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Везикуло-булозни заболявания 

 

Везикула & Була 

   Изпълнена с прозрачна 

течност лезия в или под 

епитела, която при руптура 

формира язва, и която ако 

е <5 mm се нарича 

везикула, а ако е >5mm е 

була.  



Класификация на лезиите при везикуло-

булозните заболявания 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

ИНТРАЕПИТЕЛНИ МЕХУРИ: Лезии, формирани в 
епитела 

Акантолитични мехури: При разкъсване на 
десмозомите 

Неакантолитични мехури : Обикновено с вирусен 
произход, поради смърт или руптура на група клетки.  

СУБЕПИТЕЛНИ МЕХУРИ : Лезии, формирани между 
епитела и lamina propria, нпр. при: 

      Erythema multifome 

      Pemphigoid 

      Dermatitis herpetiformis 

      Epidermolysis bullosa 



PEMPHIGUS VULGARIS 

 

Автоимунно заболяване. 

По-често при евреи. 

Жени на средна възраст. 

Други клинични варианти са: 

                 Pemphigus  Vegetans 

                 Pemphigus Foliaceus & Erythematosus 

                 Паранеопластичен пемфигус. 



PEMPHIGUS VULGARIS 

Клинична характеристика: 

Були, изпълнени с течност, които при руптура 

формират болезнени улцерации.  

Могат да се появят навсякъде в устната кухина. 

Булите бързо се разкъсват, оставяйки с хлабав 

покрив от сивкава мембрана и зачервена 

улцерирана основа. Улцерацията може да 

наподобява афта или да бъде с неправилна 

форма (като карта). 

Симптома на Nikolsky е положителен. 
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PEMPHIGUS VULGARIS 

Понякога улцерациите конфлуират, формирайки 

силно болезнени полета. 

Заболяването има вариабилен курс и може да 

засегне кожата, хранопровода, маточната 

лигавица.  

Има загуба на протеини, течности, електролити и 

загуба на тегло, и вторични инфекции.  

Фатален изход ако не се лекува своевременно.  

 



PEMPHIGUS VULGARIS 









PEMPHIGUS VULGARIS 

Патогенеза: 

Автоимунно заболяване 

Циркулиращи антитела от типа IgG. 

Тези антитела са насочени срещу 
десмозомите и тонофиламентите.  

Това води до деструкция, разкъсване и 
загуба на междуклетъчните контакти. 



PEMPHIGUS VULGARIS 

Засягането на епитела е право 
пропорционално на количеството 
циркулиращи антитела.  

Тонофиламентите или десмозомите се 
разкъсват от протеолитични ензими, 
активирани от антителата. 

Комплементът също участва в процеса на 
загуба на междуклетъчни контакти.  



PEMPHIGUS VULGARIS 
хистология 



PEMPHIGUS VULGARIS 



PEMPHIGUS VULGARIS 
Хистопатология: 

Интраепителните мехури възникват в резултат на 
acantolysis  

Тези изменения настъпват в stratum spinosum  

Базалните клетки остават интактни върху lamina propria и 
стърчат в булата като калдъръм. 

Клетките на възпалението са оскъдни, но могат да бъдат 
видени еозинофили. 

Акантолитичните клетки се срещат поединично или под 
формата на клетъчни струпвания свободно движейки се 
в течността на мехура. Тези клетки губят характерната си 
многостенна морфология, окръглят се и съдържат 
хиперхромни ядърца. Известни са като клетки на 
TZANCK. 

 



ПРОМЕНИ В ЕПИТЕЛА 

Акантолиза – Характерен симптом е за пемфигуса.  



PEMPHIGUS VULGARIS 
Акантолитични клетки на Tzanck 



PEMPHIGUS VULGARIS 
Имунофлуоресценция 





PEMPHIGUS VULGARIS 

Диференциална диагноза: 

Pemphigoid 

Erithema multiforme 

Lichen plannus bullosus 



PEMPHIGUS VULGARIS 

ЛЕЧЕНИЕ: 

Висок леталитет в миналото 

Кортикостероиди (prednisolone) при 

стабилни случаи 

Prednisolone плюс azathioprine, 

methotrexate и cyclophospamide при 

прогресиращи и напреднали 

 



Паранеопластичен пемфигус 



pemphigoid 

 



pemphigoid 

Мукозно-мембранен пемфигоид - ММР 

(цикатризиращ)  

Булозен пемфигоид 



pemphigoid 

 Патогенеза 

Автоимунно заболяване 

Не е животозастрашаващо 

Обикновено жени >60г., но може и деца 

Загуба на връзка и отделяне в пълна дебелина 
на епитела от lamina propria. 

