
 1 

 

      Монографије научнихскуповаАМН СЛД, 

                   Волумен 1, број 2, 2010. 

 

 

 

 

                                  БОЛЕСТИ СЛУЗОКОЖЕ  

         УСНЕ ДУПЉЕ – ШТА ЈЕ НОВО? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Уредници: 

     Ђорђије Карадаглић 

     Марина Јовановић 

 



 2 

                             

              

        АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

            СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА               

                                 БЕОГРАД 
 

 

 

 

Монографије научних скупова  

Академије медицинских наука  

Српског лекарског друштва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волумен 1, број 2, 2010. 

 

Главни и одговорни уредник 

Љиљана Вучковић-Декић 

Заменик главног и одговорног уредника 

 



 3 

Љубица Ђукановић 

Чланови уређивачког одбора 

Љубица Божиновић 

Обрад Зелић 

Радојка Коцијанчић 

Зоран Латковић 

Лазар Лепшановић 

Павле Миленковић 

Душан Пејин 

Слободан Радмановић 

Драгослав Стевовић 

Љубомир Тодоровић 

Љубомир Хаџи-Пешић 

Добросав Цветковић 

 

Власник и издавач 

Академија медицинских наука  

Српског лекарског друштва 
 

Председник 

Павле Миленковић 
 

Секретар редакције 

Босиљка Кркобабић 

 

Уредништво и администрација 

Џорџа Вашингтона 19, 11000 Београд 

Штампање овог броја Монографије научних скупова АМН СЛД  

омогућила је фирма МС Фарм, на чему им се  

Уредништво Монографије искрено захваљује 

 



 4 

 

  

   Монографије научних скупова АМН СЛД, 

                  Волумен 1, број 2, 2010. 

 

 

 

 

                        БОЛЕСТИ СЛУЗОКОЖЕ УСНЕ ДУПЉЕ –  

                                              ШТА ЈЕ НОВО? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академија медицинских наука 

Српског лекарског друштва 
 

 

 



 5 

           Наслов књиге 

Болести слузокоже усне дупље - 

шта је ново? 

 

Издаје 

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва 

Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд 

Институт за онкологију Србије, Београд 
 

За издавача 

Павле Миленковић 

 

Уредници 

Ђорђије Карадаглић 

Марина Јовановић 

 

Рецензенти 

Сава Константиновић 

Небојша Јовић 

 

Лектор за српски језик 

Драгица Пантић 

 

Лектор за енглески језик 

Марија Вученовић 

 

 

Штампа 

Ортомедицс, Нови Сад 

 

 Тираж 

  300 комада 

 
  Штампање овог броја Монографије научних скупова АМН СЛД  

   омогућила је фирмаMSF PHARM, на чему им се  

   Уредници Монографије искрено захваљује 



 6 

 

Предговор 

 

Са аспекта дерматовенерологије, појава промена на слузокожи усне дупље у 

оквиру мукокутаних обољења, има велики дијагностички и прогностички значај. 

Правовремено постављањe дијагнозе и почетак лечења ових промена, које неретко 

представљају прве, а током релативно дугог периода и једине манифестације 

обољења, директно утичу на ток и крајњи исход болести. Учесталост и 

преваленција неких од ових болести, нпр. инфекција, je врло висока. Стога, 

стицање најновијих сазнања о мукокутаним обољењима и формирање 

дијагностичких и терапијских алгоритмова, значајно доприносе адекватном лечењу 

оболелих и унапређују ниво здравствене заштите. 

 Монографија садржи десет јасно дефинисаних тематских целина: вирусне, 

бактеријске и гљивичне инфекције усне дупље; хеилитиси; афтозне улцерације 

усне дупље; oралне манифестације системских болести везивног ткива и стечених 

аутоимуних булозних дерматоза; оралне манифестације полно преносивих 

инфекција; болести језика; малигни тумори слузокоже усне дупље; специфичности 

и разлике патохистолошког налаза на оралној слузокожи у односу на кожу; 

контактна сензибилизација на оралној слузокожи; инхибитори калцинеурина у 

оралној медицини. 

 Изношењем значајних новина и практичним смерницама, олакшава се брже 

решавање клиничких проблема акутних и хроничних, у почетку често 

асимптоматских инфекција, инфламација и туморских пролиферација на слузокожи 

усне дупље. Истакнут је значај сталног пораста броја новооткривених бактерија у 

усној дупљи и потреба за изолацијом вируса чије присуство у усној дупљи до сада 

није било доказано. Оралне манифестације полно преносивих инфекција, с обзиром 

на пораст њихове учесталости, добијаја све више на значају. 
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 Посебан значај дат је слузничним манифестацијама системских болести 

везивног ткива, што може бити од помоћи како дерматолозима, тако и 

реуматолозима и стоматолозима. 

 У посебним тематским јединицама, изнети су: резултати прве оригиналне 

студије о улози денталних акрилата у настанку контактне сензибилизације у 

Војводини; дијагностички и диференцијано-дијагностички изазови које премалигне 

нпр. соларне лезије на уснама, као и карциномске и меланомске лезије усне дупље, 

постављају пред дерматовенеролога у тимском раду; терапијска ефикасност 

инхибитора калцинеурина у лечењу манифестација мукокутаних болести 

локализованих на слузокожи усне дупље, с посебним освртом на лихен планус. 

 У тимском раду, за сваког лекара кожа мора представљати огледало, а 

слузокожа усне дупље прозор у људски организам. 

         Уредници 
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Foreword 

 

 In terms of dermatovenereology, changes in the oral mucosa, in the frame of 

mucocutaneous diseases, have a great diagnostic and prognostic value. Early 

diagnosis and treatment of these changes, which are often the first, and sometimes 

during a long period of time the only manifestations of the disease, directly affect 

the course and outcome of the disease. The incidence and prevalence of some of 

these diseases, infections for example, are extremely high. That is why, acquiring 

new knowledge about mucocutaneous diseases and development of diagnostic and 

therapeutic algorithms, are of utmost importance in their management, as well as in 

health care quality improvement.  

This monograph includes ten clearly defined topics: viral, bacterial and fungal 

infections of the oral cavity; cheilitises; aphthous mouth ulcerations; oral 

manifestations of systemic diseases of the connective tissues and acquired 

autoimmune bullous dermatoses; oral manifestations of sexually transmitted 

diseases; diseases of the tongue, malignant tumors of the oral mucosa; specific 

features and differences of histopathology findings in the oral mucosa in relation to 

the skin; contact allergy of the oral mucosa, and calcineurin inhibitors in oral 

medicine.  

    Presentation of important contemporary concepts and practical protocols 

facilitates rapid solution of acute and chronic clinical problems, at the beginning 

often asymptomatic infections, inflammations and tumorous proliferation of the 

oral mucosa. The emphasis is on the constant increase in the number of new 

bacterial strains in the oral cavity, and on the necessity for isolation of viruses, 

because so far their presence in the oral cavity has not been established. Oral 
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manifestations of sexually transmitted infections, considering their increased 

incidence, are getting more and more significance.  

  Special importance is given to mucous manifestations of systemic diseases of 

the connective tissue, which may help dermatologists, as well as rheumatologists 

and dentists. 

  Special topics deal with: the results of the first original study on the role of 

dental acrylics in the development of contact allergies in Vojvodina; diagnostic 

and differential diagnostic challenges for dermatologists in the teamwork dealing 

with precancerous, for example solar lip lesions, as well as oral cancerous and 

melanoma lesions; therapeutic efficacy of calcineurin inhibitors in the treatment of 

mucocutaneous disease manifestations of the oral mucosa, with special reference 

to lichen planus.  

  In the teamwork, physicians should consider skin to be the mirror, and oral 

cavity mucosa the window into human health.  

          Editors  
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Сажетак 

 

Последњих деценија дошло је до генералног старења популације и пораста броја 

имунокомпромитованих пацијената, што је за последицу имало оживљавање 

опортунистичких инфекција. Многе вирусне, бактеријске и гљивичне инфекције, 

раније бенигног тока, данас имају значајан морбидитет и носе ризик од развоја 

компликација. Зато је императив на раној и правилној дијагностици која нам 

омогућава правовремену терапију.   

Кључне речи: Орална слузокожа; вирусне инфекције; бактеријске и гљивичне 

инфекције 

 

 

 

/ 
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Увод 

Инфекције слузокоже усне дупље представљају све учесталији проблем у многим 

земљама. На успостављену равнотежу (1) између домаћина и микроорганизама 

утичу многобројни фактори чији несклад може да резултира инфекцијом, тако да уз 

патогене микроорганизме и опортунистичка флора може постати узрочник 

инфекције. Најчешће опортунистичке инфекције су изазване Candida spp. (68,8%), 

затим комбинованом инфекцијом Candida spp. и бактерија (39,6%) (1,2). 

 Уобичајени симптоми инфекције слузнице усне дупље су печење и бол уз  

поремећај осећаја укуса, сувоћу, отежано гутање, и није их лако тумачити јер су 

подложни субјективном тумачењу од стране пацијената. На основу клиничких 

манифестација инфекције (локализовани или генерализовани еритем, присуство 

беличастих лезија, везикула, ерозија, улцерација), захваћености појединих делова 

или читаве слузокоже и току болести, можемо се лакше оријентисати о каквој 

инфекцији се ради. Добро постављена дијагноза је предуслов за добру терапију и 

одсуство комликација. 

Вирусне инфекције  

Најчешћи изазивачи примарне вирусне инфекције усне дупље су хумани херпес 

вируси (ХХВ) и хумани папилома вируси (ХПВ), а у мањем проценту лезије 

изазивају и друге фамилије вируса. 

 

Хумани херпес вируси 

Хумани херпес вируси су велика фамилија ДНА вируса и до сада је 

идентификовано осам типова (1,3,4,5). ХХВ се размножавају у ћелијама оралне 

слузнице. Пљувачком се вирус шири кроз усну дупљу и може се пренети на другу 
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особу директним контактом, орално-оралним или орално-гениталним, па зато ХХВ 

сврставамо у полно преносиве болести (6). 

 

Херпес симплекс-тип 1 (ХС-1) 

Херпес симплекс-тип 1 представља инфекцију изазвану са херпес вирус-тип 1 и 

има различито орално и периорално клиничко испољавање као примарни 

херпетични гингивостоматитис и рекурентни херпес. 

Примарни херпетични гингивостоматитис се најчешће јавља код деце у доби од 6 

месеци до 5 година, али и код адолесцената при првом контакту са вирусом после 

инкубационог периода од 3-7 дана (6,7). Примарна инфекција је често 

асимтоматска и у 90% случајева пролази благим клиничким током и без потребе за 

терапијом (5). Симптоматска инфекција има акутни ток, праћена је главобољом, 

температуром, грозницом, регионалном лимфаденопатијом, а промене у виду 

мултиплих, малих везикула, могу се јавити свуда у усној дупљи, као и периорално, 

на фаринксу или чак генитално. Обично се промене спонтано повлаче за две 

недеље. 

Рекурентни или рецидивантни херпес (ХР) настаје после примоинфекције и 

карактерише се појавом груписаних везикула на еритематозној основи обично на 

једном истом месту. Најчешће се јавља на вермилиону усана (lat. herpes labialis), 

периорално, на тврдом непцу (lat. herpes palati), а ретко на гингиви (lat. herpes 

gingivalis) и језику. Пре појаве ХР пацијент осећа непријатност, пецкање и жарење 

на месту где ће се појавити промена, што представља продромалне знаке 

инфекције. Општи симптоми се ретко јављају, а болест се повлачи за неколико 

дана. Окидачи укључују излагање сунцу или хладноћи, стрес, пад имунитета и 

хормонски дисбаланс.  

Херпес симплекс -тип 2 (ХС-тип 2) 

Херпес симплекс-тип 2 представља инфекцију изазвану са херпес вирус-тип 2. Овај 

вирус је главни изазивач херпеса на гениталијама, а ретко изазива промене у усној 
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дупљи, које се не могу по изгледу разликовати од оних изазваних са ХВ-тип 1 

вирусом (4). 

Варичела/херпес зостер (ХВ-3 инфекција) 

Херпес вирус-тип 3 изазива примарну инфекцију с клиничком сликом овчијих 

богиња или варичеле. Болест је бенигног тока код деце, док су општи знаци 

слабости, повишена температура и компликације у виду пнеумоније могући код 

одраслих особа при примоинфекцији (5,6). Клиничком сликом доминирају 

многобројне везикуле и папуло-везикуле на еритематозној основи које се прво 

појављују на поглавини а затим десцендентно по телу. Оралне промене се јављају 

на меком непцу и фаринксу у виду везикула чијим прскањем остају ерозије, а 

некада и болне улцерације, које ометају гутање (7). 

 Секундарно се реактивацијом вируса јавља херпес зостер. Избијању 

груписаних везикула са еритематозним халоом претходе продроми у виду бола, 

једнострано у пределу инервације захваћеног нерва, тј. одређене гране 

тригеминалног кранијалног нерва (8). Ако захвата мандибуларну грану, промене се 

јављају на једној страни језика, пода усне дупље, доње усне и букалне мукозе. Када 

је захваћена максиларна грана, дистрибуција промена је на горњој половини непца, 

горњој гингиви и букалном сулкусу. Ако је захваћен геникулски ганглион 

фацијалног нерва, може постојати унилтерална парализа фацијалиса, са везикулама 

у уху, и улцерацијом меког непца са исте стране.  

Инфективна мононуклеоза (ХВ-4 инфекција)  

Хумани херпес вирус-тип 4 (Epstein–Barr) изазива инфективну мононуклеозу која 

обично протиче по типу субклиничке инфекције у детињству. Промене на 

слузокожи усне дупље су у виду пролазних петехијалних макула које трају један до 

два дана (7,9). Тонзиле су увећане, болне са белим ексудатом. 

Код имунокомпромитованих особа инфицираних са вирусом хумане 

имунодефицијенције (ХИВ) тј. ХИВ-позитивних пацијената, ХВ-4 је пронађен на 

бочним странама језика у лезијама "hairy" леукоплакије, која представља рани 

индикатор болести.  
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Остале херпесне инфекције(ХВ-5-8 инфекције) 

Хумани херпес вирус-тип 5 (Cytomegalovirus) ретко изазива оралне лезије, осим код 

имунокомпромитованих особа када је могућа појава оралних улцерација (5). 

Хумани херпес вирус-тип 6 изазива обољење познато као "шеста болест" (lat.roseola 

infantum), док ХВ-7 изазива еgzanthema subitum, и у оба случаја су мукозне промене 

на тврдом непцу у виду еритематозних макула. Хумани херпес вирус-тип 8 је 

изолован из промена Капоши-саркома. 

 

Хумани папилома вируси (ХПВ-инфекције)  

Хумани папилома вируси спадају у ДНА вирусе, раније сврставани у фамилију 

Papova viridae, а сада издвојени у посебну фамилију Papillomaviridae (7). 

Идентификовано је више од 100 типова, а промене у усној дупљи најчешће 

изазивају неонкогени типови: 2,4,6,7,11 и 57 (10). Обичне брадавице (lat. verrucae 

vulgares) се ретко јављају и то најчешће на вермилиону усне, а инфекција настаје 

најчешће аутоинокулацијом, грицкањем веруке на прсту. Унутар усне дупље се 

могу наћи на тврдом и меком непцу и увули. Лезије су сесилне, беличасте папуле, 

верукозне површине, солитарне или мултипле. Гениталне брадавице (lat. 

condylomata acuminata) могу бити солитарне и мултипле, могу се пренети у усну 

дупљу сексуалном трансмисијом па су сврстане у полно преносиве инфекције (11). 

 

Coxsackie-вируси 

Coxsackie-вируси припадају РНА вирусима, фамилији Picorna viridae и подељени 

су у групу А и Б. Coxsackie-вирус A, серотипoви 10 и 16, изазивају болест шака, 

стопала и уста (eng. hand, foot and mouth disease). Болест почиње општим знацима 

инфекције. На букалној мукози, језику и меком непцу јављају се мултипле везикуле 

које брзо пуцају и остављају болне улцерације са еритематозним халоом. На 

длановима и табанима се јављају еритематозне макуле и папуле. Болест пролази 

спонтано у току пет до осам дана (9).  
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Херпангина је изазвана Coxsackie-вирусом A, серотиповима 1,6,8,10 и 22. Почетак 

болести је налик прехлади, а промене у усној дупљи се карактеришу појавом 

малих, груписаних, минимално болних везикула или заравњених улцерација на 

меком непцу и тонзилама. Промене се спонтано повлаче за седам до десет дана. 

Важно је разликовати херпангину од примарног херпетичног гингивостоматитиса 

који се појављује у предњим партијама оралне дупље и од афти које су махом 

солитарне или малобројне. (6) 

 

Ентеровируси  

Ентеровируси такође могу бити изазивачи болести уста, шака и стопала и 

херпангине.  

 

Остали вируси 

Morbilivirus је вирус који изазива морбиле (мале богиње), а припада РНА вирусима, 

фамилији Paramixoviridae. Енантем у виду мултиплих, малих, белих, безбојних 

папула познатих под називом Копликове мрље на букалној мукози код предњих 

молара, јавља се пре егзантема. На тврдом непцу су могуће петехијалне промене 

(5).  

Rubellavirus je изазивач рубеле (црвенка) и припада групи РНА вируса, фамилији 

Toga viridae, подгрупи Rubiviridae. Оралне промене претходе болести, 

асимптоматске су и јављају се на букалној слузници. 

Molluscum contagiosum припада ДНА вирусима, фамилији Poxviridae. Лезије на 

оралној мукози су ретке, настају најчешће аутоинокулацијом, и чешће се виђају код 

имунокомпромитованих особа. 

 

Бактеријске инфекције оралне мукозе 
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Бактеријске инфекције оралне мукозе су најчешће изазиване бактеријама из 

опортунистичке флоре слузнице мукозе и бактеријама из денталног плака.  

Оралну мукозу насељава више од 700 различитих микроорганизама као део сталне 

и транзиентне флоре (3). Нормалну флору оралне мукозе чине стални 

микроорганизми, нпр: Streptoccocus species (S. salivarius, S. sanguinis, S. oralis, S. 

mitis); Actinomices spp. (A. naeslundii, A. odontolyticus); Haemophilus spp. (H. 

parainfluenzae, Haemophilus aprophilus); Neisseria spp. (N. mucosa, N. subflava, N. 

oris); Fusobacterium spp.; Prevotella spp. Транзиентну флору чине микроорганизми 

којима су потребни посебни услови и зато их не налазимо код свих људи: на пр. 

Lactobacillus spp.; Strepococcus mutans.  

 Опортунистичку флору чине бактерије које су често присутне у 

транзиентној флори, могу да колонизују оралну мукозу без изазивања инфекције, 

али су у одређеним условима потенцијални патогени: Staphyloccocus aureus (3); 

Streptoccocus ß-haemolythicus; пнеумококи, ентерококи, аеробни грам-негативни 

бацили (АГНБ) као што су E.coli; Enterobacter spp.; Kebsiella spp.; Pseudomonas 

spp.; a ређе Citrobacter spp.; Sеrratiа; Flavobacterium spp.; Alcaligenes spp.;  

Haemofillus influencae (3,12).  

 Неки анаеробни микроорганизми такође могу бити условно патогени, а 

налазимо их и у здравим устима: Bacillus fusiformis; Borrelia Vincenti (13). 

Mycoplasma spp. је нађена у оралној мукози и денталном плаку у 92% али се за сада 

само претпоставља да има удела у развоју гингивитиса (3,13) док је Chlamydia 

trachomatis изолована у 44-61% жена. Значај овог налаза још увек није довољно 

познат (1).   

 Да би условно патогени микроорганизми могли да изазову инфекцију 

потребно је да се успоставе одговарајући услови имунокомпромитујућа стања, 

системске болести, лоша лична хигијена, ксеростомија (сувоћа слузокоже), смањен 

pH, импланти, "пирсинг". 

