


ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЕЗИКА 

 



Eзикът може да бъде засегнат при: 

- различни заболявания на оралната мукоза 

- системни заболявания на организма 

- от специфични само за него заболявания  



Етиология – най-разнообразна 

Патологични процеси – протичат върху: 

а) специфичната лигавица на езика (липса на субепителен 

слой, наличие на специализирани папили, различни по 

брой и дълбочина фисури) 

 

 

 

 

 

б) орган с богата инервация 

в) орган със значителна подвижност 

г) орган с добра видимост. 



І. Вродени и генетични заболявания 

1.     Macroglossia 

Вродена или придобита 

Вродена – Дължи се на: 

- идиопатична мускулна хипертрофия (съпровожда се често от 

психични разстройства) 

- доброкачествен тумор 

- киста 



Придобита  

 

Дължи се на: 

- пасивно уголемяване на езика при екстрахирани 

мандибуларни молари 

- системни заболявания (акромегалия, кретенизъм, 

амилоидоза), водещи до оток на езика → макроглосия 

- малигнени образувания, водещи до оток на езика → 

макроглосия 

  



Клиника 

   затруднен говор 

   отпечатъци на зъбите по езика 

 по засегнатите участъци – 

удължени филиформени папили 

 

Лечение – ако пречи на говора и 

храненето 

1.     премахва се първичната 

причина 

2.     хирургична корекция 

Пациент с акромегалия – 

наблюдава макроглосия с 

отпечатъци на зъбите по 

ръбовете на езика  



  Linqua plicata (Linqua scrotalis) 

  

Етиология: 

1.     Вродена аномалия 

2.     Симптом  в синдрома на Melkerson – Rosenthal 

  



Клиника 

многобройни дълбоки бразди по гърба и латералните  

повърхности на езика, разположени в различни направления, 

разделящи езика на гънки (като мозъчна кора или скротум) 



• лигавица – непроменена , но е възможно поява на foetor ex 

ore и възпаление при задържане на храна в по-дълбоки 

фисури   



• хипертрофия на papillae filiformes и fungiformes 



-         езикът е с мека консистенция 

-         foetor ex ore – при задържане на храна  

-         пациентът няма оплаквания 

 

 

Лечение – не се провежда  

Препоръчва се измиване на езика с четка и паста 

(отстранява се задържана храна, отстранява се 

възможността за вторична инфикция) 

 

 

 



  Glossitis rhombica mediana (GRM) 

Етиология 

1.Аномалия в развитието на езика – персистиране на 

tuberculum impar – понастоящем се оспорва 

 

 



 

2.Сега се приема инфекция с C.albicans в съчетание с други 

фактори (тютюнопушене, промени в локалното рН и др.) 



GRM по-често се наблюдава при: 

1.     Диабет 

2.     Имуносупресия 

3.     Лечение с широкоспектърни антибиотици 

  

 

 

 



Клиника 

Огнище с ромбоидна форма 

Разположение – в средната част на езика, непосредствено пред 

papillae circumvallatе 



Размери:1-2 см дължина 0,5 – 1,0 см ширина 

 

 

 



гладка, оголена (без papillae filiformes) повърхност 

 

 

 

 

силно зачервена повърхност (рядко контрастираща и 

ограничаваща се от околната лигавица) 



Огнището няма папили, но НЕ ерозира! 

- с течение на времето може да стане зърнесто, лобулирано, 

индурирано 

-  не променя формата си 

-  няма субективни оплаквания 

 

 

 



„Целуващи се лезии“ (кандида инфекция) 



Лечение – според етиологичния фактор 

•Ако има силно парене – под лезията се инжектира 

Triamcinolone или Celestone chronodose 

•При Candida -  антимикотични средства (локално) 

 

Прогноза – добра 

•При пациенти, неподдаващи се на лечение с антимикотици – 

възможна малигнизация! 