Засягане на свързващите елементи 
(хемидесмозоми) 

Епителът формира „покрива“ на мехура 

Автоантитела срещу хемидесмозомите (BPAG -
1,230kd; BPAG - 2; 180kd). 

Клетки на възпалението (лимфоцити, 
неутрофили, еозинофили) се откриват в по-
късните етапи 





pemphigoid 

 



pemphigoid 

 

Клинична характеристика на MMP  

Оралната мукоза е първата локализация, лезиите 

рядко са множествени 

Образуват се субепителни мехури, които лесно се 

разкъсват. 

Понякога мехурите могат да имат кръвенисто 

съдържимо 

Бавна прогресия, кожни изяви липсват или са редки 

Може да има засягане на очите, носа, ларинкса, 

фарингса и хранопровода 

Положителен симптом на Nikolsky  







pemphigoid 

 
Очни прояви - симблефарон 



pemphigoid 

 Етапи в патогенезата: 

  

Комплекс антиген-антитяло 

 

Активиране на комплемента 

 

Мобилизиране на Neu и Eo  

 

Отделяне на протеази от активираните 
клетки 

 

Оформяне на субепителен мехур 



pemphigoid 



pemphigoid 



ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ 





pemphigoid 

Лечение 

Потвърждаване на диагнозата чрез 

имунофлуоресценция 

Топикално кортикостероиди (локална 

оклузионна терапия с индивидуални 

шини) 

При засягане на очите – системно 

кортикостероиди. 



ЛОКАЛНА ОКЛУЗИОННА ТЕРАПИЯ  



ERYTHEMA 

MULTIFORME 

 



ERYTHEMA MULTIFORME 

 

Кожно-лигавично заболяване 

По-често засяга млади мъже 



ERYTHEMA MULTIFORME 

ЕТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗА 

 

Неясна етиология и патогенеза 

Инфекции, като HSV могат да отключат 

заболяването 

Лекарства, като сулфонамиди, барбитурати 

също могат да бъдат отключващ фактор 

Предполага се III тип реакция на 

свръхчувствителност 

 



Червени макули – 1cm и повече в диаметър с 

цианотичен център с типичен изглед на 

„кокарда“ при Erythema exudativum multiforme 

Екзантема при медикаментозна или 

инфекциозна алергична реакция от забавен тип 



Причини за Erythema Multiforme 

Инфекции* 

Herpes simplex virus 1 и 2 

Mycoplasma pneumoniae 

Гъбични инфекции 

Медикаменти 

Барбитурати 

Hydantoin 

НСПВ 

Penicillin 

Phenothiazinе 

Сулфонамиди 

 

*—по ред на честотата 
Ayangco L, Rogers RS 

III. Oral manifestations of erythema multiforme. Dermatol 

Clin 2003;21:196, 



ПАТОГЕНЕЗА 

 
Патогенезата на херпес – асоциираната 

erythema multiforme се основава на 

реакция на свръхчувствителност от 

забавен тип.   

Заболяването започва с транспорт на 

фрагменти от вирусна ДНК до 

отдалечени кожни участъци от 

периферните кръвни мононуклеарни 

клетки. Гените на HSV с ДНК 

фрагментите се експресират от 

базалните кератиноцити, което води до 

активиране на HSV-специфични CD4+ 

TH1 клетки. Сенсибилизираните CD4+ 

Т лимфоцити, които се срещат с антиген 

освобождават лимфокини: МИФ и 

МАФ, химиотаксични  фактори, IL-2. 

TNF и  IFN-γ.  



ERYTHEMA MULTIFORME 

КЛИНИКА 

Продромални симптоми: 

Инфекция на горните дихателни 
пътища 

Главоболие и отпадналост  

Гадене и артралгия 
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ERYTHEMA MULTIFORME 

Клинични симптоми: 

Червени макули – 1cm и повече в диаметър с 
цианотичен център 

Подути устни с кървящи фисури и крусти 

Фибринозен налеп покрива измененията в 
устата. 

