
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 

УСТНИТЕ – 

ХЕЙЛИТИ 

 



І. Промяна в цвета на устните 

Промяната може да се дължи на: 

• вариации в пигментацията 

• травма (с хематом) 

• общо заболяване (витилиго, синдром на Peutz-Jeghers 

• анемия, заболявания на ССС и др.) 

• неопластичен процес (меланома) 

• екзогенни пигменти (козметичен и друг татуаж) 

 



Пигментни лезии на устните 

Дифузни  Фокални 

Ранна 

изява 

Предимно при 

възрастни 
• Физиологична 

пигментация 

• Peutz-Jeghers 

синдром 

Със 

системни 

изяви 

Без 

системна 

изява 

• болест на 

Addison 

• сарком на 

Kaposi 

• лекарствено 

индуцирана 

пигментация 

• пигментация след 

възпаление 

• меланоза на 

пушачите 

Ливидни Сивкави Кафяви 
• меланотични 

макули 

• пигментен 

невус 

• меланоакантом 

• меланом 

• татуировка 

• други 

чужди тела 

• невус 

Избледняващи 

при натиск 
Неизбледняващи 

при натиск 

• хемангиом • хематом 

Алгоритъм за оценка на пигментните лезии в устната кухина 

Pigmented Lesions of the Oral Cavity: Review, Differential Diagnosis, and Case Presentations 

Adel Kauzman, Marisa Pavone, Nick Blanas, Grace Bradley, 

J Can Dent Assoc 2004; 70(10):682–3 



Ефелиди 



Депигментация при витилиго  



ОРАЛЕН ТАТУАЖ 

Случай на Доц. Г. Томов     Случай на д-р К. Маркова 



Екстра- и интраорална 

находка при синдром на 

Peutz-Jeghers 



Melanoma malignum 



Пациент с диабет 

• Цианоза на устните 

• Ксантоми по 

клепачите 

• Розацеа 

 



ІІ. Хейлити в следствие на оток на устните 

Отокът на устните може да се дължи на: 

-         травма 

-         алергична реакция 

-         възпаление (остро или хронично) 



 1.     Травма на устните (Contusio) 

 

 

 

 

 

-         Развива се оток с различна големина 

-         Отокът е болезнен 

-    Външната травма уврежда меките тъкани на устните 

(устната може да бъде контузена или разкъсана, с хематом или 

с външен кръвоизлив) 

Външната травма уврежда и зъбите (контузио, луксацио или 

фрактура на фронталните зъби)  



Хематом 



 Лечение 

-         компрес 

-         зашиване на разкъсаните тъкани 

-         спиране на кървенето 



Влошаване на дерматомиозит (оток на устните) 

2.   Ангиоедем на Квинке 



  

 3.  Остър възпалителен оток (Cellulitis) 

 

Дължи се на инфекция от зъбен произход – невитален зъб, 

който излъчва бактериална инфекция. При намалени защитни 

сили на организма бактериалната инфекция води до 

КОЛАТЕРАЛЕН ОТОК с възпалителен характер, локализиран 

на устната и бузата.  

Колатерален оток се образува преди да се локализира гноен 

ексудат. 



Характеристика на отока: 

-         топъл 

-         болезнен при докосване 

-         твърд при палпация 

 

При забавяне на лечението – 

абсцес или флегмон 

  



Лечение 

-    почистване на некротичните маси от кореновия канал 

-    дренаж на ексудата 

-    при засегнато общо състояние – антибиотици. 

 N.B Да се избягва инжектиране на локален анестетик 

във възпалената област – опасност от разпространение 

на инфекцията! 

  

 



3.     Cheilitis glandularis 

Хронично възпаление на  слюнчени интрамурални жлези, 

“преместени” в полулигавицата на устните. 

Среща се по-често при мъже над 40-50 г. 

  

Етиология – неизяснена 

Свързва се със: 

-         тютюнопушене 

-         незадоволителна ОХ 

-         хронично излагане на слънце и вятър 

Може да се дължи и на: 

-         бактериална инфекция 

-         конгенитална предиспозиция 



Клиника 

Манифестира се със: 

-       симетрично уголемена 

-       обърната и  

-       твърда долна устна. 