 

 



         Tonsillae linguae heterotopicae 

Етиология – Вродена хипертрофия на tonsillae linguae, които 

са част от пръстена на Waldayer 

Клиника 

Малки полусферични възелчета: 

-         диаметър  няколко мм 

-         цвят – розов 

-         церебриформена повърхност       



Tonsillae linguae heterotopicae 



- разположение – двустранно в основата на страничните 

ръбове на езика 

-   не дава симптоми 

- при инфектиране – болезненост на възелчетата (angina 

tonsillae linguae heterotopicae) 

 

Лечение – не се провежда 

При вторична инфекция – антибиотици (топикално и 

системно) 

 

 



   Ankyloglossia 

Вродено състояние (на 

1000 новородени – при 1) 

Характеризира се с: 

-         къс езичен 

френулум 

-         неправилна позиция 

на този френулум 



Клиника 

-         езикът не може да се покаже извън устата 

-         смущава се говора 

Лечение  

-         хирургична корекция 

-         логопед 

 



ІІ. Придобити заболявания 

1.     Обложен език 

Нормален пласт (състав): 

-         муцин 

-         десквамирани епителни клетки 

-         МО  

-         хранителни остатъци 

При здрави лица поради подвижността на езика и обливането 

със слюнка, този пласт се почиства! 



  При нарушаване на този баланс – обложеността на езика 

нараства (по големина и дебелина).  



Причини за обложеност на езика: 

      ограничена подвижност (болезнени лезии) 

      смущения в слюноотделянето  

      усилено тютюнопушене и алкохолизъм 

      заболявания на стомашно-чревния тракт 

      заболявания на дихателната система 

      при фибрилни състояния 

Цветът на обложения език зависи от: 

-         начина на хранене 

-         тютюнопушенето 

За разхлабване и отлепване на обложената материя се 

използват води за уста, в чийто състав влизат кислородна вода 

или аскорбинова киселина. 



2.     Glossitis superficialis 

Eтиология 

 Дразнители (механични, химични, термични) 

Контактна алергия спрямо храни, медикаменти, 

стоматологични материали. 

  

 



Остра и хронична травма 



Клиника 

 Парене и болка (особено при прием на пикантни храни и 

при допир) 

 Лигавица – зачервена 

 Върхът и ръбовете – депапилирани, оточни с остатъци от 

зъбни повърхности (impressiones dentorum) 

  Понякога – хиперкератоза на филиформените папили и 

трудно отделящ се сиво-бял или кафяв налеп 

 

   



 Лечение 

        Премахване на дразнителите 

        Гаргара със запарка от лайка 



3.     Glossitis exfoliativa marginata  

Lingua geographica 

  

Етиология – неизвестна 

Предполагат се: 

-         емоционален стрес 

-         хранителен дефицит 

-         вродено състояние 



Клиника 

патологичния процес е ограничен върху гърба и латераните 

граници на предните 2/3 на езика 

 

 

 

 

засегнати са само филиформените, но не и 

фунгиформените папили 

 

 



Характеристика на измененията: 

единично или няколко розови (червени) оголени петна на 

десквамирани филиформени папили 



петната са  обградени от надигнат бял ръб 



 след няколко дни центърът на петното се покрива с 

нормален епител 



 петното продължава да се увеличава по периферията 

 

 



петното се слива с други петна и образува фигури (географска 

карта) 





ПОВИШЕН КОРОЗИОНЕН 

ПОТЕНЦИАЛ 

Лихеноидна реакция под формата 

на фокално поле на електрическо 

дразнене 



След смяна на амалгамената обтурация с композтна 

се наблюдава обратно развитие на лезията след 2 

седмичен период 



Субективна симптоматика – липсва или е слабо изразена (от 

пикантни храни). 

Измененията имат хронично-рецидивиращ характер. С течение 

на времето – затихват! 

Диагноза – основава се на типичната картина 

ДД 

1.     Glossitis candydomycetica 

2.     Lichen planus 

Лечение – не се провежда. Санира се устната кухина. При 

субективни оплаквания: 

1.     вит. В-комплекс и С за 10 дни, след това  

2.     вит. А по 15 000 Е дневно за 10 дни  

(курсът се повтаря!) 



4.Glossitis anaemica Hunteri – Molleri 

Ранен симптом на анемия (желязодефицитна, пернициозна). 

Анемията е състояние на  нарушено пренасяне на кислород 

до тъканите вследствие: 

        Намален брой Er 

        Намален Нb 

        Намален общ обем на кръвта. 

Анемията е симптом на различни заболявания: 



Клиника – измененията са по гърба на езика 

Първоначално езикът е блед със сплеснати филиформени 

папили (атрофия) 

Атрофията на папилите продължава → получава се 

депапилирана, гладка, суха, полирана повърхност (“плешив 

език”) 

 



Други клинични симптоми в 

устата: 

        Cheilitis angularis 

        Афтозни изменения 

   Еритема и ерозии на 

лигавицата. 