Втрисане 

Понякога има и конюнктивит 

Атаките се подновяват в рамките на няколко 
месеца 

Самоограничаващо се заболяване с 
тенденция за самоизлекуване. 



ERYTHEMA MULTIFORME 

Кървавите крусти са характерен симптом 



ERYTHEMA MULTIFORME 

ХИСТОПАТОЛОГИЯ 

Некроза на кератиноцитите 

Интер- и интрацелуларен оток. 

Често субепителни мехури 

Инфилтрация от клетки на 

възпалението. 



ERYTHEMA MULTIFORME 



ERYTHEMA MULTIFORME 

Клинични форми 
леки форми - при тях се наблюдават само кожни прояви. 

средно-тежки форми - при тях има енантем по 
лигавицата на устата и другаде, с наличие на умерено 
висока температура. 

тежки форми - с наличие на огромни мехури или 
хеморагични (кръвоизливи) промени на кожата, със 
засягане лигавицата на устата (в 100%), очите (в 90%), 
гениталиите (в 60%), белите дробове - с развитие на 
пневмонии ( в около 20%), които се придружават с висока 
температура, с поява на полисерозит (възпаление на 
серозните обвивки на органите), с възпаление на ставите и 
др. 



ERYTHEMA MULTIFORME 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Специфично лечение няма, при HSV инф. 
acycovir 

Системно стероиди са показани при треска. 

В тежки случаи антибиотиците са показани за да 
предотвратят вторични инфекции. 

Симптоматично: аналгетици, антипиретици, 
антихистамини.  



синдром на Stevens-

Johnson 
При мултиформената еритема се наблюдава и тежката 
генирализирана форма известна като синдром на 
Stevens-Johnson. Tози синдром се характеризира с 
повишена температура, гадене, повръщане, 
възпаление на бронхите, кашлица, пневмонии, 
ендокардит, вулвовагинити, мултиформена еритема, 
цистит, засягане на стомашно-чревния тракт, 
бъбреците, матката, ностната лигавица, очите и др. 

  

ПРОГНОЗА 

При леките случаи прогнозата е добра и 
мултиформената еритема преминава за 2-3седмици. 
При тежките форми прогнозата е сериозна, особено 
при нелекувани болни, смъртност от 5-15%. 

 

 

  



Stevens-Johnson 

синдром  



EPIDERMOLYSIS 

BULLOSA 
 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

 
Определение: 

Голяма група от клинично подобни 
заболявания на кожата и лигавиците, 
приличащи си по това, че има отделяне 
на епитела от подлежащата 
съединителна тъкан и формиране на 
големи мехури, водещо често до 
формиране на имобилизиращи 
цикатрикси 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

ГЛАВНИ КРИТЕРИИ ЗА EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

 

Форми        Начин на унаследяване  Ниво на отделяне дефектна структура  

Наследствени 

Simplex          автозомно доминантно    интраепително   свързващи протеини 

Junctional       автозомно рецесивно       lamina lucida закотвящи филаменти 

Dystrophica      автозомно доминантно     sublamina densa  колаген тип VII 

                                                                                              

Придобити 

Придобита     неизвестно/автоимунно    sublamina densa колаген тип VII 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

НАСЛЕДСТВЕНИ ФОРМИ: 

Вродена липса на компонент 

ПРИДОБИТИ ФОРМИ: 

Автоантитела (IgG; понякога IgA) към 

VII тип колаген. 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

Разположение на мехурите при различните форми на ЕВ 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.Epidermolysis Bullosa Simplex 

 

Лека форма; автозомно доминантна  

Локализирана на места с травма и триене 

Ръце, стъпала врат, понякога колене и лакти 

Зъбите не са засегнати, но има интраорални 
мехури 

Появява се през детството 







EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

Орални изяви 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

2. Junctional Epidermolysis Bullosa 

Тежка форма; автозомно рецесивна 

Хеморагични мехури; загуба на ноктите, 
големи мехури по лицето, трупа и крайниците 

Генерализирани цикатрикси и кожна атрофия 

Интраорално – хеморагични мехури по 
небцето, периоралните и периназални 
области 