С течение на времето 

възпалените лабиални, 

допълнителни слюнчени 

жлези хиперплазират и 

изглеждат като: 

        малки, многобройни 

червени петна 

        папули с размер на 

главичка на топлийка 



Изходните каналчета на жлезите са: 

   разширени 

 при натиск или спонтанно се отделят капчици слизеста, 

лепкава течност (“симптом на росата”) 

 

 

 

 

 

 

 

по-късно ексудатът мукопурулентен, покрива цялата устна, 

прави я лепкава и влажна 





При прогресиране на заболяването: 

-    полулигавицата атрофира, става суха 

-    появяват се дълбоки фисури (при вторична инфекция – 

фистули) 

-      цялата устна е покрита с люспи 

- изчезва границата “вермилион-лигавица” и “вермилион-

кожа” 

 

 



Клинични форми 

1.     Cheilitis glandularis 

simplex 

- умерен оток  

- множествени дребни 

червени зрънца 

- изходните каналчета 

отделят лепкава слизеста 

течност → “симптом на 

росата” 

 
“симптом на росата” 



2.     Cheilitis glandularis purulenta superficialis 

-         значителен оток 

-         отделя се слизесто-гноен ексудат 

-         поява на повърхностни улцерации, фисури, крусти. 

3.     Cheilitis glandularis apostematosa (profunda) 

- множествени малки абсцеси в инфилтрирана и болезнена 

устна 

-  кистозни кухини (при палпация – като просени зърна) 

-  хистопатологично – хиперплазия с абсцеси на слюнчените 

жлези; инфилтрат в околната тъкан. 



Лечение: 

Локално: 

- антибиотици (Nebacetin, Oxycort, Bactroban, Fusidin) 

- туширане с 1% метиленово синьо 

-премахване на хипертрофиралите жлезички чрез 

диатермокоагулация (иглен електрод) 

- при по-тежки форми – ексцизия на зоната с 

хипертрофиралите жлези (след стихване на възпалението) 

Системно: (при по-тежки случаи) 

- антибактериални средства (цефалоспорини, Lyncomycinq 

Rifampicyn) 

  

Периодичен контрол – възможна малигнизация!!! 



4.  Cheilitis granulomatosa 

Етиология – неизвестна 

Клиника 

- Развива се безболезнен възпалителен оток (първоначално 
непостоянен, впоследствие – траен) 

-  Отокът обхваща цялата устна 

-  Отокът се развива бавно, предимно в млада възраст 

- Грануломатозната инфилтрация води до макрохейлит, с 
твърда консистенция 

- Могат да бъдат уголемени и двете устни, но - по-често 
симетрично е уголемена горната устна 

-   Цвят на устните – непроменен 

-   Липсва симптоматика 

-    Налице е усещане на задебеляване и дискомфорт 



Ch.granulomatosa е симптом от синдрома на Melkerson-

Rosenthal 

 

 

 

 

 

 



1. Ch.glandularis 

 

 

 

2. Lingua plicata 

 

 

 

 3. Едностранна 

парализа на 

n.facialis 



Лечение 

- елиминиране на одонтогенна инфекция 

- кортикостероиди (ограничен ефект) 

Prednisolon (40-60 mg дневно за 2-4 седмици → постепенно 
намаляване) 

-  НПВС 

Indomethacin 

Voltaren 

Clinoril 

-  витамини 

Nicotinamide 

Ac.folicum 

Vit. B12 

-   хирургично лечение – ограничени резултати 



ІІІ. Възли на устните 

 

 

Наблюдават се при: 

-         мукоцеле 

-         тумор на допълнителните слюнчени жлези 

-         неврофибром 

-         хемангиом 

  



1.     Мукозна ретенционна киста (Mucocele) 

При ретенция на мукозна секреция в субепителната тъкан 

Бива 2 вида: 

І вид – мукозната секреция (слюнка) се събира в запушен и 

дилатиран секреционен канал на слюнчената жлеза. 

Ретенционната киста е обградена от епитела на канала  

 

 

 

ІІ вид – мукозната секреция се събира извън слюнчените 

каналчета. Липсва епителна обвивка, но мукоцелето е 

обградено от грануломатозна тъкан. Този вид се дължи на 

травматичното увреждане на каналчето → мукозната течност 

се събира извън каналите, в съединителната тъкан. 



Клиника 

-     манифестира се като възелче 

-     отокът е мек, флуктуиращ, сивкаво-син на цвят,  

-      размери – под 1 см в диаметър 



-    понякога отокът се увеличава по време на хранене 

-    отокът е безсимптомен 

-    локализация на отока – най-често на долна устна, по средата 

между средна линия и ъгъл на устата       



интраорална локализация на мукоцеле: по букална мукоза, 

небце, пода на устата, вентрална повърхност на езика 

-    по-често се наблюдава в млада възраст  

- травмата е етиологичен фактор и предразполага към 

рецидиви! 