Клиничните симптоми в 

устата се появяват преди 

измененията в периферната 

кръв!!! 

 



Glossitis anaemica Hunteri – Molleri, cheilitis angularis и еритема 

на лигавицата 



 

Други оплаквания (извън устата): 

-    бледост на кожата 

-    ускорено дишане 

-    умора 

-    замайване 

-    ускорен пулс 

-    загуба на тегло 

-  нервни смущения (вдървеност, изтръпване на крайниците, 

затруднения в ходенето) 



Диагноза – след морфологично изследване на периферна 

кръв. Но при условие, че няма промени – диагнозата 

“анемия” не трябва да се отхвърля (симптомите в устата 

се появяват преди промените в кръвта!) 

  Лечение  

Лекува се основното заболяване (търси се причината за 

анемията) 

Локално – туширане с 10% анестезин в глицерин (за 

намаляване на болевите усещания) 

 

 



5. Lingua villosa 

 

Абнормно удължаване на papillae filiformes (гърба на езика 

придобива космат вид). По-често при мъже на 30-годишна 

възраст. 

 

 



Етиология 

Свързва се с: 

-         увеличеното отлагане на кератин или  

-         забавено излющване на вроговения пласт 

Фактори: 

-         лечението на злокачествени новообразувания 

-         инфекция с C.albicans 

-         лъчетерапия 

-         занемарена орална хигиена 

-         промени в оралното рН 

-         тютюнопушене 

-         употреба на антибиотици и др. 



Цветът на косматия език може да бъде: 

        бял 

 



        жълт , кафяв 



        черен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определя се от комбинацията между вътрешни 

(хромогенни МО) и външни (оцветители от храна, тютюн  

и др.) фактори.  



Доказана е връзката между оцветяване и продължително 

лечение с антибиотици!!! Нпр. Augmentin 

Клиника 

papillae filiformes са удължени няколко пъти над 

нормалната си дължина (до няколко мм) 

с разрастването си се и оцветяват (тъмни, кафяви или 

черни на цвят) 



лезията започва близо до foramen coecum на гърба на езика 

 

 

 

 

 

разпространение на лезията – латерално и напред. 

 



Симптоматика – често 

протича безсимптомно 

- понякога удължените папили 

създават дискомфорт (чуждо 

тяло) и пречат на говора и 

гълтането 

-  определено е козметичен 

дефект! 

  

Клинични форми: 

1.     Lingua alba villosa 

Удължените папили 

наподобяват бели косми. 

 



2.     Linqua nigra villosa 

 

 

 

 

 

 

 

 Папилите са жълто-кафяви до черни (гъбички или 

бактерии произвеждат пигмента при продължително 

лечение с антибиотици) 





Елонгация на филиформените папили 



██████████ 

 





Лечение – трудно и рядко дава резултат 

-   спира се антибиотичното лечение 

-   забранява се тютюнопушенето 

-   езикът (влакната) се мият с четка и кератолотични разтвори. 

        Rp/ Thymoli 1,0 

            Mentholi 2,0 

            Glycerini 5,0 

            Ac.salycilici 3,0 

            Sp.vini ad 100,0 

            M.D.S – разтвор 



        50% воден разтвор на урея 

        0,05% разтвор на Retin A-          

-вит. РР 

       3 до 100 mg дневно-         

 -вит. В-комплекс 

-         при наличие на C.albicans – антимикотици 

-         изплакване с хлорхексидинови разтвори (но при 

продължителна употреба те също оцветяват) 

-         химична каутеризация с трихлороцетна киселина 

(болезнена и недостатъчно ефективна) 

-         криотерапия 

-         лазерна аблация  



• Пациентка на 56г. търси помощ в 
отдела по Орална патология на 
ФДМ – Пловдив, поради появило 
се оцветяване и влакнест вид на 
езика след прием на антибиотик 
(Augmentin) за 10 дни по повод 
възпаление на средното ухо.  

 

• След клиничен преглед 
пациентката беше 
диагностицирана с lingua villosa 
nigra.  