 Такође је важно правилно тумачење лабораторијских налаза, нарочито кад 

су изоловани узрочници уобичајено присутни у флори оралне мукозе. Слаб пораст 
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микроорганизама у бактериолошкој култури нема значаја, док умерен и висок 

пораст указује на вероватни патоген.   

 

Staphyloccocus aureus  

Staphyloccocus aureus је најчешћи патоген у кожним инфекцијама, те је зато 

најчешћи изазивач инфекција баш на споју коже и слузнице, нпр cheilitis glandularis 

suppurativa.  

Cheilitis glandularis suppurativa 

Ово обољење је тежа форма гландуларног хеилитиса (cheilitis glandularis simplex) 

(14,15), настало као последица секундарне бактеријске инфекције, најчешће са 

Staphyloccocus aureus-om. Према дубини гнојног процеса разликују се две 

варијанте обољења: површинска и дубока. Обољење чешће захвата доњу усну. 

Усна је едематозна и инфилтрована због чега је изврнута и извијена према напред. 

Еритем је у почетку местимично присутан, а касније дифузан. На притисак се из 

отвора изводних канала лабијалних пљувачних жлезда може истиснути гнојни 

садржај. Мукокутана зона је покривена жутим крустама. Усна је болна, отежан је 

говор и жвакање. Дубока форма обољења се чешће јавља код мушкараца (6) и 

постоји могућност малигне алтерације у спиноцелуларни карцином. 

 

Streptococcus pyogenes 

Cheilitis angularis (perleche, stomatitis angularis)  

У угловима усана на влажном терену могућ је развој инфекције, а најчешћи 

изазивачи су Streptococcus pyogenes и Candida albicans. Предиспонирајући фактори 

доприносе спуштању угла усне и појачаном влажењу: смањен тонус мишића, 

губитак зуба, атрофија вилице и смањење висине загрижаја, а од општих фактора: 

витамински дефицит, анемије и ендокрини поремећаји. Клиничком сликом 

доминира еритем који се шири латерално, присутне су фисуре, осећај 

непријатности при покретању усана и бол. Патогномоничан је налаз жутих крусти. 
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Диференцијално дијагностички треба разликовати инфекцију са Candida spp. код 

које је угао усне прекривен беличастим наслагама, а често се знаци кандидозе 

налазе и на унутрашњој страни букалне слузнице. 

 

Остале пиогене бактерије 

Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influence готово никада не изазивају 

инфекције оралне слузнице, мада су главни патогени у респираторним 

инфекцијама, упалама синуса и средњег уха. Enteroccocus spp. је присутан у 

денталном плаку (12,13). Његов значај у инфекцијама усне дупље је недовољно 

испитан. Најчешће се налази у одонтогеним инфекцијама и то периапикално. 

Actinomyces israelii  изазива актиномикозу. Представља анаеробни бацил и може сe 

наћи и као сапрофит у усној дупљи (6). На језику, слузокожи образа, гингиви и 

тонзилама. јављају се промене у виду нодулуса, који апсцедирају и фистулизују. 

 

Аеробни грам-негативни бацили (АГНБ) 

Коменсална флора оралне мукозе садржи мали број АГНБ, али њихов број расте са 

старошћу, лошом оралном хигијеном, присуством импланата, пушењем и падом 

имунитета. Инфекција изазвана са АГНБ се манифестује одонтогеним инфекцијама 

које нелечене могу представљати фокусе за системско ширење инфекције (13). 

 

Анаеробни микроорганизми из денталног плака  

Gingivitis ulcero-necroticans  

Ово обољење изазивају Bacillus fusiformis i Borrelia Vincenti. Захвата слободну  

гингиву, интерденталне папиле, а ређе фиксирану гингиву (6,13). Јавља се код 

млађих особа у виду улцеро-некротичних промена у стањима која смањују 

имунитет. Има акутни ток и почиње болом у деснима и појавом непријатног задаха. 

Десни су интензивно црвене боје са израженом склоношћу ка крварењу. На 

врховима интерденталних папила јављају се улцеро-некротичне промене. Ове 
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улцерације су покривене псеудомембранама жућкасте или зелено сиве боје. 

Мембране настају од фибрина, остатка епитела гингиве и леукоцита. У даљем току 

болести процес се шири и захвата слободну, а затим фиксирану гингиву. Често се 

јавља оток подвиличних лимфних жлезда. Болесници због болова не могу да жваћу. 

Потребно је што пре започети терапију јер се разорено ткиво гингиве не може 

надокнадити. 

Stomatitis ulcero-necroticans  

Ово обољење изазива Borrelia Vincenti. Захвата гингиву и слузокожу 

ретромоларног предела као и тонзила, због чега је названа Винцентова ангина 

(12,6). Манифестује се серохеморагијском инфламацијом слузокоже са некрозом и 

стварањем дубоких улцерација левкастог облика покривеним прљаво жутим 

мембранама. Болест почиње једнострано, а касније може бити захваћена и друга 

страна. Остала слузница оралне мукозе је тамно црвене боје и едематозна. 

Покретљивост вилица је смањена и присутан је непријатан задах из уста услед 

некрозе и распадања ткива.  

Нома 

Болест се јавља код изнурених и анемичних особа, често после неке друге болести, 

уз лошу оралну хигијену и лоше социјално економске услове. Нома је путридно 

обољење које започиње на слузокожи образа, код угла усана, појавом мехурића 

испуњених мутним садржајем, чијим прскањем настаје сиво-зелена улцерација. У 

овој фази болести појављује се инфилтрат који захвата читаву дебљину образа. На 

кожи изнад инфилтрата се уочава нејасно ограничена црна мрља. Неколико дана 

касније настаје гнојно распадање које захвата целу страну лица, очне капке и нос. 

Није поштеђена ни вилична кост која се размекшава и распада у виду секвестара, 

остављајући тешке дефекте, али и поред велике деструкцције ткива, болест није 

праћена болом (1). 

 

Узрочници сифилиса и гонореје (описани у поглављу о полно преносивим 

болестима) 
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Изазивачи хумане туберкулозе 

Код људи туберкулозу могу изазвати ацидо-резистентни бацили Мycobacterium 

tuberculosis, Мycobacterium bovis i атенуирани BBaacciilllluuss  CCaallmmeettttee  GGuueerriinn. При првом 

контакту болесника са бацилом, промене су примарне, или секундарне код оног 

који већ болује од плућне или других облика туберкулозе (1).  

TBC cutis primaria 

TBC cutis primaria ретко се јавља на слузокожи усне дупље, најчешће на језику, 

непцу и гингиви. Црвенилом слузокоже са појавом специфичних гранулација чијом 

некрозом настају улцерације (tuberculosis ulcerosa) које су болне, ливидних, меких 

и подривених ивица означен је почетак болести. 

Специфичан морфолшко-хистолошки облик оралне туберкулозе туберкулом 

настаје код особа оболелих од плућне туберкулозе (6). Најчешће се јавља на језику, 

ређе на осталим деловима оралне слузнице у виду специфичног инфилтрата. Болни 

су, некротишу и стварају улцерације 1-2 cm у пречнику карактеристичног изгледа, 

а за њима остају ожиљци и деформитети. 

TB cutis orificialis 

TBC cutis orificialis је удружен са лошим имуним снагама оболелог (негативна 

анергија). Настаје хематогеном дисеминацијом пер континуитатем из постојећих 

лезија, гутањем туберкулозног испљувка, што се често дешава код особа женског 

пола са туберкулозом плућа, након траума оралне мукозе.   Почиње у виду црвених 

папула које еволуирају у плитке улцерације, а најчешће је захваћен врх и латералне 

стране језика, затим тврдо и меко непце. Са овим обликом болести оболели имају 

веома лошу прогнозу (13). 

 

Гљивичне инфекције оралне мукозе 
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Клиничка слика гљивичне инфекције оралне мукозе може бити различита, а 

најчешће се виђа еритем и наслаге беличасте боје нарочито на језику и букалној 

слузници, меком непцу и фаринксу. Промене су праћене поремећајем осећаја укуса, 

печењем и болом, сувоћом и дисфагијом (16). Ретко се виђају неспецифични 

израштаји и улцерације (1). Да би дијагноза гљивичне инфекције била коректна, 

потребно је потврдити налаз гљивице лабораторијски, нативно и у култури, а код 

ретких системских микоза и хистопатолошким налазом.  

 Оралне гљивичне инфекције се пре свега везују за кандидозу, што је 

разумљиво ако знамо да је и највећи број изазван управо гљивицама из рода 

Candida spp. (17). Најчешћи патоген је Candida albicans, а затим C. glabrata, C. 

tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis и C. dublinniensis која је први пут изолована код 

ХИВ-оболелих. Candida albicans се налази у нормалној флори код 50% здравих 

људи. Спада у опортунистичку флору и прелази у патогени, инфективни облик под 

одредђеним условима: ксеростомија, употреба антибиотика и кортикостероида, 

пушење, ношење протеза, малнутриција, ендокрини поремећаји и 

имунодефицијенција (2). 

 Орална кандидoза је једна од најчешћих опортунистичких инфекција код 

оболелих од синдрома стечене имунодефицијенције (eng. acquired immunodeficiency 

syndrome-АИДС), чак у 95% случајева. Предиктор је прогресије ХИВ инфекције, с 

обзиром на то да око 50% инфицираних (ХИВ-позитивних) с оралном кандидзом 

развије АИДС унутар три године (16).  

 

Candida spp. 

Примарна орална кандидоза  

Акутне форме примарне оралне кандидиoзе су псеудомембранозна и еритематозна, 

а у хроничне форме спадају хиперплазијска и еритематозна. 

Псеудомембранозна кандидоза је честа, класична форма оралне кандидозе. 

Најчешће се јавља код новорођенчади, у око 5 %, и изнемоглих старијих особа, у 

10% (16). Манифестује се беличастим наслагамна које се лако скидају остављајући 
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еритематозне и еродоване површине на језику, букалној слузници, меком непцу и 

фаринксу и могу их пратити осећај сувоће, печења, преосетљивости и дисфагија.  

Еритематозна (акутна и хронична атрофична) кандидoза је најчешћа форма код 

оболелих од АИДС-а, а код иначе здравих особа се јавља после употребе 

антибиотика и кортикостероида (акутна), или може бити последица дуготрајног 

притиска (хронична). Манифестује се еритематозним, огољеним плажама на језику 

и слузници. Обично је асимтоматска, али може бити праћена сувоћом, печењем и 

жарењем. Ова форма је често удружена са ангуларним хеилитисом. 

Хронична хиперплазијска кандидoза (кандидозна леукоплакија) представља најређи 

клинички облик оралне кандидиазе. Манифестује се белим, чврстим плаковима, 

равне или верукозне површине, које се не могу лако скинути. Обично су на 

унутрашњој страни образа, комисури усана и ређе на латералној страни језика. 

Забележена је малигна алтерација и до 15% (16). Ова форма се ретко виђа код ХИВ 

инфицираних.  

 

Candida sp: удружене лезије 

Stomatitis protetica манифестује се хроничним еритемом и едемом слузнице испод 

горње протезне плоче, док је слузница испод мандибуларних протеза ретко 

захваћена. Обично је асимптоматска, а може се јавити осећај пецкања и свраба. 

Према тежини промена, извршена је класификација на 3 типа:  

• Тип 1: локализована инфламација или тачкаста хиперемија; 

• Тип 2: генерализовани еритем мукозе; 

• Тип 3: грануларни или папиларни тип који обично захвата централни део 

тврдог непца и алвеоларни гребен. 

Cheilitis angularis је обично удружен са протезом изазваним стоматитисом. 

Презентује се еритемом, рагадама и беличастим наслагама. 

Glossitis rhombica mediana, карактерише се појавом папиларне атрофије на средњој 

линији језика и то ромбоидног облика. Ретко се уместо атрофије виђа 
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хиперпластични, егзофитични изглед овог дела језика. Обично се осим Candida spp. 

налази и бактеријска инфекција. 

Линеарни гингивални еритем је периодонтална болест која се карактерише појавом 

црвене траке бар 2мм дугачке, на маргини гингиве, која као да опцртава зубе. Често 

се виђа код ХИВ-инфицираних особа (16).  

 

Секундарна орална кандидoза 

Секундарна орална кандидoза последица је секундарне, а ређе примарне 

имунодефицијенције.  

Хронични мукокутани кандидоза синдроми представљају групу ретких болести код 

којих постоји перзистентна мукокутана кандидоза која лоше реагује на локалну 

антимикотичну терапију. Уопште узев, што је израженија инфекција са тзв 

антигенским екцесом (eng. antigen overload), већа је могућност да постоји 

имунолошки дефицит, нарочито ћелијског имуног система. Неке студије сугеришу 

да је дефект у продукцији цитокина (интерлеукин-2 и интерферон-гама) уз смањене 

нивое IgG 2 и IgG4 у серуму, главни разлог ове инфекције (16,18).  

 

Оралне манифестације ређих системских микоза 

Због пораста броја имунокомпромитованих особа, повећана је инциденција ових, 

иначе ретких гљивичних инфекција. Доле набројане микозе изазивају инфекцију 

горњих и доњих партија респираторних органа, те је могућ удружен или ређе, 

изолован налаз оралних лезија. Код неких од системских микоза, као на пример 

аспергилозе и криптококозе, могуће је ширење инфекције на ендокардијум, кости и 

мозак. За потврду дијагнозе је неопходна култура на одговарајућим подлогама, а 

често и хистопатолошки налаз (1).  

Аспергилоза је после кандидoзе најчешћа опортунистичка инфекција оралне 

мукозе уопште и код пацијената са имунодефицијенцијом (16), а изазивачи су 

Aspergillus fumigatus и Aspergillus flavus. Промене се јављају у виду жутих или 
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црних лезија са улцеро-некротичном базом, локализованим најчешће на тврдом 

непцу и корену језика. Треба их разликовати од инфекције псеудомонасом и 

мукормикозом.  

Бластомикоза је ретка микоза изазвана Blastomyces dermatitidis која се среће у 

Северној Америци. Оралне лезије се ретко виђају, као солитарне или мултипле 

улцерације, грануломатозне или верукозне лезије.  

Криптококоза се најчешће јавља код ХИВ инфицираних особа. Изазивач је 

Criptococcus neoformans а лезије се јављају на гингиви, тврдом и меком непцу, 

тонзилама или на месту екстракције зуба. Лезије су у виду љубичастих нодуса или 

гранулација, отока или улцерација. 

Фусариоза се јавља код имунокомпромитованих особа. Оралне лезије су ретке, у 

виду црних, некротичних улкуса на тврдом непцу. 

Геотрихоза се клинички не може разликовати од инфекције коју изазива Candida 

spp. Изазивач је Geotrichum Candidum, а клиничка слика одговара акутној 

псеудомембранозној кандидoзи.  

Хистоплазмоза се чешће јавља код ХИВ инфицираних пацијената. Промене су 

хроничног карактера, а локализоване су на букалној мукози, језику, тврдом непцу, 

гингиви и периапикалној регији зуба у виду болних, пространих улцерација или у 

виду верукозних, грануломатозних или нодуларних лезија.  

Мукормикоза се пре свега јавља код особа с неконтролисаним дијабетесом и 

кетоацидозом, цирозом јетре, уремијом, хематолошким неоплазмама, 

туберкулозом, малнутрицијом и ХИВ инфекцијом. Узрочници су гљиве из реда 

Mucorales који пре свега доводе до ерозије артеријских крвних судова што 

резултира тромбозом. Морталитет код мукормикозе је висок, од 50-100% због 

фулминантног развоја инфекције. Најкарактеристичније оралне лезије су црне, 

некротичне улцерације на тврдом непцу и максили, које се брзо шире, захватајући 

кост и изазивајући њену деструкцију (16,18). 

Паракокцидиомикоза се јавља у Северној и Јужној Америци, нарочито у Бразилу. 

Оралне лезије су честе и манифестују се на почетку болести малим папулама или 
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везикулама које егзулцеришу. Ток болести је хроничан, промене су болне, а могућа 

је појава и грануломатозних нодуса. Инфекција може да захвати кост и доведе до 

перфорације непца, клаћења и испадања зуба. Описане су у скоро свим деловима 

уста и фаринкса.  

Пеницилиоза последњих година заузима примат у опортунистичким 

инфекциијама ХИВ позитивних пацијената у Индокини. Penicillium marneffei 

изазива промене које веома подсећају на туберкулозу. Оралне лезије могу бити у 

виду папула, ерозија и улцерација, а захватају непце, гингиву, лабијалну мукозу, 

језик и орофаринкс.  

Споротрихоза је хронична, нодуларна субкутана микоза коју најчешће срећемо у 

Централној Америци. Оралне манифестације су углавном секундарно настале као 

резултат дисеминације из кожних или плућних промена. Лезије су еритематозне, 

улцеративне или грануломатозне, болне и личе на афте (16). 
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Abstract 

 

Over the last decades, aging of the general population and a worldwide increase in the 

number of imunnocompromised patients, resulted in increased incidence of opportunistic 

infections. Presently, many viral, bacterial and fungal, formerly benign conditions, have a 

significant morbidity with a high risk of complications. For this reason, early and proper 

diagnosis is the key to successful management of these conditions.. 
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Сажетак 

 

Болести усана се уобичајено називају хеилитисима и означавају инфламаторни 

процес који се локализује на вермилиону (румена зона усана), тј. зони која 

представља прелаз коже у слузокожу. Ова зона има добро развијени, дебели 

сквамозни епител, проминентног луцидног слоја и танког корнеалног слоја. 

Дермалне папиле су бројне са обилним капиларним снабдевањем које даје црвену 

боју уснама. Добро је инервисана и због тога доста осетљива. На њој нема 

фоликула длака, ни знојних жлезди, а влагу добија од саливе и то преко врха језика.  

Хеилитиси су стања која означавају запаљења усана. Могу се јавити изоловано, као 

посебни ентитети, а могу се јавити и у склопу неких других обољења, синдрома 

или удружени са другим болестима, као што су различите врсте анемија, дефицити 

витамина Б12 и гвожђа, у склопу кандидозе и неких бактеријских инфекција, као 

последица контактне преосетљивости, или као реакција на одређене врсте лекова. 

На њихову појаву могу утицати и многобројни спољашњи фактори, од којих је на 

првом месту УВ зрачење, али и лоше навике везане за хигијену, негу и исхрану. Не 

постоји универзална класификација хеилитиса, тако да су обрађени као посебни 

ентитети, са освртом на различите етиолошке могућности, и некада се њихове 

клиничке слике преклапају. Лезије на уснама такође могу бити манифестација 

системских болести, локализовано испољавање неке дерматолошке болести или 

локализована болест усана. У већини сучајева, добра анамнеза, клинички преглед и 

релевантна додатна дијагностика доводе до коректне дијагнозе. Терапијски 

приступ зависи од дијагнозе и етиолошког фактора и примењују се како не-

хируршке, тако и хируршке методе лечења.   

Кључне речи: Усне, болести; хеилитис; терапија 
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Увод 

Болести усана се уобичајено називају хеилитисима [1] и означавају инфламаторни 

процес који се локализује на вермилиону (румена зона усана), тј. зони која 

представља прелаз коже у слузокожу [2].   

 Ова зона има добро развијени, дебели сквамозни епител са обилним 

капиларним снабдевањем који уснама даје црвену боју. Добро је инервисана и због 

тога доста осетљива. На њој нема фоликула длака, ни жлезди, а влагу добија од 

саливе и то преко врха језика.  

 Хеилитиси су стања која означавају запаљења усана. Могу се јавити 

изоловано, као посебни ентитети, а могу се јавити и у склопу неких других 

обољења, синдрома [3] или удружени са другим болестима, као што су различите 

врсте анемија, дефицит витамина Б12 и гвожђа, у склопу кандидозе, као последица 

контактне преосетљивости, или као реакција на одређене врсте терапија 

(ретиноиди). 