-   при витропресия – не се променя 

-   при аспирация – полусветла течност 

-   създава естетични проблеми. 



Лечение 

-         ексцизиална биопсия и хистологично изследване 

N.B. Възможен рецидив при неправилна ексцизия с разкъсване 

на други каналчета при операцията. 





• Многослоен плосък епител на оралната лигавица 

• Стена на кистата изградена от гранулационна тъкан 



2.     Тумор на допълнителните слюнчени жлези 

Касае се за доброкачествена неоплазия на малките 

слюнчени жлези (позната като мономорфна или 

каналикуларна и плеоморфна аденома). 

        Около 10% от всички тумори на слюнчените жлези 

        При лица над 30г. 

        Туморът е капсулиран, расте бавно и продължително 

  

 

 



Клинична картина: 

-    розово или пурпурно възелче 

 

 

 

 

- възелчето проминира от вътрешността на устната към 

вестибулума 



-  възелчето е свободно, подвижно, полутвърдо, безболезнено 

при палпация 

 

 

 

 

 

- размери – обикновено до 2 см в диаметър, но може да 

нараства неограничено 

-    граници – добре очертани 

ДД: 

Малигнени тумори на слюнчените жлези на горна устна (бърз 

и агресивен растеж, улцерират) 



Хемангиом 



Хемангиом 



3.     Neurofibroma 

Тумор от мезенхимален произход, манифестиращ се като 

възелче на устната. Развива се от обвивките на 

периферните нерви. 

 

 



Среща се като: 

-  самостоятелно възелче 

- множествени възелчета при 

болестта на Recklinghausen 

(генерализирана 

неврофиброматоза) 

Като самостоятелно (единично) 

възелче: 

       протича безсимптомно 

       свързано е с подлежащите 

тъкани 

       повърхността му е гладка 



  локализация – устната, букалната лигавица, гингивата, 

небцето 

    не малигнизира 

 При наличие на самостоятелна неврофиброма, да се търси 

множествена (генерализирана) фиброматоза (показваща 

тенденция за малигнизация). 

 



Генерализирана неврофиброматоза   

(болест на Recklinghausen) 

  

•автозомно-доминантно заболяване 

•множество тумори (неврофиброми) по тялото от главичка 

на топлийка до кокоше яйце 

•Петна на цвят „кафе с мляко“ 





 локализация на неврофибромите – кожа, устна кухина, кости, 

гастроинтестинален тракт; 

   множество пигментации по кожата 

 в устната кухина неврофибромата е локализирана в устните, 

букалната мукоза и езика 

   тенденция за малигнизация 



 

ІV. Хейлити (Cheilitis) 

1.     Cheilitis actinica 

Етиология 

-         слънчеви лъчи 

-         вятър 

-         топло 

-         студено 

 



От значение са: 

-  силата и продължителността на слънчевото облъчване 

- някои фотосенсибилизатори (червила) – при острите 

форми. 

  

Клиника: 

2 клинични форми: 

        остра – cheilitis actinica acuta 

        хронична – cheilitis actinica chronica 

  

 

 



Cheilitis actinica acuta 

-         устните – оточни 

-         болезнени 

-          напукани 

-          покрити с корички  

Развива се при еднократно излагане на слънце за 

продължително време. 

  

 



Cheilitis actinica chronica 

 

 

 

 

 

 

-         устните – уголемени 

-         сухи  

-         напукани (цепнатини) → болезнени рагади  

-         покрити със сухи люспи 



Развиза се след продължително излагане на вредни 

метеорологични фактори. 

По-често – на долна устна! 

Счита се за преканцероза! 

 



  

Лечение 

-     избягване на слънчево облъчване 

-     локално – ултравиолетови протектори 

-  за отока и възпалението – локално кортикостероидни 

кремове 

-      никотинамид 500-750 mg дневно за 3-4 седмици 

-   Arthrochin – по 250 mg дневно през целия слънчев 

период (земеделци, моряци) 

-  при хроничен хейлит с явления на дисплазия – 

хирургично лечение или топикална апликация на 5 – 

флуороурацил 



Взето от: „Red and white lesions of the oral mucosa“ 

Хирургично лечение при хроничен хейлит с явления на дисплазия 





Неоперабилен тумор с начална локализация по устния ъгъл 



  

1.     Cheilitis angularis 

Болезнени еритематозни фисури в ъглите на устата. 

  

  



Клинични форми (според етиологичните фактори) 

а) cheilitis angularis traumatica – след лечебни манипулации в 

устата, свързани със значимо екартиране 

-         наблюдава се в единия край на устата 

-         появява се линейна рагада 

-         рагадата се покрива с коричка 

-         самооздравява (устните – в покой!) 