 

• Микробиологичното изследване 
показа орална кандидоза 



Беше приложена фотодинамична терапия по следната схема: 
туширане на дорзалната повърхност с разтвор на метиленово синьо 
(500 μg/mL) с последваща активация с диоден лазер (D-touch, 
Syneron, Israel) с дължинана вълната 810 nm чрез цилиндрична сонда 
за 30sec. на поле с енергия 0.5 W. Лечението беше проведено в 
рамките на една седмица (общо три сеанса през ден). 



Продължилата една седмица терапия доведе до бърза ексфолиация на 
удължените папили и овладяване на кандидозната инфекция. Терапията по 
правило е безболезненна и атравматична и се посреща добре от пациентите. 
Резултатът от лечението беше добър, без да се наблюдават странични 
ефекти и рецидиви.  



  

  6. Hairy leucoplakia 

Наблюдава се при 10% от болните със СПИН и при други 

имунодефицитни състояния. 

 

Етиология 

Смесена инфекция с: 

-         EBV (основен патоген) 

-         HPV                                     + Candida albicans 

-         HSV 

Вирусът на Epstein-Bar се открива в засегнатите епителни 

клетки! 



Клиника 

  Касае се за епителна пролиферация и кератинизация! 

 

 

 

 

 

 

 

  Под микроскоп се наблюдават люспи на паракератотичния 

повърхностен пласт (прилични на косми!) 



 С просто око се наблюдават като вертикални надигнати 

гънки с бял цвят (белезникави плаки и линеарни 

възвишения) 

 



  Лезиите се локализират предимно по латералните ръбове на 

езика, но също и по дорзалната и понякога – по вертикалната 

му повърхност 

 

 

 

 

 

 







Hairy Leukoplakia 

 

Епителна хиперплазия 

Epstein-Barr вирус инфекция 

In situ хибридизация  

Не трябва да се бърка с lingua villosa 



Hairy Leukoplakia - хистология 

 



In situ хибридизация за доказване 

на  EBV 



   Косматата левкоплакия протича безсимптомно  

   Не се премахва чрез изтриване 

 

Диагноза 

Поставя се лесно клинично! 

За по-точна диагноза: 

-  имуноцитологично изследване – за антигени на HPV 

- електронна микроскопия – за интер- и интрацелуларни 

частици на EBV 

-   PAS – оцветяване за C.albicans 

 



ДД 

-         кандидоза 

-         лихен планус 

-         никотинова левкокератоза 

-         географски език 

Лечение 

1.Антивирусни препарати намаляват размера на левкоплакията 

(при пациенти със СПИН такъв ефект няма!) 

2.Периодични контролни прегледи – възможна малигнизация. 

 

 



Верукозна лезия на езика причинена от HPV 



Lichen planus – изява в устната 

кухина 



Lichen planus с изява върху езика 



Левкоплакия 



 

Левкоплакия 



Доброкачествени тумори на езика 



Иритативен фибром на езика – показаното лечение е 

лазерна ексцизия  



38 годишен пациент– плоско-

клетъчен карцином на езика 

████████ 



Варици по езика 



Травма на езика – обилно кървене 



Glossalgia, Glossodynia, 

Glossopyrosis 

 



Етиология 

1.     Идиопатична 

2.     Симптоматична 

а) при неврози, анемии, атеросклероза, климактериум, 

хипоацидитет и др. 

б) при полиметалия в устата (повишен корозионен 

потенциал), остри краища на зъби и протези, понижен 

прикус. 

 



Клинична картина 

При м / ж над 40 г. възраст 

Оплаквания на пациента: 

а) мравучкане, горене, парене (глосопирозис) 

                         или 

б) спонтанна болка (глосалгия) 

  

Локализация 

Най-често върха или гърба на езика 



  

Характерно е: 

-спонтанно изчезване на оплакванията и появата им след време 

-симптомите изчезват през време на сън и хранене 

-болните развиват канцерофобия 

  

Обективно – при прегледа не се установяват патологични 

изменения по езика 

ДД – с невралгия или неврит на n. glossopharingeus  

 



Лечение – трудно 

1.     премахват се локалните фактори и дразнители 

2.     лекува се основното заболяване от специалист 

3.     провежда се симптоматично лечение 

-         консултация с психиатър 

При канцерофобия – психотерапия. 

При невроза – седативни средства. 

Глосалгията и глосопирозисът намаляват постепенно при 

прием на антидепресанти или психостимулатори. 