 Хеилитиси се могу класификовати у различите типове: ангуларни хеилитис; 

актинички хеилитис; контактни хеилитис; гландуларни хеилитис; грануломатозни 

хеилитис; еkсфолијативни хеилитис. Лезије на уснама такође могу бити 

манифестација системских болести, локализовано испољавање неке дерматолошке 

болести, или локализована болест усана. У већини сучајева, добра анамнеза, преко 

клиничког прегледа и релевантне допунске дијагностике доводи до коректне 

дијагнозе. 

 

Ексфолијативни хеилитис  

Ексфолијативни хеилитис (lat. cheilitis exfoliativa) означава локализовано 

десквамативно, благо инфламаторно стање усана, непознате етиологије. 

Карактерише се сталним љуштењем површних слојева кератина [4]. Овај се термин 
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може користити да би означио реакцију усана као део неког другог стања 

(секундарно). У првом случају ради се о стално рецидивирајућим лезијама, док су у 

другој форми, усне су хронично инфламиране [5,6]. 

Етиологија патогенеза 

Поред идиопатског облика, ексфолијативни хеилитис може бити секундарна 

манифестација себороичног дерматитиса, атопијског дерматитиса, псоријазе, 

терапије ретиноидима, пиореје. Такође, се ова врста хеилитиса може јавити услед 

дуготрајног излагања УВ зрацима или уколико постоји навика сталног лизања и 

грицкања усана [7].    

 Ретко, хронични хеилитис може бити почетна или једина манифестација 

атопијског дерматитиса. Иританси или алергени из кармина, пастe за зубе или 

течности за испирање усана могу такође бити узрочници хеилитиса. Боје у 

карминима могу бити фотосензибилизатори. Кандида такође може бити присутна. 

Хеилитис може бити део Плaмер-Винсоновог или Сјегреновог синдрома. Такође, 

није редак ни код пацијената који болују од синдрома стечене имунодефицијенције 

[8] и позната је компликација терапије инхибиторима протеаза.  

Клиничка слика 

Клинички се манифестује као локализовано десквамативно, благо инфламаторно 

стање усана, са сталним љуштењем површних слојева кератина [4], 

рецидивирајућим лезијама са десквамацијом, некада крустама и са чешћом 

локализацијом на горњој усни. Рекурентна ексфолијација оставља за собом 

привремено еритематозну и осетљиву површину усана. 

 У другој форми, усне су хронично инфламиране и покривене крустама, које 

са времена на време имају тенденцију да десквамирају, остављајући за собом сјајну 

површину на којој се формирају нове крусте. Јављају се и фисуре, што је све 

праћено осећајем печења, жарења, а некада и боловима [5,6]. Чешће је захваћена 

доња усна, са инфламацијом ограниченом на зону вермилиона.  

Терапија:  
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Једини ефикасан третман је елиминација узрока када га је могуће открити.Од 

помоћи могу бити топикални кортикостероидни ниско потентни препарати, као и 

топијски имуномодулатори (такролимус и пимекролимус). 

 

Ангуларни хеилитис  

Ангуларни хеилитис (lat. cheilitis angularis) је акутна или хронична инламација 

коже на граници са слузокожом усана, у подручју углова усана. Од свих 

инфламаторних процеса на уснама, инфламација оралних комисура може најчешће 

указивати на потенцијално системско обољење [1].   

Етиологија и патогенеза 

Мултифакторијелан по пореклу, ангуларни хеилитис може бити или примарна 

инфекција, или резултат механичке иритације, или последица потхрањености, или 

део других дерматолошких обољења, као што је атопијски дерматитис. 

 Често се виђа код пацијената инфицираних вирусом ХИВ-а, где 1 од 10 

развије опотрунистичку инфекцију са Candidа albicans. Ипак, ангуларни хеилитис 

се најчешће виђа код старијих особа и обично се везује за лоше протетске радове.  

Присуство шећерне болести, малигнитета и анемије повећавају могућност 

инфекције [9]. 

 Код одраслих, разлози су углавном механичке или инфективне природе, док 

се код деце чећше ради о дефектима у имуном одговору или поремећајима исхране. 

Од инфективних агенаса, најчешће се изолују Candida albicans и Staphylococcus 

aureus [10,11]. 

Клиничка слика 

Манифесује се у угловима усана, или се шири испод границе вермилиона на кожу, 

формирајући фисуре или рагаде. Атрофија, еритем, улцерације, крусте и скваме, са 

или без рагада, доминирају у клиничкојм слици. Унилатералне лезије су обично 

резултат траума и краткотрајне су, док су билатералне лезије најчешће знак 



 37 

инфекције, или неке друге болести и имају пролонгиран ток. Евентуално се у 

оваквим случајевима може јавити супурација и гранулационо ткиво [1].  

 Мацерација епитела комисура је чест, примарни узрок неинфективног или 

механичког ангуларног хеилитиса. Може се јавити због траума зуба, или 

неправилног коришћења зубног конца, мада се често налази и повећана саливација. 

Навика лизања усана, сисања неких предмета код деце и цурење пљувачке у 

угловима усана, посебно код старијих представљају факторе који могу бити 

одговорни за појаву овог хеилитиса. Периоди претераног влажења и сувоће, доводе 

до прекида интегритета епитела са последичним стварањем прскотина. Ово је 

идеално место за улазак микрооргенизама (уколико су присутни у усној дупљи) 

који даље одржавају хеилитис. Други фактори који могу учествовати у патогенези 

механичког ангуларног хеилитиса су лоше урађени протетски радови, висећа кожа 

образа као последица старења, сува уста, периорални дерматитис и орофацијална 

грануломатоза. 

Дијагноза 

Инспекцијом усне дупље може се утврдити основни поремећај који је разлог 

ангуларног хеилитиса. Атрофија оралног епитела са језиком без папила указује на 

дефицит гвожђа, а црвени језик без папила на дефицит фолата. Дефицит витамина 

Б12 је такође удружен са ангуларним хеилитисом и црвеним атрофичним језиком. 

 Рецидиви ангуларног хеилитиса се могу превенирати елиминацијом 

микроорганизама из њиховог резервоара (испод протеза). 

Поред детаљног прегледа усне дупље, детаљна анамнеза може бити од помоћи и 

открити неке од разлога овог хеилитиса. 

Терапија 

Третман ангуларног хеилитиса зависи од узрока [12]. Уколико је у питању 

механичка иритација потребно је кориговати изворе иритације, а некада је чак 

неопходна и замена протеза. Дефиците у исхрани је неопходно открити и лечити. 

Микробиолошка култура и анализе крви су потребне када се мисли на системске 
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болести да би се поставила дијагноза и спровео одговарајући третман. Уколико је 

инфекција разлог за ангуларни хеилитис, поред лечења инфекције потребно је 

лечити и основни узрок, да би терапија била успешна. Миконазол је препоручени 

третман за кандидозу, јер има и бактериостатско дејство на грам позитивне 

бактерије. Уколико постоји и стафилококна инфекција користе се локални 

препарати фусидинска киселине. 

 

Контактни хеилитис  

Контактни хеилитис (cheilitis contacta) је инфламаторна реакција која захвата 

слузокожу усана и настаје услед иритације или контактне сензибилизације. 

Најчешће се манифестује у пределу вермилиона, некада је захваћена и кожа око 

усана, а само у ретким случајевима и орална слузокожа, без обзира што се контакт 

са оралном слузокожом не може избећи. Претпоставља се да је слузокожа ређе 

захваћена због краћег контакта са алергеном, присуства пљувачке и брзог 

разлагања потенцијалних иританаса или алергена [13].  

Етиологија и патогенеза 

Хроничне екцемске ракције су одговорне за велики број хроничних хеилитиса, али 

је некада тешко утврдити природу и узрок оваквих реакција. У многим случајевима 

хронични хеилитис је резултат алергијске реакције на молекуле мале молекулске 

тежине, тзв. хаптене, или ређе, на протеинске алергене. Тако настаје алергијски 

контактни хеилитис. У другим случајевима, хеилитис се јавља због директног 

токсичног дејства супстанција које су у контакту са уснама, када се ради о 

иритантном контактном хеилитису. 

 Најчешћи узроци су контактни алергени или иританси из козметичких 

препарата за усне и из њихових металних паковања, из паста за зубе, 

стоматолошких материјала, лакова за нокте, хране, лекова. Жене много чешће 

обољевају од ове врсте хеилитиса, али се претпоставља да је то због тога што оне у 

много већем проценту користе различите препарате за негу усана.          
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 Кармини и балзами за усне: кармини су произведени од минералних уља и 

воска (који даје облик стика), рицинусовог уља које служи као растварач за боје, 

ланолина као емолијенса, презерватива, парфема и боја. Сви ови састојци могу у 

неком проценту изазивати контактни хеилитис [14]. Супстанце које се додају у ове 

производе ради УВ заштите такође могу бити сензибилизатори (на пр. циметни 

алдехид). 

 Пасте за зубе и течности за протезе садрже супстанције које могу бити 

сензибилизатори. Најчешће су то есенцијална уља, нпр. уље нане, цимета, босиљка, 

каранфилића, различите врсте терпена, ванила, као и естри дихидрокуминила и 

дехидрокарвеола, различити бактерицидни агенси, прополис, као и адитиви који се 

додају да би спречили стварање каменца, а садрже пирофосфатне компоненте [15].  

 Стоматолошки материјали, жива, еугенол и пластични материјали који 

садрже епимине, такође могу изазвати контакни хеилитис. 

 Храна, нпр. нана, ким, босиљак, цитрусно воће, артичоке, ораси, ананас, 

манго, аспарагус и цимет, могу понекада изазвати контактни хеилитис, а ређе и 

периорални дерматитис.  

 Остали сензибилизатори, као што су металне шнале за косу, металне оловке, 

металне кутије од кармина, кобалтна боја, лакови за нокте, метални и дрвени 

делови неких инструмената који се прислањају на усне, такође могу изазвати 

хеилитис. Епикутаним тестирањем идентификују се као инкриминисани алергени 

различити метали, а најчешће је то никл, сам или у комбинацији са манганом и 

кобалтом [16,17]. 

Клиничка слика 

Хеилитис изазазван карминима или балзамима за усне је углавном ораничен само 

на усне, али се може и проширити. Може постојати стална иритација са љуштењем 

или се може јавити акутна реакција са едемом и везикулама [9]. Остале форме 

контакних хеилитиса варирају у клиничком изгледу и зависе од узрока. Када је 

хеилитис изазван храном обично је захваћена и кожа око усана. Уколико је узрок 
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контакт са неким мањим предметом, реакција може бити ограничена на мањи део 

усана. 

Дијагноза 

Уколико постоји акутна екцемска реакција, уз добро узету анамнезу, дијагноза не 

би требало да представља проблем. Уколико постоји само иритација и 

десквамација треба искључити различите форме ексфолијативног хеилитиса. 

Потребно је урадити епикутано тестирање стандардном серијом алергена, и 

циљаном серијом (специфична за хеилитисе) да би се потврдило или искључило 

постојање алергијске компоненте. 

Терапија 

Топијски кортикостероиди доводе до брзог побољшања клиничке слике и смањења 

симптома, али је потребно идентификовати узрок и отклонити га. 

 

Гландуларни хеилитис  

Гландуларни хеилитис (cheilitis glandularis) је ретко, хронично, недовољно 

објашњено и у основи бенигно инфламаторно обољење доње усне. Карактерише се 

отицањем мукозних жлезда и мукопурулентним садржајем, који излази из 

дилатираних жлезданих отвора. 

Етиологија и патогенеза 

Било је покушаја да се обољење објасни примарном болешћу малих пљувачних 

жлезда [18] али су Swerlic и Cooper [19] доказали да је њихов број, изглед и 

величина исти као код контрола, тако да је етиологија и до данас нејасна [20]. У 

ретким случајевима, процес може захватити горњу усну.Чешће обољевају 

мушкарци, али се може јавити и код жена [21]. Сматра се да ово обољење 

представља облик реакције на хроничну иритацију, без обзира на природу 

иритације (УВ и остали спољашњи фактори, атопија). Реакција није примарно 

везана за хиперплазију ни за инфламацију пљувачних жлезда. Хистолошки се 
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манифестује хроничним сиаладенитисом, дукталном метаплазијом и фиброзом, али 

ови налази нису примарни и не објашњавају патогенезу обољења [22,23].  

Клиничка слика 

Гландуларни хеилитис је класификован у 3 типа: обични, површни супуративни и 

дубоки супуративни. Обични се карактерише мултиплим безболним лезијама које 

показују централно удубљење отвора жлезданог канала и дилатацију самог  канала. 

Муцинозни секрет се може истиснути притиском на усну и могу се палпирати 

бројни мали нодулуси [22].  

 Суперфицијални супуративни тип, такође познат као Баелзова болест, 

карактерише се безболним крустaма, отоком и индурацијом усне са површним, а 

некада и дубоким улцерацијама. Површина мукозе може променити боју, а 

палпација усaна изазива појаву бистрог до замућеног секрета на местима 

жлезданих отвора. Дубоки супуративни тип некада се помиње и као myxadenitis 

labialis или cheilitis glandularis apostematosa. Oзначава дубоко смештене промене 

које су обично удружене са формирањем абсцеса и фистулизацијом, након чега се 

јављају и ожиљци. Вискозна салива и супуративни секрет излазе спонтано, па се 

зато овај тип повезује са инфекцијом. 

 Постоји и теорија по којој су све ово развојни стадијуми исте болести, где 

уколико се не лечи, обични гландуларни хеилитис постаје секундарно инфициран и 

прогредира до површног или чак и дубоког супуративног типа. 

 Услед хроничног тока болести, долази до увећања и еверзије доње усне. 

Значајно се повећава осетљивост на актиничко зрачење. Због тога ову врсту 

хеилитиса треба посматрати као потенцијално предиспонирајући фактор за развој 

актиничног хеилитиса и планоцелуларног kарцинома коже.   

Терапија 

Терапијски приступ гландуларном хеилитису је различит и креће се од 

конзервативног лечeња топијским стероидима до екстензивних терапијских опција, 

као што је хируршка ресекција. Редукција или елиминација предиспонирајућих 



 42 

фактора је први корак у приступу овим пацијентима. Балсами за усне, емолијенси и 

средства за заштиту од УВ зрака, дају се особама које су доста експониране УВ 

зрачењу и ветру. Уколико је немогуће идентификовати и елиминисати 

предиспонирајући фактор, треба наставити конзервативну терапију, укључујући и 

употребу топијских стероида, интралезионе апликације стероида, системских 

антихолинергика, системских антихистаминика и антибиотика [21]. Некада 

пацијенти захтевају и консултацију психијатра.  

 Уколико пацијенти не одговарају на конзервативну терапију, неопходна је 

хируршка терапија да би се уклониле мале пљувачне жлезде и доња усна вратила у 

нормални положај. Хируршке опције укључују криохирургију, вермилионектомију 

и/или стрипинг мукозе усана [22].   

 Пацијенти са гландуларним хеилитисом, посебно они са дубоким 

супуративним обликом, морају бити на мониторингу, због ризика од развоја 

планоцелуларног карцинома коже. Инциденција се креће од 18 до 35%, [24], а 

разлог за то је вероватније већа пријемчивост изврнуте доње усне за све факторе 

ризика који изазивају ову врсту карцинома, него што је ова врста хеилитиса заиста 

премалигно стање. Већина до сада приказаних случајева је настала на терену 

дубоког супуративног облика, тако да би обавезно требало размотрити хируршку 

интервенцију и пратити пацијенте у регуларним интервалима [22]. 

 

Грануломатозни хеилитис  

Грануломатозни хеилитис (lat. cheilitis granulomatosa) описан је први пут средином 

прошлог века и представља ретку инфламаторну болест усана. Клинички се 

карактерише обично безболним увећањем једне или обе усне, и примарно се јавља 

код младих особа. Иако у почетку отицање усана може бити у епизодама. 

Дуготрајно посматрано, ово увећање усана је перзистентно. Хистолошки се виђају 

грануломи без некрозе, као и едем, лимфангиектазије и периваскуларни 

лимфоцитарни инфилтрати. 
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 Ова врста хеилитиса може бити део Мелкерсон – Розенталовог синдрома, 

поред парализе фациjалног нерва и lingue plicatаe. Мора се напоменути да се ретко 

сва три симптома јављају у исто време, па се често дијагноза овог синдрома 

поставља после неколико година праћења пацијената. 

 Термин орофацијална грануломатоза [25] је почео да се употребљава да би 

обухватио широки спектар грануломатозних и некротизирајућих инфламаторних 

процеса у оралном и фацијалном региону, укључујући ту и пацијенте са 

грануломатозним хеилитисом, Мелкерсон-Розенталовим синдромом, саркоидозом, 

Кроновом болешћу, туберкулозом и неким другим инфективним болестима. Овај 

термин тако обухвата разнолике болести, и дозвољава могућност неколико 

разноврсних етиолошких механизама, сличне клиничке и патохистолошке 

презентације [26]. 

Етиологија и патогенеза 

Разлог настанка овог хеилитиса је непознат. Због чињенице да се некада јавља 

самостално, а некада у склопу Мелкерсон - Розенталовог синдрома, или као његова 

некомплетна варијанта, неки аутори сугеришу генетску предиспозицију [27] 

(аутозомно доминантно наслеђе са варијабилном експресијом. Постоји могућност 

да се ради о одвојеним болестима. Код неколико пацијената са орофацијалном 

грануломатозом, укључујући и пацијенте са грануломатозним хеилитисом у току 

епикутаног тестирања пронађена је преосетљивост на кобалт и адитиве из хране, 

мада те реакције нису клинички релевантне и не постоје сигурни докази да је 

појава овог хеилитиса везана за атопију или инфективне агенсе, мада је код неких 

пацијената дошло до побољшања симптома хеилитиса након елиминације 

дентогених фокуса. 

 Грануломатозни хеилитис је такође приказиван као екстраинтестинална 

Кронова болест са оралним манифестацијама, мада још увек није најјасније да ли је 

то само коинциденца, или повезаност. Статистички посматрано, грануломатозни 

хеилитис је нађен код 0,5% пацијената који болују од Кронове болести, мада неки 

аутори тврде да су ови пацијенти предиспонирани за настанак Кронове болести. 
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Тако, пацијенте са грануломатозним хеилитисом и честим тегобама са 

гастроинтестналним трактом треба упутити гастроентерологу ради додатне 

дијагностике. 

Клиничка слика 

Прва манифестација је најчешће дифузни оток који захвата горњу, ређе доњу усну. 

Прва епизода едема се обично комплетно повлачи за неколико сати до неколико 

дана, па у почетку ангиоедем може представљати диференцијално дијагностичку 

потешкоћу. Како болест напредује, рекурентни безболни отоци су све чешћи и све 

дуже трају. То води перзистентном отоку и увећању усана које су поред тога  тврђе. 

После неколико година, отицање се може мало смањити, а описани су и случајеви 

делимичне спонтане регресије [26]. Код пацијената са Мелкерсон–Розентал-овим 

синдромом у 75% се јавља овај тип хеилитиса. У неким случајевима се поред 

промена на уснама могу јавити и интраоралне промене, на гингиви, палатиналној 

мукози, сублингвално, на језику, и чак на фаринксу и ларинксу.  

Хистопатологија 

Биопсија отекле усне или фацијалног ткива током раних стадијума болести, обично 

само показује едем и периваскуларну агрегацију лимфоцита. У неким случајевима 

који дуже трају такође постоје само овакве промене, али у некима инфилтрат у 

субмукозном везивном ткиву постаје гушћи и формирају се фокални грануломи без 

некрозе, са ептелоидним и Лангхансовим ћелијама. Тешко их је разликовати од 

гранулома који се формирају код саркоидозе и Кронове болести. Сличне промене 

могу бити присутне и у субмандибуларним и цервикалним лимфним жлездама [28]. 