 



б) cheilitis angularis macerata – при лица над 50г., носещи 

протези 

-         прикусът е понижен 

-         събира се слюнка в ъглите на устата 

-         събраната слюнка мацерира тъканите 

-         образуват се болезнени фисури или рагади 

-       възможно добавена Candida – инфекция, инфекция със 

Staph.aureus 

-         по-късно фисурите стават по-дълбоки, разпростират се 

на няколко милиметра от комисурите на устните, върху 

перилабиалната кожа 

-       възможно улцериране на лабиалната или букална мукоза 



cheilitis angularis macerata  



Лечение: 

-         корекция на прикуса 

-  при продължително персистиране на фисурите 

подсушаващи унгвенти с цинков оксид  



в) cheilitis angularis pyococcicа 

-  фисурите (рагадите) са покрити с жълтеникави корички 

 

 

 

Лечение: 

-коричките се отстраняват със салицилов унгвент 

- следва намазване на фисурите с 2% метиленово синьо или 

2% хлорнитромицинов унгвент 



 г) cheilitis angularis candidomycetica 

 

 

 

 

 

- Фисури и ерозии в ъглите на устата върху еритемна 

основа  

 



Хроничната хиперпластична кандидоза 



- белезникави наслоения върху фисурите  

Медикамент Начин на употреба Продължителност 

на лечението 

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 

 



  

д) cheilitis hipovitaminosa B2 (арибофлавиноза) 

-    устни – сухи 

-    напукани 

-     често улцерирали 

-     покрити с крусти 



мацерация в ъглите на устата → следват радиални фисури → 
след тях – цикатрикси 

 

 

 

 

 

 

-         лигавицата на устните и устата – хиперемирана 

-         оточна 

-         чувствителна към горещи и пикантни храни 

Лечение: 

Витамини – В2, РР и В-комплекс 



е) cheilitis allergica 

Контактна 

свръхчувствителност към 

химически вещества 

(козметични и хигиенни 

средства, храни и др.) 

При остро възпаление (остри 

форми) 

-         еритема 

-         едем 

-         везикули 

-         ерозии 

-         крусти по устните и 

около тях 



При хронично възпаление (хронични форми) 

-         слаб едем 

-         сухота 

-         десквамация 

 



Лечение 

-      отстраняване на алергена 

- при по-тежки случаи – антихистаминови или 

кортикостероиди per os 

-      локално – кортикостероиди 

                          



Преди и след лечение 



При подпротезен стоматит често се наблюдава хроничен, 

обикновено билатерален ангуларен хейлит. 

 



Cheilitis exfolitiva 

Персистиращо повърхностно възпаление на устните 

Характеризира се със: 

-         образуване на фисури 

-         десквамация 

-         хеморагични крусти 

  

 



Етиология: 

-         C.albicans (рядко) 

-         стрес 

-         навик за захапване на устната 

Развитие на заболяването: 

1)    образува се единична фисура на средната линия на 

долна устна  

 



2) Постепенно се 

образуват 

многобройни други 

фисури 

 

 

 

 

 

 

3) Фисурите улцерират 

 



4)    улцерациите се покриват с крусти  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основно оплакване: - парене 



Клинична картина 

-         устни – леко оточни 

-         сухи 

-         напукани 

-         лющят се дребни люспи 

-         





          постоянна ексудация и засъхване на ексудата → 

корички със сиво-жълт или жълтокафяв цвят, напластяващи 

се една върху друга 

 

 

 

 

-         след отстраняване на крустите – ерозии с гладко дъно 

и ярко-червен цвят 



Лечение 

Затруднено. Заболяването може да персистира няколко 

години. 

-         намазване на устните с боров вазелин 

-         локално – кортикостероиди 

-         UV – защитни препарати 

-         антимикотични средства. 

 

 



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. 



Импетигизация след епизод на лабиален херпес 



РЕЦИДИВИРАЩ HERPES SIMPLEX 

(HERPES LABIALIS) 

 

Лечение:  

Самооздравяване. 

Възможни терапии: 

•Лубриканти  

•Локално мазане с acyclovir преди ерупция! 

•Озон 

•Лазер 

•Заздравява без цикатрикс 



Лечение на херпетична 

лезия с лазер 

0.3W, CW, неконтактно (2.0 

см дистанция), при 

непрекъснато движение   



Синдром на Steven-Johnson  



Херпетиформен афтозен стоматит   





УСПЕШНА СЕСИЯ 


