

• Хистоплазмоза 

 HPV лезии 

 ANUG 

 ANUP 

 Некротизиращ 

стоматит 



Афтозни лезии 
Клинични разновидности 

Големи афти   Малки афти   Херпетиформени 

улцерации   



Орални афтозни лезии 

Лечебни опции 

• Локална терапия 
- Топикални кортикостероиди 

• Интралезионно 
 - Triamcinolone: 40 mg /ml (0.5 ml-1.0 ml) 

• Системна терапия 
- Prednisone: 0.5-1.0 mg/kg за 7-10 дни 



Коя е най-честата причина за улцерации при 

ХИВ/СПИН пациенти? 
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Herpes Simplex 

свързани лезии 

Рецидивиращ лабиален херпес: Устни (суха 

лигавица и кожа, везикули, които руптурират, 

получават се улцери, заздравяващи с крусти. 

Рецидивиращ интраорален херпес: небце и 

горночелюстна гингива: влажна и къслива 

мукоза, покрита с лезии на зачервена основа, 

които бавно изчезват.  



Herpes Zoster със засягане на N1 



Herpes Zoster със засягане на N2 



Herpes Zoster със засягане на N1 



• Бяла неравна плака с „рошава“ 

повърхност, не се изтрива, по 

латералните повърхности на 

езика.  

• Появява се в късния латентен 

стадии на ХИВ и е предвестник 

на СПИН. 

• Дефинитивната диагноза е 

хистологична! 

Epstein-Barr вирус (EBV) 

Влакнеста левкоплакия 
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Влакнеста левкоплакия 

• Лечение:  

– Като цяло не се нуждае от лечение 

– Антивирусната терапия и локалните 
апликации на podophyllum временно 
водят до ограничаване или изчезване на 
лезията 

– Може да изчезне и спонтанно  



Процентно разпределение на някои орални 
лезии при антивирусна терапия 

Цитат по: Greenspan, D et al 

The Lancet Vol 357 May 5, 2001 
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HAART терапия; странични 

ефекти: 

Свързана е с~2.6 -6 пъти 

повишен риск от папиломатоза 

  риск от афтозни улцерации, 

засягане на слюнчените жлези, 

ксеростомия и множествен кариес 

 
  според: Diz Dios P, Ocampo A, Miralles C. (2000)     ; Patton LL, et al. (2000); Patton LL, (2003) .    
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Човешки папилома вирус (HPV) 

В оралната кухина най-чести 
са: HPV 12 & 16 (сквамозен 
папилом), HPV 2- 4 (verruca 
vulgaris) и HPV 6 & 11 
(condyloma acuminatum)  

 

Клинично се проявяват като 
екзофитни, кератинизирани 
папули или възелчета с вид 
на „карфиол“ и размери от 2 -
5 mm“ 



 HPV 



HPV (Имуносупресия!!!) 
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Human Papilloma Virus (HPV) 

 

 Индикации за лечение  

   (1) Лезията може да бъде 

вторично травматизирана 

   (2) Автоинуколация в съседни 

области 

   (3) По козметични причини 
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Human Papilloma Virus (HPV) 

 

 Лечение 

 

 Криотерапия, лазер, хирургична 

ексцизия 

 

Често състоянието рецидивира 
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 Human Papilloma Virus (HPV) 

Има налична ваксина одобрена FDA 

Жени 9-26 г. (най-добре 11-12 г.) 

70% от цервикалния рак се дължи на HPV 

16,18,31,45 

Ваксината покрива 6, 11, 16, 18 

HPV 16 е свързан до 25% с оралния рак. 
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Процентно разпределение на някои орални 
лезии при антивирусна терапия 

Цитат по: Greenspan, D et al 

The Lancet Vol 357 May 5, 2001 
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Гингивит и пародонтит 

Линеарна гингивална еритема и ANUP 
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• Екстремна некроза 

на меките тъкани с 

бързо оголване на 

подлежащата кост 

• Силна болка, 

зловонна миризма и 

спонтанно кървене 

Некротизиращ улцеративен 

пародонтит 
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Некротизиращ улцеративен 

пародонтит 
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Лечение с антибиотик, Povidone 

Jodine и Chlorexidine 



Сарком на Kaposi 

 Клинично:  оралните лезии са червено-
виолетови на цвят, плоски или надигнати 

 Размерите варират от малки до значителни 

 Рарвитието им е непредвидимо 

 Дефинитивната диагноза се поставя 
хистологично след биопсия 

 Няма дефинитивна терапия – антивирусна 
терапия, лъчелечение, химиотерапия, 
склерозиращи агенти интралезионно.  







Източник: Twenty-year incidence of KS at the University of California San Francisco,  

Regezi JA et al. Oral Kaposi’s sarcoma: Biopsy accessions as an indication of declining 

incidence. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002;94:399 

Oral KS 

cases/ 

year 

N = 203 

Орален Kaposi сарком: намаляваща честота 
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Неходжкинов Лимфом 



Лимфома на Burkitt 

Източник: Chen 

YK et al. Intra-

oral HIV-

associated 

Burkitt’s 

lymphoma with 

mandible 

involvement: a 

case report. Oral 

Oncol 2005; 41: 

249-52  



CD-20 c-myc Ki-67 p53 

Източник: Chen 

YK et al. Intra-

oral HIV-

associated 

Burkitt’s 

lymphoma with 

mandible 

involvement: a 

case report. Oral 

Oncol 2005; 41: 

249-52  

Лимфома на Burkitt 
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Ксеростомията е страничен ефект от 

антивирусната терапия!!!!!! 

Засягане на слюнчените жлези 
Table: Absence of saliva on palpation of salivary glands the WIHS 

Цитирано според: Mulligan R. et al.  Salivary gland disease in human immunodeficiency 
virus-positive women from the WIHS study. Women's Interagency HIV Study. Oral Surgery 
Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology & Endodontics. 89(6):702-9, 2000 Jun.  
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Засягане на слюнчените жлези; последствия 

http://www.aids-ed.org/ppt/nw_schubert_oralupdate_03.ppt 
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Оро-фарингеалната кандидоза се овладява 

или елиминира в хода на HAART  

Броят на оралните лезии намалява в 

резултат на HAART 

Нараства броят на кариесите вследствие на 

ксеростомията причинена от медикаментите 

Увеличава се броят на папиломатозите 

Изводи 
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Превантивни стратегии 

Прегледи на всеки 3 месеца 

 

Перфектна орална хигиена при пациенти 

предразположени към пародонтални 

заболявания 

 

Използване на води за уста с хлорхексидин и 

локални флуорни препарати 



КЛИНИЧНИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА HIV (+) ПАЦИЕНТИ  

 

Внимателно боравене с остри предмети (игли, скалпели и др.) 

 

Връх на хиподермална игла 

Острие на скалпел 



Използване на максимален брой лични предпазни средства по време на 

лечение 



При доказано вирусоносителство е необходимо преди 

манипулациите изплакване на устата на пациента с разтвор на 

хлорхексидин за 30 сек. за намаляване концентрацията на 

вируси в слюнката 
 



Използване на 

индивидуални 

комплекти за 

еднократна 

употреба 

предназначени 

само за рискови 

пациенти! 

 



Редуциране на образуването на аерозоли чрез 

ограничена употреба на въздушен спрей, 

ултразвукови апарати за почистване на зъбен 

камък и турбинен наконечник 
 