Због искључивања специфичних инфекција, потребно је урадити брисеве на 

бактерије и гљивице. Диференцијално дијагностички је потребно искључити друге 

разлоге за отицање и увећање усана.  

Дијагноза 

Мада се дијагноза грануломатозног хеилитиса може поставити на основу анамнезе 

и клиничког налаза, узимање биопсије је индиковано да би се искључиле неке 
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друге болести, као што су амилоидоза и неоплазије. Некада се може покушати и са 

цитолошким налазом, након аспирације танком иглом, али је хистолошки налаз 

поузданији и апсолутно се препоручује [26].  

Терапија и прогноза 

Рационални третман грануломатозног хеилитиса је тежак због његове непознате 

етиологије. Евалуација терапије је отежана природом саме болести која се 

карактерише рекурентним током. 

 Некада је од помоћи елиминација дентогених фокуса [28]. Иницијална 

терапија антихистаминицима, олакшава сам почетак болети, већини пацијената. 

Треба размотрити могућности алергије на неке всте хране и избегавати их. Већина 

терапијских протокола укључује кортикостероидну терапију, било локалну, 

интралезиону или системску, као емпиријски приступ овој инфламаторној болести 

[28,29]. Одговор на ову врсту терапије је генерално задовољавајући, али 

краткотрајан. За блаже форме довољна је локална апликација кортикостеродних 

масти, а уколико је тежа форма, добре резултате даје интралезиона апликација 

стероида у почетку у размацима од по 2 недеље, а касније једанпут месечно, све до 

постизања жељеног резултата. Некада се ова врста терапије може комбиновати са 

хируршком редукцијом усана. Ова интервенција се ради само у случајевима када се 

медикаментозном терапијом болест не може контролисати. Резултати само 

хируршког лечења нису задовољавајући. 

 

Актинични хеилитис  

Актинични хеилитис (lat. cheilitis actinica) је клинички термин за улцерозне, некада 

крустозне лезије које захватају део или читаво подручје вермилиона, најчешће 

доње усне. То је премалигна кератоза усана изазвана УВ радијацијом и аналогна је 

актиничним кератозама које се јављају на кожи.  

Етиологија 
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Чешће се јавља у регионима топле и суве климе, код особа које раде на отвореном 

и код особа бледе коже (фототипови I и II ). Зона вермилиона доње усне прима 

велику дозу УВ зрака јер се налази под скоро правим углом, у подне , а и слабо је 

заштићена кератином и меланоцитима. Већина актиничних хеилитиса се виђа код 

мушкараца бледе коже, на доњој усни од 40-те до 80-те године живота. Неки 

аутори наводе и пушење као фактор ризика. Ова врста хеилитиса се некада може 

развити у инвазивни сквамоцелуларни карцином. Тачна инциденца преласка у 

карцином није позната, али се креће од 10-20% у различитим саопштењима, и у 

порасту је [30,31].  

Клиничка слика: 

Углавном се јавља на доњој усни код одраслих, који су пролонгирано изложени УВ 

зрачењу. У почетном стадијуму јавља се еритем и едем усне, али касније усне 

постају суве и перутаве [32]. Како болест напредује, епител постаје задебљан, што 

се може и палпирати. У неким случајевима се формирају мали сивкасто бели 

плакови и евентуално брадавичасти нодулуси. Ове промене могу малигно 

алтерисати, и на ту могућност увек треба мислити нарочито када се јавлаљу 

улцерације или када постоје неке друге сумњиве промене нпр. генерализована 

атрофија са беличастим фокалним задебљањима, мрљаста беличасто црвене 

промене на нејасној граници усана. или перзистентно изражена десквамација са 

крустама [33].  

Хистологија 

Епител је заравњен или атрофичан,са тракастим запаљенским инфилтратом испод 

њега у којем доминирају плазма ћелије [31]. Могу се наћи и атипије једара, као и 

абнормалне митозе у тежим случајевима.  

Дијагноза 

Поставља се клиничким прегледом, а код сумње на малигну алтерацију, обавезна је 

биопсија и патохистолошки преглед. 

Терапија и превенција 
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Заштита од УВ зрака и коришћење препарата са заштитним факторима је 

неопходно. Терапија се спроводи да би се смањили симптоми хеилитиса и 

превенирала појава сквамоцелуларног карцинома. Терапијски приступ зависи од 

клиничке слике и симптома хеилитиса, као и од патохистолошког налаза. Може се 

спроводити нехируршка и хируршка терапија. Од нехируршких метода спроводи се 

криотерапија [34] (код локализованих промена) терапија 5% флуороурацилом, 

имиквимодом или фотодинамска терапија са 5 аминолевулонском киселином (код 

дифузних промена). Хируршка терапија се обично састоји од површне хируршке 

ексцизије (“lip shave”) или евапорације CO2 ласером [35], а у скорије време и Er 

Yag ласером [36]. Предност класичне хируршке интервенције је могућност да се 

уради патохистолошка дијагностика. Уколико се ради интервенција ласером, 

неопходна је претходна биопсија и патохистолошки преглед. 
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Abstract 

Diseases of the lips, known as cheilitis, are inflammatory processes affecting the 

vermilion of the lips. The vermilion zone is the junction between the skin and the 

mucosa, and is well developed. The epithelium of the vermilion is distinctive, with a 

prominent stratum lucidum and a very thin stratum corneum. The dermal papillae are 

numerous at this site, with a rich supply of capillaries, producing the reddish-pink color 

of the lips. It is well innervated and therefore quite sensitive. The vermilion zone contains 

no hair or sweat glands. Cheilitis is a condition involving inflammation of the lips. This 

medical condition may occur as a separate entity, and be part of some other diseases or 

syndromes. They may also be associated with other diseases, such as different types of 

anemia, B12 and iron deficiency, candida infections, some bacterial infections, and they 

may be results of contact hypersensitivity, or adverse effects of drug therapy. Their 

appearance may be caused by many external factors, such as UV radiation, bad eating 

and hygienic habits. There is no universal classification of cheilitises, thus they are 

treated as separate entities, with emphasis on various etiological factors. Lesions of the 

lips may also be manifestations of systemic diseases, localized manifestations of 

dermatological disorders or localized conditions of the lips. In most cases, good history, 

thorough clinical examination and relevant supplementary diagnostic procedures, lead to 

an accurate diagnosis. Therapeutic approaches depend on the diagnosis and etiological 

factors, including non-surgical as well as surgical procedures. 

Key words: Lip Diseases; Cheilitis; Therapeutics 
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Сажетак 

Рекурентни афтозни стоматитис (афте, рекурентне афтозне улцерације, eng. 

canker sore), представља једно од најчешћих обољења слузокоже усне дупље са 

захватањем преко 20% опште популације. Среће се код оба пола у старосној групи 

од 10 до 40 година. Карактерише се понављаним епизодама болних улцерација 

кружног или овалног облика прекривених жућкасто-сивим псеудомембранозним 

покровом, оивиченим еритематозним рубом, на некератинизованој оралној мукози, 

kоје спонтано зацељују. Етиологија је нејасна. Као могући окидачи болести наводе 

се: хередитет, имунолошки, хормонски, хематолошки поремећаји, алергија на 

храну и медикаменте, емоционални стрес и траума. Сматра се да је ћелијски 

посредован имунолошки одговор укључен у патогенетски механизам обољења. 

Разликују се три клиничка типа афтозних улцерација: минор (80 - 90%), мајор (5 -

10%), и херпетиформни (1-5%). Афтозне улцерације се срећу и у склопу Morbus 

Behcet, инфламаторних болести црева, пернициозне анемије, ХИВ инфекције и 

неких других системских болести. У диференцијалној дијагнози афтозних 

улцерација треба размотрити неафтозне улцерације на слузокожи усне дупље које 

се јављају у склопу других обољења. Терапија рекурентих афтозних улцерација 

има за циљ да елиминише бол, убрза зарастање и спречи рецидиве. За најчешће, 

лакше форме, стандардни локални третман обухвата: топикалне аналгетике, 

антисептике, анестетике, антиинфламаторне агенсе, кортикостероиде, 

тетрациклине, и сребро нитрат. Потребно је избегавати провоцирајуће факторе и 

спроводити добру оралну хигијену. У ређим случајевима, код тежих облика 

рекурентног афтозног стоматитиса резистентног на топикални третман , каo и код 

Morbus Behcet примењује се системска терапија која укључује: колхицин, 

преднизолон, дапсон, циклоспорин A, пентоксифилин, интерферон алфа, 

азатиоприн, талидомид, хлорамбуцуил и биолошке агенсе (етанерцепт, 

инфликсимаб). 

 

Кључне речи: Орална слузокожа; стоматитис, афтозни; синдром Бехцет; 

понављање болести; терапија 
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Pекурентни афтозни стоматитис  

 

Рекурентни афтозни стоматитис (РАС), (синоними: афте, рекурентне афтозне 

улцерације, еng. canker sore), је честа болест која захвата више од 20% опште 

популације [ 1,2]. Среће се код особа оба пола и сматра се да је после гингивитиса, 

најчешће обољење слузокоже усне дупље. Карактерише се повратним епизодама 

болних афтозних улцерција од којих свака траје 1-6 недељa [ 2] 

 Етиологија обољења није јасна. Данас се све више прихвата становиште о 

мултикаузалитету. Позитивна породична анамнеза, појава афтозних улцерација код 

једнојајчаних близанаца, као и повећана учесталост HLA-B 51 указује на генетску 

основу [1]. Код 10 - 20% болесника утврђене су хематолошке абнормалности, а у 

3% случајева постоји целијакија [2]. Од осталих фактора наводе се: атопијска 

конституција [ 3], eмоционални стрес [ 4], поремећај менструалног циклуса, 

алергија на храну и лекове, као и повреде слузокоже усне дупље четкицом за зубе 

или угризом, које могу да стимулишу налет афти [ 1]. 

Покушаји импликције различитих вируса (herpes simplex virus; humani 

herpes virus; varicella zoster virus; citomegalovirus) и бактерија у етиологији 

углавном су били неуспешни [2]. Иако је Helicobacter pylori доказан у афтозним 

оралним улцерацијама, његова етиолошка улога у овом обољењу није потврђена [ 

5].   

 Међутим, могуће је да постоји унакрсна реакција између антигена оралне 

мукозе и микроорганизама (тзв. антигенска мимикрија) као што је високо 

плеоморфни Streptoccocus sanguis и његове Л форме, које се антигенски преклапају 

са хуманом оралном мукозом. Ово иде у прилог патогенетске улоге аутоантитела и 

ћелијских фактора усмерених против оралног епитела [ 2]. 

Сматра се да афте могу настати као резултат аутоимунских збивања у 

оралном епителу. Изгледа да је ћелијски посредован имунски механизам у коме 

значајну улогу медијатора игра TNF-α (тумор некрозис фактор алфа), укључен у 

патогенезу [ 6,7]. 

 У афтозној лезији предоминирају T помоћнички лимфоцити (еng. T helper 

lymphocytes-Th). Поред њих се налазе и ћелије, тзв. природне убице (eenngg..  nnaattuurraall 
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killer-NK). Појава цитотоксичних ћелија указује на целуларну цитотоксичну 

реакцију зависну од антитела. Нивои серумских имуноглобулина и имуни 

комплекси су углавном у границама физиолошких вредности, мада некада могу 

бити повишени [ 2] 

Постоје три главна клиничка типа рекурентних афтозних улцерација (Табела 1). 

 

Табела 1. Клиничка класификација афтозних улцерација 

Клинички тип       Клиничке карактеристике 

улцерација        

Преваленцја Клинички ток 

Минор               1 или већи број плитких, 

промера< 5 мм 

90%-95%  7-10 дана,  

без ожиљака 

Мajор   1 или више дубоких  

промера до 3 цм 

5%-10% 6 недеља, 

ожиљци 

Херпетиформне   1-100 плитких,  

промера 1-3 мм         

1% - 5% < од 7 дана 

 

 

     Рекурентне афтозне улцерације - минор  

 

Представљају најчешћу форму и чине 90 - 95% свих случајева [1]. Јављају се у 

старосној групи од 10. до 40. године са врхом инциденције око 30. године. У 

дечијем узрасту овај тип афти је најзаступљенији, а код 1% почетак болести је пре 

5. године живота. Минор форма се клинички карактерише дискретним, болним 

плитким рекурентним улцерацијама дијаметра мањег од 1 цм. Дно улцерације је у 

почетку жућкасто-бело, а са напредовањем постаје сивкасто. Око лезије постоји 

еритематозни, лако едматозни хало. Минор афте се јављају углавном на 

некератинизованој покретној мукози усана, образа, пода усне дупље, форниксу и 

доњој површини језика, а изузетно ретко на гингиви, палатуму и дорзуму језика. 

Истовремено може бити присутно и до 6 афтозних улцерација које пролазе за 7 до 

10 дана без ожиљка, а рецидивирају у различитим временским интервалима [1,2,6].  

 

Рекурентне афтозне улцерације - мајор (Periadenitis necroticans mucosае 

recurrens - Sutton) 
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Oва форма је ређа. Јавља se u 5 - 10% случајева. [1]. Почиње после пубертета. 

Клинички се карактерише овалним широким и дубоким улцерацијама дијаметра 

већег од 1цм, окруженим инфламаторним халоом, са ирегуларном ивицом. Јављају 

се у било ком делу оралне мукозе укључујући и горњу површину језика или непце 

и могу конфлуирати [ 2]. У односу на минор тип , ове афте су веће, болније су, 

трају дуже (до 6 недеља), споро зарастају остављајући ожиљак, често рецидивирају, 

те представљају тежу клиничку форму.  

 

Херпетиформне рекурентне афтозне улцерације 

 

Представљају најређу форму која се среће у 1-5% оболелих [ 1]. Почиње у 2. 

деценији живота. Учесталост и тежина епизода се повећава током треће и четврте 

деценије, а смањује у познијем животном добу. Афтозне улцерације су веома 

болне, а јављјају се на било ком месту оралне мукозе. Почињу стварањем везикула 

које брзо прелазе у мултипле дискретне афтозне улцерације промера 1-2 мм у 

пречнику . Истовремено може бити присутно и 100 улцерација које могу да се 

повећавају и мећусобно сливају. Зарaстају за 10 или више дана. Рецидиви су толико 

чести да се поред постојећих улцерација које нису ишчезле, упоредо јављају нове. 

Постоји сличност са херпетичним стоматитисом, али нема евиденције о изолацији 

вируса из ових лезија [ 2,8]. 

Обичне афтозне улцерације "simple aphthosis", сa 3 - 6 атака годишње, брзим 

излечењем и мање израженим субјективним тегобама [1], ваља разликовати од тзв. 

комплексне афтозе (eng. "complex aphthosis"), којa чини мање од 5% афтозних 

улцерација, а карактерише се скоро константним, мултиплим ( више од 3), изразито 

болним, оралним афтозним улцерацијама које споро зацељују, или рекурентним 

оро-гениталним улцерацијама без других критеријума за Morbus Behcet, као и за 

било која друга придружена системска обољења [1,6]. 

Афтозне улцерације представљају оралне манифестације које се јављају код 

неких системских болести као што су: Morbus Behcet [9], пернициозна анемија, 

инфламаторне болести црева, ХИВ инфекција [ 10, 11], и друге ( Табела 2 ). 
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Табела 2. Обољења удржена са афтозним улцерацијама 

Бехчетова болест Циклична неутропенија 

Кронова болест Синдром реактивног артритиса 

Целијачна болест Глутен сензитивна ентеропаттија 

Пернициозна анемија Мијелодисплазија 

Дефицит гвожђа, фолата и витамина Б ХИВ инфекција 

ПФАПА синдром (периодична грозница, 

афтозни стоматитис, фарингитис, цервикални 

аденитис) 

МАГИЦ синдром (оралне и гениталне 

улцерације и инфламирана хрскавица)  

 

У диференцијалној дијагнози треба размотрити Morbus Behcet, као и не-

афтозне улцерације на слузокожи усне дупље које се јављају код различитих форми 

пемфигуса [ 12], и у склопу других обољења ( Табела 3). 

 

Табела 3.Диференцијална дијагноза афтозних улцерација 

Дерматозе које се манифестују ерозијама и улцерацијама на слузокожи уснедупље 

Lupus erythematosus systemicus                  Epidermolysis bullosa hereditaria                                                          

Pemphigoid bullosus                              Epidermolysis bullosa acquisita                              

Pemphigoid cicatricialis                              Erythema multiforme 

Pemphigus vulgaris                                      Syndroma Steven -Johnson 

Pemphigus paraneoplasticus                       Contact stomatitis 

Pemphigus-yatrogenes Langerhans cell histiocytosis 

IgA pemphigus Herpes simplex 

Dermatosis IgA linearis Carcinoma spinocellulare 

Lichen erosivus mucosae oris                      Syphilis 

 

У циљу потврде или искључивања присуства придружених обољења, 

потребно је у дијагностици спровести детаљна клиничка и лабораторијска 

испитивања [13]. 

Системска обољења удржена са афтозним улцерацијама  
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  Хистопатолошка слика афтозних улцерација је неспецифична и карaктерише 

се дермалним мешовитим ћелијским инфламаторним инфилтратом [1]. 

Терапија рекурентих афтозних улцерација има за циљ да елиминише бол, 

убрза зарастање и спречи рецидиве [14]. 

За најчешће, лакше форме, препоручује се стандардни локални третман 

(Табела 4), који обухвата бројне модалитете: топикалне аналгетике, антисептике, 

анестетике, антиинфламаторне агенсе, корикостероиде, тетрациклине, и сребро 

нитрат [14,15]. Потребно је избегавати провоцирајуће факторе и спроводиди добру 

оралну хигијену [14].  

Локална терапија 

 Топикални кортикостероиди, са антиинфлматорним механизмом дејства, 

представљају прву линију терапије афтозних улцерација [14]. Користе се: 

триамцинолон ацетонид и преднизолон у облику оралне пасте, која се апликује два 

пута дневно на лезије. Добар терапијски ефекат се постиже и испирањем усне 

дупље раствором који садржи бетаметазон. У упорним случајевима препоручују се 

високо потентни препарати: флуоцинонид 0,05% гел и клобетазол пропионат 0,05% 

гел као и интралезиона апликација 0,1- 0,5 мл [14,15]. 

Локални анестетици, нпр. лидокаин 2% гел, спреј или раствор, бензокаин 

10-20% гел и аналгетици, нпр. 3% диклофенак у 2.5% хиалурону, примењују се у 

симптоматској терапији афтозних улцерација у циљу сузбијања бола. Као локални 

антисептик примењује се хлорхексидин у облику раствора за испирање усне дупље 

[14]. 

Тетрациклини примењени локално у облику 3% хлортетрациклин пасте 

ефикасно смањују бол и трајање афтозних улцерација. Апликција хидроген 

пероксида у облику 0,5% раствора, као и 1-2% раствора сребро нитрата 

представљају старе терапијске модалитете који се још увек користе јер значајно 

помажу у зацељивању улцерација [16]. 