-         при жени в менопауза 

 



Метилтестостерон (2Х по 1 табл. дневно) 

-         при суха уста 

        3% разтвор на KJ (по 1 с.л. 3Х дневно за 12 дни) 

        маслен разтвор на вит. А (по 10капки 3Х дневно) 

        намазване на езика с 2% анестезин в Ol. persicorum 

-         електрофореза с нивалин 

-         при протрахирани случаи се прави блокада със: 

        1 мл 2% Procain и вит. В комплекс. 

        по 1 амп. вит. В1 и В12  

  



Ултразвукова ваничка за 

физиотерапия на езика 



Смущения във вкусовата чувствителност 

 

Етиологични фактори  - при смущения във вкусовите 

усещания или при пълна загуба на вкус.   

1.     В устната кухина 

Най-честа причина е пиогенна инфекция (при 

пародонтално заболяване, инфекция в носа или синусите, 

инфектирана киста от зъбен произход) 

Не се касае за истинско смущение във вкусовите усещания, 

а за хронична поява на материал с неприятен вкус в устата 

(гной) 



Други причини: 

        Дегенеративни заболявания на езика 

        Патогалванизъм 

  

2.     Неврологични смущения на вкуса 

- Дегенеративни заболявания на ЦНС или при късен сифилис 

Наблюдава се чисто неврологично смущение на вкуса 

-Хирургична травма на chorda tympani (след операция на 

средното ухо) 



Получава се: 

-         засягане на нерва по време на операцията  

-         засягане на нерва от постоперативния оток 

Появява се смущение във вкуса в страната на езика, 

съответстваща на инервацията от   chorda tympani по хода на 

n.lingualis. 

-         Засягане на  chorda tympani при парализа на n.facialis 

(рядко) 

  

3.     При някои системни заболявания: 

        Диабет 

        Анемия (особено пернициозна) 



Хлороза 

Jean Varandal (1615) 

„morbus virgineus“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хипохромна анемия 

(желязодефицитна) 



4.Проблемът с манията за 

усещане на неприятен вкус! Дали: 

- манията е причина за 

оплакванията 

- оплакванията са следствие от 

манията 

Диагностика – затруднена 

1.     Диагнозата се базира основно 

на данни от анамнезата 

2.  Основно изследване за откриване 

на локални или системни причини 

3.     Обективно изследване 

- физиологичен тест. 



Вкусовите рецептори са локализирани предимно по: 

-         върха на езика 

-         ръбовете 

-         дъното му 

Вкусовата чувствителност се определя към 4 основни вкусови 

дразнителя: 

-         сладко 

-         солено 

-         кисело 

-         горчиво 
Горчиво 

Кисело 

Солено 

Сладко 



Вкусови вещества за изследване: 

-         за сладко – р-р на захар в нарастващи концентрации от 

0,01% и повече 

-         за солено – р-р на готварска сол от 0,1% и повече 

-         за кисело – р-р на HCl от 0,05% и повече 

-         за горчиво – р-р на хинин от 0,00005% и повече 

Сутрин на гладно, по едно и също време! 

При нахранване вкусовата чувствителност спада рязко! 



  

Методика 

1.Езикът се разделя на 4 квадранта – всеки участък се изследва 

поотделно 

2.За всеки дразнител се започва от най-малката му 

концентрация 

3.Приложение на дразнителя: 

-  капково 

-  напоени късчета от филтърна хартия (памук) – площ около 1 

см2 

4.След всяко приложение (капка, късче) – неколкократно 

изплакване на устата с чиста вода 



Нормален праг на чувстнителност: 

-         за сладко, кисело, солено – при 1% р-ри  

-         за горчиво – при 0,0003% 

-         електрогустометрия 

Изследване на вкуса чрез галванични стимули. Получава се 

специфичен вкусов отговор на неспецифично дразнене с 

електричен ток. Усещанията за четирите вида вкус се 

възпроизвеждат в зависимост от големината на приложения 

ток. 

Апаратура – електрогустометър (електростимулационно 

устройство с прав ток; стоманени електроди) 

Методика 

Активния електрод – на ръба на езика в областта на канина 

Пасивния електрод – в ръката на пациента. 



Нормални прагови стойности – до 70 μА 

Хипогеузиа – 70 – 300 μА 

Агеузия – над 300 μА 

 