Пробиващите зъби са хипопластични, с 
множество емайлови дефекти, 
предразположени към кариес  



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

3. Epidermolysis Bullosa Dystrophicа 

 
Две форми – автозомно доминантна и рецесивна; рецесивната 
е по-тежка 

Лезиите се появяват още след раждането на места подложени 
на натиск 

Мехурите се пукат, оставяйки болезнени улцерации, които 
заздравяват с цикатрикси, водещи до контрактури, загуба на 
подвижност и ръце с вид на рачешки щипки (деформация тип „ 
безпръстта ръкавица“) 

Зъбите поникват със закъснение, с емайлова хипоплазия и 
предразположеност към кариес 

Цикатриксите около и в устата водят до затруднения в 
отварянето и анкилоглосия 





Контрактури 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

Epidermolysis Bullosa Acquisita 

 
Ненаследствена форма, проявява се при възрастни 

Промени в VII тип колаген 

Предизвикани от травма или триене мехури по 

коленете, лакти, ръце и стъпала. Оздравява с 

цикатрикси.  

Интраоралните мехури са рядкост. Когато има 

прилича на JEB 

 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

ХИСТОПАТОЛОГИЯ 

 

При простата форма се наблюдава 

зона на разслояване (интаепително!!!) 

над базалния слой. 

Останалите типове се характеризират 

със субепително разслояване 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 



EPIDERMOLYSIS BULLOSA 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Няма специфично лечение за 
наследствените форми 

Придобитите форми се лекуват с 
кортикостероиди и имуносупресори 

Храненето и поддържането на добра орална 
хигиена е важно 

Покритие на раните с тъканни адхезиви 

Предпазване от вторично инфектиране 

Системно лечение с Phenytoin (има ефекта 
на инхибитор на колагеназата) 



• Плоският лишей е хронична 

сърбяща дерматоза с характерен 

папулозен обрив по кожата и 

промени по видимите лигавици 

(до 30% от случаите лезии има 

само в устата) 

• Имунно нарушение, при което T-

лимфоцитите разрушават 

базалния клетъчен слой 

LICHEN PLANUS BULLOSUS 



КЛИНИЧНА КАРТИНА: 

 

•Заболяването се локализира 

симетрично вътрешната 

повърхност на китките, 

предмишниците, подбедриците, 

трункуса, главата, лумбалната 

област, гениталиите и лигавицата 

на устната кухина. 

LICHEN PLANUS BULLOSUS 



Характерната обривна единица е плоска папула с полигонална или 

овална форма, която има розово-червен цвят до тъмночервеновиолетов 

цвят при по-стари лезии. Големината им варира от просено зърно до 

малка монета. Папулите са отделно стоящи или конфлуиращи в 

неправилни плаки. 



Лигавицата на устата се засяга средно 

в 30% от случаите при плоския лишей. 

Най - често по букалната лигавица се 

констатират белезникави, мрежовидни 

папратовидни лезии под формата на 

плаки, които са леко инфилтрирани. 

Понякога могат да ерозират и да 

предизвикат неприятни усещания и 

болки. Епителизират много трудно и се 

считат за преканцероза. 

LICHEN PLANUS BULLOSUS 





Най-често засягани участъци в 

устата:  

•Букална мукоза 

•Дорзална повърхност на езика 

По-слабо засягани участъци: 

•Устни 

•Небце 

•Гингива 

•Под на устна кухина 

LICHEN PLANUS BULLOSUS 



Четири клинични форми на оралния 

lichen planus: 

•стриирана (ретикуларна) 

•атрофична 

•булозно-ерозивна 

•плакова 

LICHEN PLANUS BULLOSUS 



Хистологична картина на Lichen planus bullosus  







ДИАГНОЗА: 

Взема се биопсия 

 

ЛЕЧЕНИЕ: 

•кортикостероиди с местно и локално действие; 

•невролептици или транквилизатори; 

•антималариини средства (имуносупресия); 

•могат да се използват и орални ретиноиди; 

•физиотерапия - PUVA - терапия, акупунктура, 

климатолечение (високопланинско). 

 

Прогноза: има потенциал да малигнизира! 

LICHEN PLANUS BULLOSUS 