 Као оптималан третман афтозних улцерација препоручује се комбинована 

терапија, са топикалним анестетицима који се апликују дању и топикалним 

кортикостероидима који се апликују ноћу [14]. 
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Табела 4. Локална терапија рекурентих афтозних улцерација 

Топикални агенси 

 

Tопикални кортикостероиди 

-    Триамцинолон ацетонид  ОП 

- Преднизолон  ОП 

- Бетаметазон  РИ 

- Флуоцинонид 0,05%  ОГ 

           Клобетазол пропионат  0.05%  ОГ  

Локални анестетици, аналгетици и антисептици,  

- Лидокаин 2%  ОГ, С  

- Бензокаин 10 - 20% ОГ 

- Диклофенак 3% у 2.5% хиалурону 

- Хлорхексидин Р 

           Хидроген пероксид 0,5% Р 

                      Сребро нитрат 1-2 %  С 

Тетрациклини  

- Хлортетрациклин 3%  ОП 

- Тетрациклин хидрохлорид 5% Р 

Легенда: ОП, (орална паста); ОГ, (орални гел); Р, (раствор); С, ( спреј); РИ (раствор за 

испирање) 

 

 Поред наведених, стандардних, локалних терапијских модалитета, постоје у 

литератури и спорадична саопштења о ефикасном третману применим појединих 

топикалних препарата у лечењу мањег броја болесника. Апликација 5-

аминосалицилне киселине у 5% крему довела је до смањења бола и трајања 

улцерација, а простагландин Е2 гел је спречио појаву нових афтозних лезија, док су 

никотин таблете за жвакање довеле до ремисије болести [14]. 
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Табела 5. Системска терапија за тешке форме рекурентних афтозних улцерација у 

склопу комплекснe афтозе и Бехчетовог синдрома 

Медикаменти Доза 

Kолхицин                                                  1-2 мг / дневно 

Пентоксифилин                                         300мг / дневно  

Преднизолон                                              10-30 мг / дневно 

Преднизолон (интравенски) 100 мг / дневно (3 дана)   

Диаминодифенилсулфон 100 мг / дневно 

Талидомид                                                  100 – 300 мг / дневно 

Азатиоприн                                                 50 -150 мг /дневно 

Метотрексат 7,5 – 15 мг/недељно 

Циклоспорин А                                             3 – 6 мг/ дневно 

Интерферон – алфа 2а                                      6 - 9 милиона ИJ (субкутано 3х недељно) 

Интерферон –алфа 2б                                6 - 9 милиона ИJ (субкутано 3х недељно) 

Хлорамбуцил                                               0,1 мг/кг/дн ↑ 2мг/кг/ дневно 

Инфликсимаб                                               3-5 мг / кг тт/ (интравенски 1х недељно) 

Етанерцепт                                                25 мг (субкутано2 x недељно)      

 

Општа терапија  

У ређим случајевима, код тежих облика обољења резистентних на 

топикални третман, каo и код "complex aphtosis " примењује се системска терапија 

(Табела 5), која укључује : колхицин, преднизолон, диаминодифенилсулфон, 

циклоспорин A, пентоксифилин, интерферон алфа, азатиоприн, талидомид, 

хлорамбуцуил, биолошке агенс (адалимумаб) [17,18,19]. 

 Колхицин се даје у дневној дози од 1-2 мг уз примену контрацептива пре 

започињања третмана. Колхицин се може комбиновати са неким другим 

терапијским средством (пентоксифилин, бензатин пеницилин, имуносупресиви, 

интерферон алфа). [14, 20]. 

 Пентоксифилин (300 мг, 1-3 пута/дневно), је ефикасан у лечењу оро-

гениталних улцерација [21]. 
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             Кортикостероиди се препоручују за лечење акутних егзцербација афтозних 

улцерација, као и у случајевима лошег терапијског одговора на колхицин и 

пентоксифилин. Орални преднизолон или његови еквиваленти дају се у дози од 10-

30 мг/дн у току месец дана. Примењује се и пулсна терапија (дексазон 100 мг/ 

дневно у току 3 дана), која брзо доводи до ремисије. [14,17]. 

  Диаминодифенилсулфон у дози од 100 мг дневно даје повољан терапијски 

ефекат, али по прекиду брзо настају рецидиви. [17]. 

Талидомид (100 – 300 мг дневно), је резервисан за најтеже форме афтозних 

улцерација, али како поседује тератогена својства као и ризик за настанак 

неуропатије, неопходна је крајња опрезност  за његову примену. [1,2,17]. 

 

                                                                                                                           

Бехчетов синдром 

 

Syndroma Adamantiades-Behcet је ретко мултисистемско обољење које се најчешће 

среће у Јапану, Турској и на Средњем истоку. Карактерише се класичним тријасом 

кога чине: рекурентне оралне афтозне улцерације, гениталне улцерације и промене 

на очима. Могу постојати и друге системске и кутане манифестације. [ 22].  

 Етиологија обољења није сасвим разјашњена. Сматра се да постоји генетска 

предиспозиција, на шта указује појава обољења у истој породици, као и 

удруженост мукокутаних лезија са HLА-B12, зглобних промена са HLА-B 27 и 

очних промена са HLA-B5-DR7 [1,23]. Имунолошке промене су сличне онима код 

рекурентних афтозних улцерација, са разноврсним Т-лимфоцитним 

абнормалностима. (посебно дисфункцијом Т супресорних ћелија), променама у 

систему комплемента серума и повећаним мотилитетом полиморфонуклеарних 

леукоцита. Присуство мононуклеарних и NK ћелија може иницирати антителима 

зависну цитотоксичност за ћелије оралног епитела. [1,2,23]. 

 Обољење се чешће јавља код мушкараца у 3. или 4. деценији. Рекурентне 

оралне афтозне улцерације су присутне у 99%, а у 30-70% случајева представљају 

иницијални симптом [ 22]. Обично су мултипле, промера до 6 мм у пречнику, трају 

1-3 недеље и зарастају без ожиљка. Гениталне улцерације се типично јављају на 
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скротуму и пенису код мушкараца, а код жена на вулви, веома су болне и могу 

остављати ожиљке. [ 13, 24]. 

Промене на очима укључују: иридоциклитис, увеитис, хориоретинитис, 

ретинални васкулитис. Спектар кутaних манифестација обухвата: папуле, везикуле, 

пустуле, фоликулитис, пиодермије, акнеиформне ерупције, некротизујући 

васкулитис и лезије сличне нодозном еритему [22]. Промене на централном 

нервном систему обухватају: менингоенцефалитис, неуролошке испаде, конфузно 

стање и деменцију. Срећу се у 20% случајева и имaју лошу прогнозу. Промене на 

зглобовима cу честе. Артропатија захавата велике зглобове симетрично. Једну 

варијанту чини МАГИЦ синдром ( удруженост орогениталних улцерација са 

инфамацијом хрскавице).[ 22]. 

У склопу Бехчетовог синдрома могу се јавити и промене на васкуларном 

систему, гастроинтестиналном и генитоуринарном тракту [1,2,22]. 

Дијагноза Бехчетовог синдрома се поставља  на основу присуства 

рекурентних оралних афтозних улцерација са најмање три атака у току 12 месеци, 

плус два од следећих: рекурентне гениталне улцерације, промене на очима, кутане 

лезије и позитиван тест патергије [ 22]. 

 У системској терапији Бехчетовог синдрома примењују се: 

кортикостероиди, често у комбинацији са имуносупресивима (азатиоприн, 

метотрексат, циклофосфамид); колхицин и диаминодифенилсулфон, који су 

ефикасни у лечењу кутаних васкуларних лезија; циклоспорин A, који се сматра 

леком избора за промене на очима; пентоксифилин и хлорамбуцил који су 

испољили ефикасност у лечењу орогениталних афти; рекомбинантни интерферон 

алфа који доводи до ремисије мукокутаних лезија; талидомид и биолошки агенси 

који су резервисани за најтеже случајеве [22,25]. 

 

Закључак 

 

Стандардни третман за већину пацијената са лакшим облицима рекурентних 

афтозних улцерација представља локална терапија у оквиру које постоје бројни 

модалтети, чија примена даје задовољавајуће ефекте. У тежим случајевима 
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обољења, поред локалне, идикована је и системска терапија. Колхицин као 

монотерапија или у комбинацији са пентоксифилином и/или кортикостероидима је 

ефикасан. Лечење најтежих форми афтозних улцерација које се јављају у склопу 

комплексне афтозе или Бехчетове болести, захтева лекове из широког спектра 

медикамената, имуномодулатора и антиметаболита чија је терапијска ефикасност 

доказана. При избору лека, а с обзиром на могућа нежељена дејства, потребан је 

опрез и процена односа између користи и евентуалне штете за сваког појединог 

пацијента.  
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Aphthous ulcerations of the oral cavity – treatment modalities 
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Abstract 

Recurrent aphthous stomatitis (recurrent aphthous ulcers, canker sores), is the most 

common disease of the oral mucosa. It affects 20% of the population and occurs in both 

sexes with high prevalence before the age of 30 years. The etiology of the disease is 

unknown. Potential triggers include: heredity, food and medication allergy, hematologic 

and immunologic disorders, emotional stress and trauma. A cell–mediated immune 

response plays an important role in the pathogenesis. Aphthae are painful, round or oval 

ulcers covered by creamy-white pseudo-membranes with an erythematous halo on the 

oral mucosa. Three clinical presentations of aphthous ulcerations are recognized: minor 

(90 - 95%), major (5 -10%) and herpetiform (1-5%). Aphthous ulcers may be oral 

manifestations of a certain number of systemic diseases: Behcet’s syndrome, HIV 

infection, Crohn’s disease, pernicious anemia and others. Differential diagnosis of 

recurrent aphthous stomatitis includes examination of non-aphthous erosions and other 

ulcers that are associated with other systemic diseases. The therapy of recurrent aphthous 

stomatitis includes alleviation of pain and functional improvement, as well as prevention 

of new onset of the disease. For common forms of the disease, standard topical treatment 

options that provide symptomatic relief are used: analgesics, anesthetics, antiseptics, anti-

inflammatory agents, corticosteroids, tetracycline suspension, and silver nitrate. Dietary 

modifications may also support the therapeutic measures. In resistant cases of benign 

aphthous ulcers or in aphthosis with systemic involvement, an appropriate systemic 

treatment can be selected from a wide spectrum of immunomodulators such as colchicine, 

prednisolone, cyclosporine A, interferon–alpha, tumor necrosis factor-alpha antagonist, 

antimetabolites, and alkylating agents. 

 

Key Words: Mouth Mucosa; Stomatitis, Aphthous; Behcet Syndrome; Recurrence; 

Therapeutics 
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Сажетак 

Оралне манифестације могу бити симптом бројних системских болести. Саме 

оралне лезије су бројне и разноврсне. Могу бити веома важне у дијагностичком 

смислу, а некада су и доминантни симптом самих болести. Преглед усне дупље 

стога често представља веома значајан део дерматолошког прегледа. Међу 

системским болестима код којих су оралне манифестације честе или могу имати 

дијагностички и терапијски значај, посебно се издвајају системске болести 

везивног ткива и аутоимуне булозне дерматозе. Међу системским болестима 

везивног ткива, оралне манифестације се са различитом учесталошћу могу видети 

код системског еритемског лупуса, системске склерозе, дерматомиозитиса, 

Рајтеровог и Сјегреновог синдрома. Промене су некада веома сличне и пажљиво их 

треба размотрити у склопу диференцијалне дијагнозе. Међу аутоимуним булозним 

дерматозама, оралне лезије су најчешће код болести групе пемфигуса, када обично 

и претходе кутаним променама. Нешто ређе су код булозног пемфигоида и 

херпетиформног дерматитиса, где се обично јављају после појаве промена на кожи. 

Због велике сличности промена, треба бити посебно опрезан у диференцијално-

дијагностичком разматрању ових болести. 

Кључне речи: Орална слузокожа; оралне манифестације; болести везивног ткива; 

аутоимуне болести; булозне дерматозе 
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Увод 

Оралне манифестације могу бити симптом бројних системских болести. Саме 

оралне лезије су бројне и разноврсне. Могу бити веома важне у дијагностичком 

смислу, а некада су и доминантни симптом самих болести. Преглед усне дупље 

стога често представља веома значајан део дерматолошког прегледа [1, 2,3,4,5]. 

Међу системским болестима код којих су оралне манифестације честе, или 

могу имати дијагностички и терапијски значај, посебно се издвајају системске 

болести везивног ткива и аутоимуне булозне дерматозе [1, 3,4]. 

 

Оралне манифестације системских болести везивног ткива 

 

Lupus erythematosus systemicus 

Системски облик еритемског лупуса (lat. lupus erythematosus systemicus) 

представља хроничну системску болест везивног ткива, у склопу које могу бити 

захваћени бројни органи и системи. Прогноза болести је озбиљна, а леталан исход 

је обично последица компликација на срцу, бубрезима и плућима. 

У клиничкој слици доминирају промене на кожи, пре свега едем и црвенило 

лица (у виду лептира), еритем по трупу и шакама, или неспецифичне кутане лезије. 

Од системских промена најчешће постоје промене типа миокардитиса, 

ендокардитиса, перикардитиса, полимиозитиса, полиартритиса, нефритиса, 

бронхопнеумоније, плеуритиса или хепатитиса [6]. 

Различити су подаци о присуству оралних лезија код системског еритемског 

лупуса (СЕЛ) и крећу се од 9% до 45% [7]. Од оралних лезија, које иначе нису 

патогномоничне за СЕЛ, најчешће је присутан енантем и едем оралне мукозе, са 

болним ерозијама и улцерацијама. Улцерације се срећу код око 40% пацијената и 

поред гутања, некада могу отежавати и нормално дисање [1, 3]. Присуство оралних 



 72 

улцерација по неким ауторима представља предиктор системског васкулитиса и 

лош прогностички знак [8], док по другима нема прогностичких импликација [9]. 

Такође могу постојати петехије, хеморагије и сувоћа уста. Поред букалне мукозе, 

промене могу постојати и на непцу и уснама. Промене на уснама се означавају и 

као “lupus cheilitis”[6,7].  

Диференцијално-дијагностички треба размотрити lichen planus erosivus, 

pemphigus vulgaris, erythema exsudativum multiforme, pemphigoid bullosus, 

dermatomyositis [6, 10, 11]. 

 

Sclerosis systemica 

Системски облик склеродермије (lat. sclerosis systemica) је прогресивна аутоимуна 

болест мезенхима, са променама на капиларима и колагену. Болест је 

прогредијентног тока, углавном са леталним исходом услед оштећења унутрашњих 

органа, пре свега бубрега и плућа. 

Клиничку слику карактерише присуство акроцијанозе, Raynaud-овог 

феномена, семифлексија прстију са зашиљеношћу и честом ресорпцијом акралних 

делова (lat. sclerodactylia), или карактеристичан (птичји) изглед лица, са 

зашиљеним носом и микростомијом уз ослабљену мимику. 

Код болесника са системском склеродермијом, оралне промене се 

манифестују у виду атрофичне слузокоже са телангиектазијама. Језик је у почетку 

едематозан, да би касније постао атрофичан, без папила, сјајан, сув и смањен (lat. 

microglossia). Смањује се и нестаје френулум, долази до смањивања непчаних 

лукова и увуле, што пацијенту отежава говор. Код петине оболелих је радиолошки 

видљиво проширење периодонталних простора [1, 3, 6]. 

Диференцијална дијагноза обухвата оралну субмукозну фиброзу, ожиљачни 

пемфигоид и булозну епидермолизу [6]. 
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Dermatomyositis 

Дерматомиозитис (lat. dermatomyositis) представља аутоимуну болест која се 

карактерише присуством кутаних промена и полиомиозитиса (lat. polymyositis). 

 Први симптом болести обично представља прогресивна мишићна слабост, 

малаксалост, болови у мишићима, уз промене на кожи, пре свега лица. Кожа лица 

је едематозна и еритематозна, са изгледом плачне маске, док су промене на кожи 

тела појикилодерматске. Могуће су и промене на ноктима и алопеција. 

 Оралне промене код дерматомиозитиса су ретке, мада се у неким радовима 

помиње и учесталост од 10-20% [12]. Када постоје, обично се манифестују 

енантемом, едемом, телангиектазијама, везикулама, хеморагијама, десквамативним 

гингивитисом, као и болним ерозијама и улцерацијама на букалној мукози, језику, 

непцу и увули [6, 12, 13]. Маргинални еритематозни гингивитис се сматра 

специфичним симптомом капиларних промена код дерматомиозитиса [12].  

 Диференцијално-дијагностички треба размотрити системски еритемски 

лупус, ангионеуротски едем и медикаментозни стоматитис [6]. 

 

Syndroma Reiter 

Рајтеров синдром (lat. syndroma Reiter) је обољење нејасне етиологије. Чешће се 

јавља код мушкараца између 20. и 30. године старости. Велика већина болесника је 

HLA B 27 позитивна. Клиничком сликом доминира уретритис, коњунктивитис, 

артритис и мукокутане лезије. 

 Оралне лезије се код ових болесника јављају у 20-40% случајева. 

Манифестују се дифузним енантемом, ерозијама и улцерацијама и променама на 

језику типа географске карте (lat. lingua geographica) [3, 6]. Оралне лезије су често 

пролазног карактера [3]. 
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 Диференцијално дијагностички треба узети у обзир: еrythema exsudativum 

multiforme; Morbus Behçet; lingua geographica [6]. 

 

Syndroma Sjögren  

Примарни Sjögren синдром (lat. syndroma Sjögren s. siccum) синдром представља 

болест код које постоји сувоћа уста (lat. xerostomia) и сувоћа очију 

(keratoconjuctivitis sicca). Уколико поред поменутих симптома постоји и обољење 

везивног ткива (нпр. реуматоидни артритис) или примарна билијарна цироза, у 

питању је секундарни Sjögren синдром [14]. Може бити удружен и са СЕЛ и 

склеродермијом [15]. Ради се о аутоимуном обољењу са деструкцијом пљувачних, 

сузних и других егзокриних жлезда. Клиничком сликом доминира сувоћа мукоза. 

Ксеростомија условљава отежано гутање, поремећен осећај укуса, а некада и 

отежан говор. Такође постоји и осећај жарења у устима, као и атрофија 

филиформних папила на дорзуму језика. Код ових пацијената је чешћа појава 

каријеса, а код две трећине постоји увећање паротидних жлезда услед лимфоцитне 

инфилтрације [3, 14].  

 

Оралне манифестације стечених аутоимуних булозних дерматоза 

 

Pemphigus 

Групу пемфигуса (lat.pemphigus chronicus) чини група аутоимуних булозних 

дерматоза са променама на кожи и слузокожама које патохистолошки карактерише 

интраепидермална була настала акантолизом, а имунопатолошки налаз фиксираних 

и циркулишућих ауто-антитела усмерених ка антигенима у саставу дезмозома 

кератиноцита. У овој групи најчешће и најзначајније обољење је pemphigus 

vulgaris, док су ређи облици: pemphigus foliaceus; pemphigus erythematosus; 

pemphigus paraneoplasticus; pemphigus vegetans и пемфигус изазван лековима [16].  
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Pemphigus vulgaris 

Pemphigus vulgaris представља аутоимуну булозну дерматозу коју карактерише 

појава интраепидермално смештених акантолитичких була. Буле настају кидањем 

дезмозома у епидерму (акантолиза) што је последица дејства ауто-антитела. 

Промене на кожи карактеришу се млитавим булама различите величине, на 

неизмењеној основи.  

Оралне промене су веома честе код ових болесника. Јављају се код 80-90% 

болесника, а орална слузокожа код 50-70% болесника представља место појаве 

првих промена, тако да се често ови пацијенти прво јављају на преглед 

стоматологу, па тек онда дерматологу. Промене се јављају на неизмењеној 

слузокожи, обично ретромоларно, али се могу јавити било где на оралној мукози и 

мукози ждрела. Буле због специфичности терена брзо прскају, остављајући 

простране еродоване ареале, веома болне. Ерозије не епителизују спонтано. Некада 

су оралне ерозије једина манифестација болести [1, 3, 4, 6, 16]. Често остављају 

резидуалне пигментације [17]. 

Диференцијално дијагностички треба помишљати на: pemphigoid bullosus; 

dermatitis herpetiformis Duhring; erythema exsudativum multiforme; epidermolysis 

bullosa; gingivitis desquamativa; gingivostomatitis herpetica; stomatitis allergica; 

ерозивно-булозне форме лихена, као и улцерације изазване спољашњим факторима 

[6, 10, 11]. 

 

Pemphigoid bullosus 

Булозни пемфигоид такође спада у групу аутоимуних булозних дерматаоза, с тим што код 

њега ауто-антитела делују на хемидезмозоме, те до формирања буле долази 

субепидермално. Буле се могу јавити на кожи било ког дела тела, различите су величине, 

добро су пуњене и обично су на еритемној основи. Промене често прати субјективни 

осећај свраба, који код пемфигуса обично изостаје [16]. 
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Оралне промене могу постојати код око 40% ових болесника, али најчешће се 

јављају после промена на кожи [6]. Буле које брзо прскају и еродују, јављају се на букалној 

слузокожи, непцу, језику и доњој усни. Промене на гингиви су по типу десквамативног 

гингивита [1, 4, 6]. 

Диференцијална дијагноза обухвата: pemphigus vulgaris; pemphigoid cicatrisans; 

dermatitis herpetiformis Duhring; lupus erythematosus systemicus; lichen planus erosivus; 

линеарну IgA дерматозу [5, 10]. 

 

Dermatitis herpetiformis Duhring 

Dermatitis herpetiformis Duhring представља хронично рецидивантно обољење које 

се карактерише веома полиморфном кутаном симптоматологијом, која обухвата 

промене типа еритема, уртика и херпетиформно груписаних везикула, или малих 

була по кожи трупа и екстремитета. Промене су веома пруритичне [16].  

Орална слузокожа је захваћена у 5-10% оболелих. Обично се оралне лезије 

јављају после кутаних, а подразумевају појаву везикула које брзо еродују. Ерозије 

су веома болне. Некада су сличне афтама. Оралне промене су најчешће 

локализоване на слузокожи непца, језика и образа, ређе на гингиви, уснама и 

тонзилама [1, 6]. 

Диференцијално-дијагностички некада је потребно размотрити 

херпетиформне лезије, pemphigus vulgaris, pemphigoid bullosus, еrythema 

exsudativum multiforme; линеарну IgA дерматозу [6, 10]. 
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Abstract 

Oral lesions may be symptoms of many systemic diseases. There are many types of these 

lesions and they differ in appearance. They can be very important in establishing the final 

diagnosis. Sometimes, oral lesions are dominant symptoms of these diseases. Thus, 

examination of oral cavity is an important part of the dermatological examination. 

Among systemic diseases, which may manifest with oral lesions, systemic connective 

tissue diseases, and autoimmune bullous dermatoses are of special interest. Connective 

tissue diseases with possible significant oral manifestations include: systemic lupus 

erythematosus, systemic sclerosis, dermatomyositis, Reiter’s and Sjögren’s syndromes. In 

autoimmune bullous dermatoses, oral lesions are most commonly seen in the pemphigus 

group of diseases, and they may precede cutaneous lesions. In bullous pemphigoid and in 

dermatitis herpetiformis oral lesions are rare, but possible. However, they occur after the 

skin lesions. 

In conclusion, oral manifestations in systemic connective tissue diseases and autoimmune 

bullous dermatoses may be similar, and differential diagnosis should be considered. 

 

Mouth Mucosa; Oral Manifestations; Connective Tissue Diseases; Autoimmune 

Diseases; Skin Diseases, Vesiculobullous 
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Сажетак 

Полно преносиве инфекције често захватају мукозне мембране, провоцирајући 

настанак карактеристичних и за дијагностику значајних лезија у усној дупљи. 

Оралне лезије могу настати као последица инфекције након незаштићеног оралног 

сексуалног односа, или, пак, као део клиничке слике полних инфекција са 

системским манифестацијама, као што су сифилис и сида. У раду су приказане 

најчешће вирусне, бактеријске и гљивичне инфекције које се преносе сексуалним 

путем, а захватају оралну мукозу. 

 

Кључне речи: Орална слузокожа; оралне манифестације; полно преносиве болести; 

ХИВ инфекције 
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Увод 

Полно преносиве инфекције (ППИ) представљају важан јавни здравствени проблем 

због високих стопа морбидитета и честих компликација, које се односе на 

репродуктивно здравље, здравље плода, настанак малигних обољења, а ХИВ 

инфекција са сидом као завршним стадијумом, која се данас предоминантно 

преноси сексуалним контактом, има летални исход. 

Када говоримо о преваленцији ових болести у нашој средини, подаци које 

добијамо на основу пријава заразних обољења, представљају само врх леденог 

брега, јер су многе инфекције асимптоматске, непрепознате, или се пак, не 

пријављују. У последње две деценије у Србији се бележи пад стопа инциденције 

сифилиса и гонореје [1, 2], а хламидијаза је у порасту [3]. 

Промене код ППИ не јављају се само на мукозама гениталне и аналне 

регије, већ се могу манифестовати и у усној дупљи као последица оралних 

сексуалних односа (орално – генитални и орално – анални), или, пак, као део 

клиничке слике полних инфекција са системским манифестацијама, као што су 

сифилис и сида. 

С обзиром на то да је ризик преношења ХИВ инфекције путем оралног секса 

знатно нижи у поређењу са ризиком преношења ове инфекције путем аналног и 

вагиналног секса [4], људи сматрају да је незаштићени орални секс сигурна 

сексуална пракса, те прихватају овакву активност као замену за високо ризична 

сексуална понашања. Већи број бихејвиоралних студија код нас описује да се 

кондоми веома ретко користе током сексуалних односа [5, 6, 7], а током оралних 

односа готово никад. Знање о преношењу ППИ оралним секуалним односима је 

ниско, како код опште популације, тако и код здравствених радника [8, 9], a 

познато је да се сви сексуални патогени могу пренети и на овај начин, укључујући 

и ХИВ [10, 11, 12]. 
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У раду ће бити приказане оралне манифестације различитих полно 

преносивих инфекција.  

Вирусне инфекције 

Хумани херпес вируси 

Инфекције хуманим херпес вирусима (ХХВ) често су удружене са променама на 

букалној слузници. У табели 1 су приказане оне ХХВ инфекције оралне мукозе, 

које се могу пренети и сексуалним путем. 

 

Табела 1. Инфекције оралне мукозе хуманим херпес вирусима (ХХВ) са могућом 
сексуалном трансмисијом 

Узрочник Обољење 

ХХВ – 1, ХХВ – 2 (херпес симплекс вирус) Херпетични гингивостоматитис 

ХХВ – 1, ХХВ – 2(херпес симплекс вирус) Herpes labialis 

ХХВ - 4 (Epstein – Barr-ov вирус) Инфективна мононуклеоза 

ХХВ - 4 (Epstein – Barr-ov вирус) Оral hairy leukoplakia 

ХХВ - 5 Цитомегаловироза 

ХХВ - 8 Капоши сарком 

Легенда: бројеви оначавају типове хуманих херпес вируса 

 

 

Хумани херпес симплекс вирус - 1 (ХСВ – 1) и хумани херпес симплекс вирус - 

2 (ХСВ – 2) 

Иако је ХСВ – 1 одговоран за већину оралних лезија, ова инфекција се обично 

преноси још у детињству, мукокутаним контактом са инфицираним особама, 

нарочито између мајке и детета, a ређе сексуалним контактима. Са друге стране, 
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ХСВ – 2 инфекција се преноси сексуалним путем и чешће је праћена појавом 

гениталних улцерација, али се јављају и лезије оралне мукозе [13]. 

Примарно излагање ХСВ – 1 може резултовати акутним херпетичним 

гингивостоматитисом праћеним грозницом, упалом грла и болним везикулама на 

букалној и гингивалној мукози. Обољење се обично јавља у детињству, 5 – 10 дана 

након излагања херпес вирусу. Да би се појавила инфекција, вирус мора доћи у 

контакт са мукозом или микролезијама на кожи, а сексуални контакт је класичан 

пут преношења ове болести код адолесцената [14]. Примарна инфекција код 

одраслих може бити асимптоматска или у виду улцеративног фарингитиса. Након 

тога, вирус мигрира у сензорне ганглионе, где доживотно остаје у латентном стању. 

Рекурентне инфекције се јављају код 20 – 40 % инфицираних особа. Иако се 

примарне лезије јављају интраорално, фарингеално и лабијално, рекурентне 

инфекције обично захватају ткиво усана и вермилион и праћене су еритематозним 

папулама, везикулама, ерозијама и крустама. 

 

Хумани херпес вирус - 4 (Epstein – Barr-ov вирус) 

Еpstein – Barr-ov вирус (ЕБВ) је удружен са различитим обољењима, која имају 

оралне манифестације, као што су инфективна мононуклеоза и oral hairy 

leukoplakia. Инфективна мононуклеоза се обично јавља у периоду адолесценције и 

често се преноси сексуалним путем, јер се вирус налази у саливи, те се обољење 

назива и „болест пољупца“ [15]. Вирус захвата –Б и Т–лимфоците и сквамозне 

епителне ћелије орофаринкса и назофарингеалне мукозе [16]. У Б-лимфоцитима 

остаје у латентном стању, те се у имунодефицијенцији може реактивирати. 

Промене у усној дупљи код инфективне мононуклозе су у виду петехија на непцу, 

фарингеалног еритема и тонзиларне хипертрофије. Инфекција Epstein – Barr-овим 

вирусом може изазвати и оралне лезије и улцерације на задњем зиду орофаринкса 

које су праћене грозницом, лимфаденопатијом и морбилиформном кожном оспом. 
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Oral hairy leukoplakia je бенигни асимптоматски бели хиперкератотични 

плак у виду филиформних („чупастих“, „длакавих“) уздигнућа, најчешће 

локализован на латералним ивицама језика, мада се може појавити и на другим 

деловима оралне мукозе. Најчешће се јавља код имунокомпромитованих, ХИВ 

позитивних пацијената, као први клинички знак ХИВ инфекције [17]. Описана је и 

код особа које примају трансплантате [18], као и код пацијената са бубрежном 

инсуфицијенцијом [19]. 

 

Хумани херпес вирус – 5 

Цитомегаловирус је убиквитаран патоген са субклиничком инфекцијом у периоду 

детињства и ране адолесценције. Преношење путем орофарингеалне секреције 

може се десити и током сексуалног контакта [20]. Оралне лезије код 

имунокомпетентних особа су ретке, у виду стоматитиса, оралних улцерација, 

фарингитиса, а постоји и инфламација пљувачних жлезда у којима вирус остаје у 

латентном стању. 

 

Хумани херпес вирус – 8 

Капошијев сарком је најчешћи малигнитет оралне дупље код ХИВ оболелих [21]. 

Повезан је са хуманом херпес вирус – 8 инфекцијом, а јавља се у виду 

црвеноплавичастих макула, папула, нодуса или улцерација, обично на тврдом 

непцу, мада су описане промене и на меком непцу, увули, фаринксу, гингиви и 

језику.  

 

Инфекције хуманим папилома вирусима – ХПВ 

До сада је идентификовано преко стотину ХПВ типова дволанчаних ДНК – вируса 

који изазивају инфекцију кератиноцита и манифестују се променама на кожи и 



 87 

слузокожама. Обољења усне дупље изазвана ХПВ инфекцијом укључују сквамозне 

папиломе, оралне веруке, condylomata acuminata и фокалну епителну хиперплазију. 

Оралне лезије могу настати сексуалним контактом, мада је могућа и 

аутоинокулација рукама са примарних гениталних лезија, или, пак, грицкањем 

ноктију и/или прстију на којима постоје брадавице. Сквамозни папиломи су 

ружичасте мале папуле на петељци, док су оралне веруке обично сесилне са 

папиломатозним изгледом [4]. 

Гениталне брадавице или акуминирани кондиломи (lat. condylomata 

acuminata) најчешће су изазване са ХПВ типовима 6 и 11 и сексуланим путем се 

могу пренети на оралну мукозу. Condylomata acuminata се предоминантно налазе у 

аногениталној регији, али су описани и на непцу и језику [22, 23]. Орални 

кондиломи се састоје од мултиплих малих бледоружичастих егзофитних папула, 

које могу прогредирати у плакове калдрмастог изгледа. Повећана инциденција 

ХПВ инфекције, укључујући и ону у усној дупљи, чешћа је код ХИВ инфицираних 

особа. Инфекције усне дупље типовима ХПВ 16 и 18 високог онкогеног 

потенцијала могу бити удружене са оралним лихеном планусом, оралном 

леукоплакијом и оралним карциномима [24]. 

 

1. 3. Poxvirus-molluscum contagiosum 

Оралне лезије код ове инфекције су куполасте умбиликоване папуле промера 3 – 5 

мм, боје меса, јасно ограничене и глатке површине, обично присутне код 

имунокомпромитованих пацијената. Јављају се у периоралној регији и у пределу 

кожног дела усана [25]. 

 

1. 4. ХИВ инфекција  

Примарни и најчешћи пут трансмисије ХИВ-а је сексуални контакт. Оралне 

манифестације ХИВ инфекције су последица хроничне имуносупресије и могу се 
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испољити у виду инфективних обољења, неоплазија и имунолошких поремећаја 

[17, 21, 26]. Од инфекција су то: орофарингеална кандидијаза, рекурентни болни 

гингивостоматитис, рекурентне афтозне улцерације, често веће од 1 цм на језику, 

гингиви и уснама, некротизујући бактеријски периодонтитис, бациларна 

ангиоматоза, улцерозна херпес симплекс инфекција праћена настанком хроничног 

улкуса, цитомегаловироза, oral hairy leukoplakia, Капошијев сарком и мукозна 

туберкулоза. У склопу ХИВ инфекције могу се јавити орални lichen planus и 

лимфоми. 

У оквиру акутног ХИВ синдрома може се јавити фарингитис, тачкасти 

енантем на тврдом и меком непцу, улцерације промера 5 – 10 мм, кружног облика 

са беличастом базом, окружене еритематозним халоом на тонзилама, непцу и 

букалној слузници. 

 

Бактеријске инфекције 

Сифилис 

Сифилис је полна болест изазвана спирохетом Treponema pallidum, a оралне 

манифестације су описане у свим стадијумима овог обољења [27]. 

 

Примарни сифилис 

Након орогениталног или ороаналног сексуалног односа, на месту уласка 

трепонеме у усну дупљу настаје примарни или тврди шанкр. Најчешће je тo 

солитарна безболна улцерација са чистом, индурованом базом и тврдим 

уздигнутим ивицама, локализована обично на уснама или језику, праћена 

цервикалном лимфаденопатијом. Описана је и ретка појава шанкра на тонзилама и 

фаринксу. 
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Секундарни сифилис 

Хематогеном дисеминацијом трепонеме у секундарном стадијуму болести код 

најмање 30% оболелих јављају се и оралне лезије у виду макулопапулозних 

сифилида, мукозних плакова, и ретко нодуларних манифестација. 

Макулозни сифилиди се најчешће јављају на меком непцу у виду црвених 

кружних, равних до благо уздигнутих макула. Папулозни сифилиди на букалној 

слузници су представљени еритематозним чврстим папулама са сивкастим центром 

који може да улцерише. Посебан облик папулозних сифилида чине веома 

инфективни condylomata lata, светле ружичасто – сивкасте папуле промера од 0,5 

до 2 цм, заравњене и влажне еродоване површине, прекривене беличастим 

секретом, смештене на угловима усана. Нодуларни сифилиди се могу јавити у 

пределу вермилиона у виду нодуса који клинички подсећају на кератоакантом. 

Мукозни плакови су овални или кружни плакови са истањеном слузницом 

на којој могу настати плитке ерозије промера око 1цм, прекривене сивим 

мукоидним ексудатом са еритематозном ивицом на букалној слузници и језику, али 

понекад и на фаринксу, гингиви и тонзилама. Некад се ове промене спајају, те чине 

серпигинозне лезије, такозване „snail track“ (срп. змијолике) улцерације. 

Код малигног сифилиса, данас углавном од историјског значаја, јављају се 

кратериформни или плитки улкуси на гингиви, непцу и букалној мукози, са 

мултиплим ерозијама на тврдом и меком непцу, језику и доњој усни.   

 

Teрцијарни сифилис  

Промене које се манифестују у овом стадијуму болести у усној дупљи су 

сифилитичне гуме и сифилитична леукоплакија. Гуме, деструктивни грануломи, 

обично се јављају на тврдом непцу и језику, у виду једног или више безболних 

чворова који могу улцерисати, изазвати деструкцију коштаних структура, 

перфорацију непца и појаву ороназалних фистула. Сифилитична леукоплакија се 
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јавља у виду хомогеног беличастог поља које захвата већу површину дорзалне 

стране језика. Овај глоситис може малигно да алтерише. 

 

Гонореја  

Ова бактеријска инфекција чији је изазивач Neisseria gonorrhoeae може се пренети 

и након оралних сексуалних односа и обично је асимптоматска, а ако су присутни 

симптоми, најчешће је то акутни фарингитис. Лезије код оралне гонореје су 

неспецифичне, а симптоми варирају од благог еритема до мултиплих улцерација 

[28].  

Гљивичне инфекције  

 

Кандидоза  

Најчешћи узрочник обољења код човека је Candida albicans која се у нормалним 

околностима налази у гастроинтестиналном тракту и не изазива никакве 

поремећаје. Код имунокомпромитованих особа, нарочито код ХИВ инфекције, као 

и код оболелих од шећерне болести, пернициозне анемије, код пацијената на 

терапији оралним антибиотицима, кортикостеоридима, или имуносупресивима, 

представља здравствени проблем. Орална кандидоза се може пренети и сексуалним 

путем [29]. Орофарингеална кандидоза се клинички може манифестовати као: 

псеудомембранозна, са карактеристичним беличастим наслагама, или као 

еритематозна атрофична форма праћена осећајем горења у усној дупљи, док се на 

угловима усана може појавити у виду ангуларног хеилитиса. 

 

Закључак  

Mукозна мембрана усне дупље је вулнерабилна за различите сексуално преносиве 

патогене. Рано откривање често карактеристичних оралних лезија олакшава 
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постављање дијагнозе и омогућава благовремену терапију полно преносивих 

инфекција. Због тога је веома важна пажљива инспекција усне дупље код свих 

пацијената где постоји сумња на венеричну болест. Неопходна је и стална 

едукација пацијената о значају редовне употребе протективних средстава током 

оралних сексуалних односа – кондома и денталних крпица,  циљу спречавања 

преношења полних инфекција. 
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Abstract 

Sexually transmitted diseases frequently affect the mucous membranes of the oral cavity  

producing characteristic and potentially diagnostic lesions. Oral lesions may be caused by 

unprotected oral sexual intercourse, or they are simply part of the underlying sexually 

transmitted disease. This paper reviews the most common viral, bacterial and fungal 

infections transmitted through sexual contact affecting the oral mucosa. 
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Сажетак 

Познавање анатомије и физиологије језика је веома важно за диференцијацију 

полиморфних промена на језику. Овај покретни мишићно-слузокожни орган лежи 

на поду усне дупље. Састоји се из предњег, покретног и задњег, непокретног дела 

(тело и корен). Учествује у говору, исхрани, прима сигнале за бројне густативне 

сензације. У приступу пацијенту са лезијама на језику веома је важно препознавање 

и разликовање бенигних и обољења која не захтевају терапију, у односу на она код 

којих је терапија неопходна. Обољења језика могу се систематизовати у две групе: 

у првој групи су изолована (самостална) обољења језика; у другој групи су болести 

удружене са обољењима других система и органа. Самостална обољења укључују 

развојне аномалије (lingua plicata, macroglossia, glossitis rhombica mediana), стечена 

обољења, која се јављају искључиво на језику (lingua vilosa, lingua geographica, 

papillitis), смањење или увећање језичног покривача у смислу кератинизације 

(leucoplakia). Болести хематопоезног система, ендокрина обољења, дефицити 

витамина, удружени су са променама на језику, које су често и маркер 

имунодефицијенције. За дијагнозу бројних дерматоза, промене на језику могу бити 

драгоцен критеријум, који може претходити, или је чак изоловани знак кутаних 

обољења. Описани су и случајеви субтоталне некрозе језика, као ретке, иницијалне 

манифестације васкулитиса (giant arteritis temporalis). Новији терапијски 

модалитети (пегинтерферон алфа и рибавирин у терапији хепатитис Ц инфекције) 

доводе до хиперпигментације језика, која је спонтано резолутивна, по завршеној 

терапији. Преглед језика је значајан интегрални део комплетног физикалног 

прегледа. Клиничко препознавање, коректна дијагноза уз мултидисциплинарни 
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приступ и брижљиву евалуацију пацијената, драгоцен су путоказ за унапређење 

оралног здравља. 

Кључне речи: Језик; анатомија; дерматолошке болести; оралне манифестације; 

болести језика; терапија 

 

 

Увод 

Познавање анатомије и физиологије језика је веома важно за диференцијацију 

бројних, полиморфних промена на језику (1). Овај покретни мишићно слузокожни 

орган лежи на поду усне дупље. Састоји се из два дела: предњег, или тела језика и 

задњег, или корена језика. Тело језика (lat. corpus lingue) је покретни део језика, 

који лежи у хоризонталној равни. Дуж средишње линије запажа се плитак и широк 

средишњи жлеб ((lat. sulcus medianus linguae). На граници према корену језика 

налази се гранични жлеб ((lat. sulcus terminalis). Слузокожа тела језика је на горњој 

страни дебела, покретљива и сомотастог изгледа. На њој се налазе многобројне и 

разнолике језичне папиле ((lat. papillae linguales). Најбројније су кончасте папиле 

((lat. papillae filiformes). Опшанчене ((lat. papillae vallatae), листасте ((lat. papillae 

foliatae) и печуркасте ((lat. papillae fungiformes) папиле, су густативне папиле 

језика, оспособљене за пријем чула укуса. 

 Корен језика ((lat. radix linguae) је непокретни део који лежи у вертикалној 

равни. Слузокожа која покрива ову површину садржи језичне фоликуле ((lat. 

folliculi linguales), са групацијама лимфоретикуларног ткива (2). 

 Језик спада у најпокретљивије органе у организму човека, учествује у 

говору, исхрани, задужен је за пријем сигнала за густативне сензације, осећај 

топлог и хладног. Патолошке промене језика могу се сврстати у две групе: првој 

групи припадају самостална обољења језика (остала орална ткива су поштеђена), 

док су у другој групи обољења језика у склопу других органа и система. 
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Самостална обољења језика 

У самостална обољења спадају: 

• развојне аномалије језика 

• стечена обољења језика 

• промене језичног покривача 

• промене језичног епитела  

 

Развојне аномалије језика 

У развојне аномалије сврстане су:  

Lingua plicata (scrotalis), коју карактеришу продубљене бразде на дорзалној страни 

језика. Јавља се и у склопу неких обољења: Sy Melkersson-Rosenthal; микседема; 

акромегалија;  други стадијум сифилиса;  

Macroglossia et microglossia су развојне аномалије које карактерише увећање тј. 

смањење језика. Увећан језик може довести до сметњи у говору и исхрани. И ова 

развојна аномалија се описује код Sy Melkersson-Rosenthal, акромегалије, реакција 

преосетљивости на лекове, амилоидозе; 

Glossitis rhombica mediana настаје због неправилног срастања латералних половина 

језика, током ембриогенезе, због перзистирања, непарног туберкулума, из којег се 

развија језик. Карактерише се одсуством папиларног покривача у задњој трећини 

средишње линије језика те сe стога назива и централном папиларном атрофијом. 

Према подацима из литературе претпоставља се да је овај део језика locus minoris 

resistentiae, на којем долази до секундарне колонизације гљивицом из рода Candida 

(3);  

Aglossia је аномалија, која представља урођени недостатак језика, јавља се ретко, а 

за последицу даје бројне функционалне сметње; 
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Ankyloglоssia је развојна аномалија, код које је због кратког френулума језика 

ограничена покретљивост.  

 

Стечена самостална обољења језика 

Ова обољења језика јављаjу се изоловано, само на језику, током живота, као 

последица дејства локалних фактора (лоша хигијена усне дупље, пушење, лекови, 

нарочито антибиотици, инфективни агенси) или удружених обољења (поремећаји 

метаболизма, гастроинтестинална обољења) (4). 

Lingua geographica је обољење које се карактерише десквамираним ареалима 

кружног облика са јасним ивицама, интензивно црвене боје, који конфлуирајући 

дају изглед географске карте. Филиформне папиле су збрисане, а фунгиформне 

папиле увећане. Промене се јављају у налетима, мењајући место, те се у литератури 

описује и као бенигни, транзиторни, миграторни глоситис.У студији турских 

аутора, која је укључила 7619 пацијената, миграторни глоситис је нађен код 1,5% 

(5).  

Lingua villosa карактерише се увећањем филиформних (кончастих) папила, које на 

бази језика образују тамну (или жутосмеђу, зелену, плаву) плочу троугластог 

облика. Терапијски одговор се постиже елиминацијом провоцирајућих фактора 

и/или удружених обољења. Због увећања листастих папила (lat. papillae foliatae) на 

бочним странама језика настаје papillitis, који је најчешће последица локалне 

иритације језика (кариозни зуби, неадекватна протетска помагала). 

 

Промене у језичном покривачу 

Језични покривач, (којег чине филиформне и фунгиформне папиле, остаци 

десквамиране хране, епителне ћелије, бактерије и гљивице), може да се смањује, тј. 

редукује (атрофични језик) или увећава (обложен језик). Смањење језичног 

покривача манифестује се као делимично или тотално, изазвано неприкладним 
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протетским радовима, кариозним зубима. Настаје и код анемија, дефицита 

витамина Б, уз ендокрина обољења, цирозу јетре, или је изазвано лековима. Места 

на којима се губи језични покривач су глатка и сјајна. Са уклањањем 

провоцирајућих фактора језичне папиле се обнављају и добијају нормалан изглед. 

 Увећање језичног покривача има и дневне варијације, најизраженије је 

ујутру, а после конзумирања хране, уз покрете језика и дејство пљувачке се 

смањује. Запажа се у фебрилним стањима, током гравидитета и менструалног 

циклуса, као последица дехидрираности, пушења, код обољења 

гастроинтестиналног тракта. Бројни медикаменти (салицилати, кортикостероиди, 

антибиотици, атропин, ефедрин) доводе до формирања наслага на језику, које су 

жутобеличасте, мрке до љубичасте и црне боје (lat. lingua nigra), у зависности од 

уноса хране и течности. 

 

Промене у језичном епителу 

Према дефиницији Светске здравствене организације леукоплакија је хронично, 

пролиферацијско обољење које се карактерише хиперплазијом и хиперкератозом 

епитела језика, са формирањем белих, сјајних, лако проминентних плоча, које се не 

могу скинути или обрисати. Као етиолошки чиниоци описују се пушење, 

конзумирање алкохола, деструисани зуби, тј. сви фактори који хронично иритирају 

кожу и/или слузнице. Веома је важно диференцијално дијагностички размотрити 

обољења и стања, као и дерматолошке ентитете са клинички сличним променама: 

lliicchheenn  ppllaannuuss;;,,  lluuppuuss  eerryytthheemmaattoossuuss;;  CCaannddiiddaa  инфекцијa; секундaрни стадијум 

сифилиса. Леукоплакија није синоним за преканцерозе, ипак, према литературним 

подацима леукоплакија је најчешће рана, прекурсор лезија и чак 6-10 % свих 

леукоплакија је малигно већ у тренутку постављања дијагнозе (6).  

 

Обољења језика удружена са другим обољењима 
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Обољења језика која се јављају удружена са другим болестима, представљају веома 

хетерогену групу промена на језику и то:  

• Промене на језику проузроковане инфективним агенсима 

• Промене на језику код дерматолошких ентитета  

• код нежељених реакције на лекове  

• Удружене са болестима хематопоезног системa 

• ендокриним болестима  

• витаминским дефицијенцијама 

• Промене на језику изазване физичким и хемијским факторима 

 

Промене на језику проузроковане инфективним агенсима 

Бактеријска, гљивична и вирусна обољења доводе до морфолошки најразличитијих 

промена у усној дупљи и/или изоловано, на језику. 

Бактеријске инфекције  

Шарлах (lat. scarlatina) изазива бета хемолитички стрептокок из групе А, уз 

макулозни егзантем и енантем на непцу, језик је увећан, са хипертрофичним 

папилама. 

Туберкулоза, болест коју изазива Mycobacterium tuberculosis у свом улцерозном 

облику најчешће се испољава на језику, у виду појединачних, ређе мултиплих 

болних улцерација, којима претходи инфилтрат, као последица специфичне 

нодозне хиперплазије (7). Код lupus vulgaris-a промене на језику настају као 

резултат напредовања процеса са суседних регија, у виду гранулација, које 

најчешће не улцеришу. 

Сифилис, чији је изазивач Treponema pallidum у примарном стадијуму може се 

манифестовати и екстрагенитално, на језику, као месту контакта, са типичном 

клиничком сликом примарног (тврдог) шанкра (lat. ulcus durum), округлом или 

овалном улцерацијом, индуроване базе са бедемастим рубом. Увећане су и 
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регионалне лимфне жљезде (максиларне и субмандибуларне), које су мале, тврде, 

безболне нису срасле међу собом.  

 Током секундарног стадијума на језику се описују јасно ограничени 

плакови, без папила, слузница је истањена. 

 У терцијерном стадијуму на језику се могу јавити: гуме, обично 

појединачне, које улцеришу или пак долази до дифузне инфилтрације језика; 

gglloossssiittiiss  ssuuppeerrffiicciiaalliiss, који представља изразито хроничну и ретку промену, коју 

карактеришу лако улегнути, тврди, глатки, серпигинозни еродирани ареали; 

glossitis profunda s. interstitialis у коме упалом бива захваћена мускулатура, што 

првобитно изазива макроглосију, а касније због следствене склерозе и атрофије, 

микроглосију. 

Вирусне инфекције  

Херпес симплекс примоинфекција изазвана са Herpes simplex вирусом јавља се, 

најчешће у детињству, у форми асимптоматског гингивостоматитиса, или се 

развија тешка клиничка слика, са измењеним општим стањем и фебрилношћу. Код 

5-10% оболелих у примонфекцији се јављају оралне лезије. Због тешког општег 

стања, језик је обложен, а забележене су и ерозије и улцерације. 

 Рецидивантна форма са лезијама на језику јавља се изузетно ретко, 

вероватно због протективне улоге специфичних саливарних IgA антитела и 

лизозима. 

 Код имунокомпромитованих пацијената, ова вирусна инфекција је тешко 

обољење,дугог тока са болним ерозијама и улцерацијама. 

 Херпес зостер изазива varicella/zoster вирус. Након примарне инфекције, која 

се испољава као варицела, као резултат реактивације латентне инфекције ганглија 

дорзалних коренова, код захватања мандибуларне гране тригеминалног нерва, 

настају унилатералне промене на језику, уз промене на образу и уснама, у виду 

типичних, груписаних везикула и ерозија. 
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 Власаста леукоплакија се може јавити код синдрома стечене 

имунодефицијенције (СИДА), чији је изазивач вирус хумане имунодефицијенције, 

У овом синдрому могу се јавити бројне промене на кожи и слузницама. 

Карактеристичан рани, специфични маркер је налаз власасте (пилозне) 

леукоплакије језика (eng: oral hairy leukoplakia) са асимптоматским, унилатералним 

или билатералним беличастим плочама на бочним ивицама језика. Удружена 

инфекција Epstein-Barr-ovim vирусом (ЕБВ) и хуманим папилома вирусом (ХПВ), 

је вероватни етиолошки фактор. Ова плоча се не може уклонити, нити реагује на 

антикандидозну терапију. Описује се и код других имунодефицијентних стања, као 

и након реналне трансплантације (8) . 

 Шиљасти кондиломи представљају једну од најчешћих сексуално 

преносивих инфекција у англосаксонској литератури познати су под називом полне 

брадавице (lat. condylomata acuminata), чији је изазивач ХПВ. Уз промене у 

генитоаналној регији може се манифестовати и на језику, у виду папула или 

папиломатозних израштаја, са оштрим врхом (9). 

Гљивичне инфекције  

Кандидоза представља гљивичну инфекцију коју изазива Candida albicans. Треба 

знати да кандида може бити присутна на букалној слузокожи и код здравих (15%). 

Колонизација  и инфекција кандидом настаје због дејства локалних 

предиспонирајућих фактора (неадекватна хигијена, мацерисана кожа), и код 

различитих поремећаја домаћина (имунодефицијенција, ендокринопатија, 

гравидите, након дуготрајне терапије глукокортикоидима, антибиотицима). 

 Манифестује се и на језику. Код новорођенчета најчешће у виду 

неправилних, ограничених или масивних белих, адхерентних наслага, испод којих 

је слузница еритематозна и еродована (сор или млечац). Glossitis rhombica mediana 

се јавља у склопу хроничне атрофичне кандидозе У пределу медијалног сулкуса, у 

задњој трећини средишње линије настаје атрофија филиформних папила (10). 

 Хиперпластичне и адхерентне промене на језику развијају се обично код 

пушача и називају и хронична орална кандидoза (леукоплакија). 
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 Тежак облик оралне кандидозе виђа се код болесника са хроничном 

мукокутаном кандидозом и код оболелих од од СИДЕ. Орална кадидоза је најчешћа 

опортуна гљивична инфекција код ове болести.  

 Актиномикоза коју изазива Actinomyces israelli локализује се у предњој 

трећини језика, у оквиру цервикофацијалне актиномикозе, у виду нодуса и/или 

тумефакта, који фистулизују. 

 Xистоплазмозa je веома ретка болест у нашој средини, изазивач је 

Histoplasma capsulatum). Код ове дубоке микозе јављају се улцерације на језику. 

 

Промене на језику код дерматолошких ентитета 

Бројна дерматолошка обољења каракеришу се удруженим променама на кожи и 

слузницама, значајно је мањи број оних код којих се описују изоловане лезије 

слузница, са захватањем језика. 

 Lichen planus, обољење хроничног тока, из групе папулозних дерматоза, уз 

промене на кожи, карактерише се и променама на слузницама. Учесталост 

изолованих лезија у усној дупљи је 1-2 % у општој популацији. Лезије на језику су 

најчешће атрофичне, ерозивне, или у форми улцерација. Врло ретко, на ивицама 

језика се описују беличасте папуле, које формирају мрежице или траке. 

 Код пацијената са атрофичном и/или ерозивном формом оралног lichen 

planus-а може доћи до малигне транформације. Спиноцелуларни карцином може 

настати код 0,5- 4% оболелих у периоду од 6 месеци до 20 година (11). 

 Код pemhigus vegetans-a, веома ретко, на језику могу бити присутне 

вегетатне промене. Описан је и случај код којег је језик био једина локализација 

обољења (12). 

 Epidermolysis bullosa dystrophica dermolytica (Hallopeau-Siemens) 

представља генодерматозу. Наслеђује се рецесивним типом наслеђивања и 

карактерише веома тешком клиничком сликом. Обољење се манифестује са 
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генерализованим булама на кожи и слузницама. Карактерише се и анкилоглосијом. 

Френулум је скраћен. Језик је у целини скраћен, а његова покретљивост је отежана. 

 Sclerosis systemica, поред типичних кутаних лезија (индурована, сјајна кожа, 

птичји изглед лица, контрактуре шака уз промене на унутрашњим органима 

манифестује се у иницијалној фази болести едематозним језиком, у каснијој фази 

долази до атрофије папила језика, чија је површина глатка и сјајна, френулум се 

скраћује (13).  

 Код дерматомиозитиса могу се ретко, јавити улцерације на бочним странама 

језика Услед неспецифичних промена на језику, (црвена, глатка и сјајна површина 

језика) због смањеног излучивања пљувачке, улцерације се могу јавити и код 

Sjögrenovog sindroma. 

 Код аrteriitis temporalis-a системског васкулитиса великих крвних судова из 

групе грануломатозних васулитиса са џиновским ћелијама, као иницијални знак 

описана је некроза корена језика, а потом главобоља и некроза поглавине (14).  

 Малинасти језик је уз фебрилност, (током пет или више дана), један од 

дијагностичких критеријума за дијагнозу Morbus Kawasaki (15).  

 На језику се може јавити акутни васкулитис неразјашњене етиологије, у 

оквиру синдрома који се због завахатања коже и слузокожа, и лимфаденопатијe 

назива и мукокутани синдром с лимфаденопатијом (eng. mucocutaneous lymph node 

syndrome).  

 Бенигни миграторни глоситис се јавља код пацијената са псоријазом (16). 

 Lingua geographica се може јавити и код атопијског дерматитиса. 

Поједини аутори наводе фунгиформни папиларни глоситис kао засебну клиничку 

форму атопије у устима (17). 

 У склопу паранеоплазијских дерматоза описује се удруженост non-Hodgkin 

лимфома језика са паранеоплазијским пемфигусом. Кутане промене су претходиле 

хематолошком обољењу (18). 
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 У литератури су забележени и нови клинички ентитети, чија је локализација 

језик. Амерички аутори приказали су пет појединачних случајева конгениталних 

меланоцитних макула на дорзуму језика (19), које су уочене на рођењу или 

неколико дана касније у одсуству трауме или било којег другог преципитирајућег 

фактора. У хистопатолошком налазу нађен је меланин у базалном слоју. 

Транзијентни лингвални папилитис (20) је документован код неколико особа. 

Карактерише се увећаним фунгиформним папилама уз субјективно веома изражен 

бол, у трајању од неколико дана. Спонтано је резолутиван, а узрок није разјашњен. 

Бенигна лимфоидна хиперплазија језика је веома ретко лимфопролиферативно 

обољење клинички слично карциному или лимфому, са јасним бенигним 

променама у хистопатолошком налазу (21). 

 

Промене на језику код нежељених реакције на лекове и реакција 

преосетљивости 

Erythema fixum је специфична клиничка слика која се јавља као нежељена реакција 

на лекове, при системском давању лека, и то код поновљеног излагања истом леку. 

Осим на кожи, може се манифестовати и на слузницама, (најчешће на тврдом непцу 

и језику), у виду еритема са булама и везикулама. На дорзалној страни језика, 

остају ерозије, некада делимично прекривене фибринским наслагама. Ова 

локализација се најчешће јавља након узимања клотримоксазола, сулфадиазина, 

пиразолона, ацетилсалицилне киселине. 

 Језик може бити захваћен и код Syndroma Stevens-Johnson, који представља 

тежи облик мултиформног еритема. Лезије на слузници усне дупље, уз захваћен 

језик, могу се јавити удружене са кутаним променама или као једини знак реакције 

на лек. Уз тешко опште стање јављају се булозне промене које руптурирају и 

остављају еродоване површине прекривене псеудомембранама. Бројни су 

медикаменти узрочници овог синдрома, најчешће алопуринол, антибиотици, 

нестероидни антиинфламаторни лекови, литијум, сулфонамиди. 
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 Necrolysis epidermalis toxica je најтежи облик синдрома мултиформног 

еритема, и најтежу нежељена медикаментозна реакција, која угрожава живот. 

Настају ерозије, са булама и некрозом епитела, са заватањем коже и свих слузница, 

па и језика. 

 Код ангиоедема (Oedema Quincke) може се јавити нејасно ограничен едем 

језика. Удружен са едемом фаринкса и ларинкса може угрожавати и живот 

пацијента. 

 Новији терапијски модалитети (пегинтерферон алфа и рибавирин у терапији 

Хепатитс Ц инфекције) доводе до хиперпигментације језика, која је спонтано 

резолутивна, по завршеној терапији (22). 

 Лихеноидне реакције на лекове описују се врло ретко на мукозама. У 

терапији хроничне мијелоидне леукемије иматиниб, (фениламинопиримидински 

дериват, нови лек из групе инхибитора сигнала трансдукције) доводи до појаве 

ерозија на дорзуму језика (23).  

 

Промене на језику удружене са болестима хематопоезног система 

Већина промена на језику, које се јављају код обољења хематопоезног система су 

неспецифичне (24). 

 Описују се удружене са обољењима црвене, беле крвне лозе и код 

хеморагичног синдрома. 

 Код пернициозне анемије, која настаје услед атрофије слузнице желуца и 

последично отежане ресорпције витамина Б12 јавља се атрофија епитела, уз ерозије 

врха језика (Möller- Hunterov glossitis). Атрофирају најпре филиформне, а потом и 

фунгиформне папиле.  

 У току сидерпоенијске анемије, са дефицитом гвожђа и апластичне анемије, 

језик је такође атрофичан, гладак, сјајан, изразито црвене боје. 
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 На језику су и код акутних и код хроничних леукоза описане улцерације, 

некада прекривене беличастим наслагама. 

 Петехијална крвављења на језику се јављају у обољењима са израженом 

склоношћу ка крварењу (хеморагијски синдром), због смањеног броја тромбоцита. 

 

Промене на језику код ендокриних обољења 

Хиперфункција и хипофункција жљезда са унутрашњим лучењем могу довести до 

промена на језику. 

 Код хиперфункције хипофизе, у акромегалији, уз увећање доње вилице, 

носа, може бити увећан и језик. 

 У хипофункцији надбубрежне жљезде (Morbus Addisoni), као први знак 

обољења јављају се хиперппигментоване макуле на језику. 

 Врло су честе и неспецифичне промене на језику и код Diabetes mellitusa, са 

обложеним језиком и секундарним развојем кандидозе језика. 

 

Промене на језику код дефицита витамина 

На језику, манифестације витаминских дефицита, су клинички неспецифичне. Уз 

дефицит витамина групе Б (Б , Б2, Б6, Б12, описује се атрофија слузнице језика, 

који је гладак, сјајан, као полиран и болан. Поред класичне клиничке форме 

Хунтеровог глоситиса, који се јавља код више од 25% пацијената са дефицитом 

витамина Б12, новије студије описују још једну клиничку варијанту атрофичног 

глоситиса, са линеарним или тракастим лезијама на бочним странама језика, као 

рани знак дефицита овог витамина (25). 

 На врху и ивицама језика може доћи до крварења услед недостатка 

витамина К. 
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Промене на језику изазване физичким факторима 

Оштећења у усној дупљи могу бити изазвана бројним факторима (26). 

 На језику су најчешћа механичка и хемијска оштећења. Механички фактори, 

као што су оштре ивице кариозних зуба и неадекватни протетски радови, угризи на 

бочној страни језика, код епилептичног напада доводе до појаве улцерација, које су 

некада прекривене фибринским наслагама.  

 Хемијска средства и медикаменти који се користе у лечењу болести уста и 

зуба и то арсен, сребронитрат, концентровани раствор хипермангана и алкохола, 

трихлорсирћетна киселина доводе до задесних оштећења језика, са хиперемијом и 

улцерацијама. 

 Намерна оштећења могу бити изазвана никотином, алкохолом, дрогама. 

Језик пушача је беличаст и обложен, због увећаних филиформних папила. Код 

дуготрајног конзумирања алкохола језични покривач је задебљан, слузокожа врха и 

дела дорзалне површине језика хиперемична. 

 Током зрачне терапије врло брзо настају ране промене које се карактеришу 

хиперемијом и губитком филиформних папила, до потпуне атрофије горње 

површине језика у касној фази терапије. 

 Терапијски приступ пацијентима са променама на језику подразумева најпре 

уклањање провоцирајућих фактора, уз одговарајућу оралну хигијену, док је код 

удружених обољења неопходан третман основне болести, који подразумева широку 

листу терапијских модалитета.  

Закључак 

Епидемиолошке студије које проучавају учесталост промена на језику у свету су 

веома честе, код нас још увек права реткост. У приступу пацијенту неопходни су 

брижљиво прикупљени анамнестички подаци и детаљан клинички преглед, у 
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оквиру којег је преглед језика значајан, интегрални део (27). С обзиром на веома 

разноврсну слику болести језика веома је важно, клиничко и патохистолошко 

праћење. Клиничко препознавање, коректна дијагноза, евалуацију пацијената уз 

мултидисциплинарни приступ (доктор опште медицине, стоматолог, специјалиста 

за болести зуба, орални хирург, дерматовенеролог, специјалиста интерне медицине 

и други) су прави и једини, драгоцен путоказ за унапређење оралног здравља. 
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Diseases of the tongue  

Аlma Кrdžović-Marjanović 

Abstract 

Understanding the anatomy and physiology of the tongue is very important for the differentiation 

of various conditions and findings of this muscular organ covered by mucous membrane and 

located on the floor of the mouth. Tongue topography shows that it consists of two parts: the 

anterior, which is movable and posterior, which is fixed (the body and the root). The tongue is 

used for speech and food processing with specifically designated taste areas. During the 

evaluation оf patients with lesions of the tongue, it is very importаnt to distinguish benign lesions 

that do not require therapy, from malignant lesions, in which therapy is necessary. Another 

classification distinguishes isolated, primary lesions of the tongue from secondary lesions, which 

are associated with other systemic diseases. Isolated lesions include: developmental abnormalities 

(lingua plicata, macroglossia, glossitis rhombica mediana); acquired disorders strictly located on 

the tongue (lingua villosa, lingua geographica, papillitis), as well as shrinkage and hyperkeratosis 

of the tongue (leukoplakia). Specific and non-specific lesions of the tongue may occur in 

hematopoietic, endocrine, metabolic and many other internal diseases. Isolated mucosal 

involvement can often be the only sign of immunodeficiency. Various changes on the 

tongue are very useful diagnostic markers for many dermatoses, since they can be the first 

and only preceding signs of dermatologic diseases. Recently, an early manifestation of systemic 

vasculitis (giant cell temporal arteritis) was recognized in a form of subtotal tongue necrosis. 

New therapeutic modalities (peginterferon alfa and ribavirin for hepatitis C) may result in 

temporary hyperpigmentation of the tongue, which resolves spontaneously upon the cessation of 

therapy. Inspection of the tongue is an important part of a complete physical examination. 

Clinical recognition, accurate diagnosis and multidisciplinary approach are of utmost importance 

for improvement of oral health. 

Keywords: Tongue; Anatomy; Skin Diseases; Oral Manifestations; Tongue Diseases; 

Therapeutics 
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У малигне туморе слузокоже усне дупље сврставају се: карциноми оралне 

слузокоже и малигни меланоми. У односу на хистолошки тип оралних карцинома,  

најчешће је заступљен сквамоцелуларни. Орални сквамоцелуларни карцином 

(ОСЦК) је инвазивна епителна патолошка промена са различитим степеном 

сквамозне диференцијације и склоношћу ка раним и екстензивним метастазама у 

лимфне чворове. Претежно се развија код особа у петој и шестој деценији живота 

који редовно и континуирано конзумирају алкохол и дуван. У старијим 

класификацијама овај карцином називао се планоцелуларни карцином. Малигни 

меланоми оралне слузокоже су веома ретка неоплазма, и слични су малигном 

меланому коже. Фактори ризика за настанак  малигних тумора оралне слузокоже и 

њихов развој нису довољно познати. Сматра се да то могу бити хемијске и 

термичке хроничне иритације, конзумирање алкохола и дувана, лоша орална 

хигијена, лоши зубни испуни, неадекватне протезе.У тренутку постављања 

дијагнозе ови тумори често развијају метастазе у регионалним лимфним 

чворовима, а понекад и у удаљеним органима што је лош прогностички знак.Мере 

које треба да спрече појаву болести и побољшају исход лечења су превенција и 

рана дијагностика.Циљ хируршке терапије је потпуно уклањање тумора до у 

макроскопски здраво ткиво и спречавање могућих путева ширења.  Принцип 

хируршке терапије је да се прво уклоне регионални лимфни чворови а потом и 

тумор. Дефекти ткива који настају после радикалних интервенција у великој мери 

бивају надокнађени захваљујући савременим методама реконструкције. Упркос 

реконструкцији, као последице  настају поремећаји функција дисања, исхране и 

говора. Све то утиче на умањење квалитета живота пацијената. 

Кључне речи: Орална слузокожа; тумори усне дупље; карцином; меланом 
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У групу малигних тумора слузокоже  усне дупље свставају се карциноми и малигни 

меланом слузокоже. [1]  Од карцинома издвајају се сквамоцелуларни и 

лимфоепителијални карцином. Хистолошки типови сквамоцелуларног карцинома 

су: 1. верукозни карцином; 2. базалоидни сквамоцелуларни карцином; 3. папиларни 

сквамоцелуларни карцином; 4. карцином вретенастих ћелија (eng.spindle cell); 5. 

aкантолитични карцином; 6. аденосквамозни карцином; 7. carcinoma cuniculatum. 

Усна дупља чини почетни део дигестивног тракта и служи за узимање, 

жвакање, припремање хране за варење,  за гутање, говор и дисање. У њој је 

смештено и чуло укуса. Често хируршка ресекција малигних тумора усне дупље 

изазива губитак или умањење неких од горе наведених функција[2,3].  

Тумори који су локализовани у предњим деловима усне дупље, за разлику од 

тумора који су локализовани у задњим деловима, боље су хистолошки 

диферентовани. Локализација тумора знатно утиче и на хируршки третман и 

реконструкцију ткива после ресекције.  

Орални сквамоцелуларни карцином 

Орални сквамоцелуларни карцином (ОСЦК) карактерише се неконтролисаним 

растом и деобом ћелија са екстензијом ван ћелијске мембране као и кроз мембрану 

нормалне ћелије. Као резултат ових процеса ствара се малигни клон ћелија. Због 

измењеног генетског састава ћелије овог клона показују агресивност и селективно 

бржи раст у односу на суседне здраве ћелије. 

Епидемиологија  

Карцином усне дупље се налази по учесталости на шестом месту у свету[4]. Према 

подацима Светске Здравствене Организације (СЗО) ови карциноми су код 

мушкараца у земљама у развоју на шестом месту, после карцинома плућа, простате, 

колоректалног карцинома, карцинома слезине и јетре. Код жена је орални 

карцином на десетом месту, после карцинома дојке, дебелог црева, плућа, желуца, 

грлића материце, јајника, слезине и јетре[5].   



 122 

Најчешће овај карцином се јавља код пацијената између 40 и 60 година 

старости. Однос 3:1 између мушкараца и жена показује тенденцију опадања, тј. 

уједначавања учесталости у односу на полове[6].  

Морбидитет и морталитет за орални и фарингелани карцином у САД-у у 

последње време опадају. Насупрот, у Европи је забележено повећање ове стопе у 

периоду од 1983 до 1993 године [7].  

Греенлее и сар. [6] описују учесталост оралног и фарингеалног карцинома у 

односу на различите регионе света. Подручја са највећом заступљеношћу овог 

карцинома су Меланезија (Папуа, Нова Гвинеја са припадајућим острвима),  

Западна Европа и Јужна и Централна Азија (Индија и Централно Азијске 

републике бившег Совјетског Савеза).  

Студија спроведена на Клиници за максилофацијалну хирургију 

Стоматолошког факултета у Београду, показала је да је у периоду 1995-2005 било 

хоспитализовано 223 пацијента због карцинома усана. Однос мушкараца и жена је 

износио 5:1[8,9].  

Етиологија 

Процењује се да је за преко три четвртине оралних  карцинома  одговорно 

конзумирање дувана и алкохола [10].     

Конзумирање дувана је најважнији фактор ризика у развоју ОСЦК. За оралне 

карциноме у мушкој популацији, око 90 % ризика може се приписати дувану, док  

код жена  тај проценат износи око 59 %[10].    .  

Утврђена је позитивна корелација између дозе дневног уноса алкохола, тј. 

„жестоких“ алкохолних пића и повећаног ризика за развој карцинома. Истовремено 

конзумирање дувана и алкохола има синергистички ефекат за развој оралног 

карцинома[10].    

Лоша орална хигијена, хронична инфламација гингиве, неадекватне 

стоматолошке протезе, професије које укључују изложеност органским 

хемикалијама, социо-економски статус као и едукациони статус, инфекције 

хуманим палилома вирусом (HPV 16,18), херпес симплекс вирусом (HSV), вирусом 
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хумане имунодефицијенције (HIV), kao i Епштајн Баровим вирусом (EBV) доводе 

се у везу са настанком оралног карцинома. Утицај могу имати и гастроезофагеални 

рефлукс као и различите врсте  хигијенско дијететског режима, као и жвакање 

семена која расте у Индији и источној Африци („Areca nut- Betel Quid“) које се  

„жваће“  и у још неким деловима Азије. 

Клиничка слика и прогноза 

Клиничка слика зависи од стадијума и локализације тумора. Манифестују се 

хроничним запаљењем или улцерацијом слузокоже, перзистирајућим отоком, 

ограниченом покретљивошћу језика, рецидивирајућим крвављењима без јасног 

узрока, поремећајем чула укуса, непријатним задахом из уста. Општи симптоми 

присутни су у развијеном стадијуму болести, а карактеришу их губитакак телесне 

тежине, малаксалост, „пепељаста“ – сива боја коже, „безизлазан“ изглед очију, итд.   

 

Слика бр.1. Улцеративна форма сквамоцелуларног карцинома 

 

Орални сквамоцелуларни карцином може се манифестовати у следећим 

клиничким формама: улцерозној- ендофитичној (слика бр. 1). и печуркастој - 

егзофитичној (слика бр. 2).  

Егзофитични облик карцинома се карактерише папиломатозним растом 

тумора. Спољна површина тумора има, услед израженог орожавања, беличасту  
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пребојеност. Туморски израштај има карфиоласт изглед, тврде је конзистенције и 

инфилтрише околне структуре.  

 

Слика бр.2 . Егзофитична форма сквамоцелуларног карцинома 

Ендофитични облик карцинома карактерише улцерација коју ограничава 

режњевита, тврда и издигнута ивична зона. Овај облик карцинома скоро увек прати 

суперинфекција.  

Потпун и детаљан палпаторни преглед главе и врата неопходан је да би се 

прецизно утврдила локализација и стадијум примарног тумора као и евентуално 

присуство увећаних лимфних чворова (суспектних регионалних метастаза). 

Уопштено, „почетни“ карциноми могу бити присутни као неулцерисана бела или 

црвена поља. У пуној клиничког форми манифестују се као лезије слузокоже. 

Веома ретко, сквамоцелуларни карциноми могу бити локализовани предоминантно 

у подслузокожном слоју, а да при томе не захватају или веома мало захватају 

слузокожу. Чврсте подслузокожне лезије су много чешће тумори порекла малих 

пљувачних жлезда.  

Од велике важности је у току прегледа у историју болести детаљно 

забележити следеће карактеристике тумора: локализацију, изглед, облик, величину 

(изразити у центиметрима), тврдоћу, покретљивост, границе, ограниченост, односе 

са околином. Такође битно је забележити и проценити да ли промена захвата дубље 



 125 

анатомске структуре  (посебно кост и мастикаторну мускулатуру). Тризмус 

представља лош прогностички знак који указује да је захваћен птеригоидни или 

масетерични простор.  

Такође, потребан је детаљан преглед свих кранијалних нерава, а посебно 

мандибуларног (парестезије у пределу коже браде), хипоглосуса (поремећена 

покретљивост језика), фацијалиса (парезе, парализе) и акцесорног нерва.  

Локализација 

На графикону број 1 престављена је заступљеност оралног сквамоцелуларног 

карцинома према регионима [4].  Око 75 % развија се у пределу који обухвата 

слузокожу пода уста и околну слузокожу вентралне стране језика, сублингвалног 

жлеба као и ретромоларног предела[11].  Овај предео чини само око 20 % од 

укупне површине оралне слузокоже. Ова зона слузокоже, се често зове „дренажна 

зона“ и сматра се да се било која карциногена материја која се нађе у усној 

шупљини скупља у овом пределу пре него што се прогута[11]. Карцином језика се 

најчешће развија на бочниј ивици језика у пределу језичних папила (крајника).   

 

Графикон бр 1. Заступљеност оралног карцинома према регионима 
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Чешће се карцином развија на левој страни језика него на десној. Карцином у 

пределу пода уста се клинички манифестује као црвенило или улцерација. 

Отврднуће указује да лезија инфилтрише дубље структуре. Код пацијента се при 

првом прегледу могу дијагностиковати увећани лимфни чворови на врату 

обострано. Диференцијално дијагностички могу се разликовати трауматска 

улцерација, сифилис, премалигне дисплазије и верукозни карцином.    

Тумори могу метастазирати обострано уколико су локализовани у средњој 

линији(слика бр. 3). Ако су локализовани у предњим деловима пода уста прво 

метастазирају у субмандибуларне и субменталне лимфне чворове,  док  тумори које 

су локализовани у задњем делу пода уста прво метастазирају у групу 

југулодигастричних лимфних чворова. 

Ретромоларни предео је део кератинизоване слузокоже која прекрива део 

зубног наставка иза трећег молара доње вилице. Тумори који се развијају у овом 

пределу се шире лако и брзо у кост доње вилице, мандибуларни канал, 

петригомандибуларни и субмасетерични простор, непчане крајнике, под уста и 

базу језика. Због брзе инфилтрације коштаних структура често се у оквиру 

хируршке терапије тумора овог локалитета спроводи и хируршка ресекција доње 

вилице. 

 

Слика бр. 3 Узнапредовали стадијум  карцинома усне дупље 
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Карцином гингиве се клинички манифестује као црвено-бело задебљање 

маргиналне и интерденталне гингиве без улцерације. Обољење често има спору 

прогресију. Карциноми ове локализације обично не узрокују ране метастазе. 

Запуштени облици овог карцинома врше инвазију кости зубног наставка (Слика.4). 

Диференцијално дијагностички се треба разликовати од периодонтитиса, као и 

лихен плануса и пемфигоида. 

 

 

Слика 4. Карцином слузокоже зубног наставка и палатума горње вилице  

 

Карцином тврдог и меког непца се најчешће дијагностикује код пушача 

(нарочито у Азији, код људи са специфичним начином конзумирања дувана 

(eng.„reverse smoking“). На тврдом непцу манифестује се као црвено-бело поље са 

улцерацијама која често захватају и зубни наставак, а на меком непцу манифестује 

се као црвено бела поља која најчешће су неулцерисана али може постојати 

задебљање или отврднуће.  Диференцијално дијагностички треба га разликовати од 

екстранодалног нон–Хочкиновог лимфома, некротизирајућег карцинома, 

карцинома слузокоже максиларног синуса, као и системских гљивичних болести и 

сифилиса. 

 

 

 

Морбидитет и морталитет 
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Орални карциноми примарно метастазирају лимфним путем у регионалне лимфне 

чворове врата, а ретко се могу ширити и хематогено. При првом прегледу метастазе 

у регионалним лимфним чворовима се могу наћи код око 40 % болесника.  

Присуство палпаторно измењених лимфних чворова при првом прегледу је лош 

прогностички знак. Насупрот, 60% болесника са дијагностикованим карциномном, 

а који су без регионалних метастаза на почетку лечења, могу очекивати позитиван 

исход лечења. Уколико на почетку лечења постоје истостране метастазе, сматра се 

да је потпуно излечење могуће код свега 30 % болесника, а при обострано 

увећаним лимфним чворовима свега 1 % болесника има шансу за оздрављење. 

Удаљене метастазе карцинома усне дупље се срећу ретко и то само у 

узнапредовалој фази болести. Око 80% удаљених метастаза постају манифестне две 

године после појаве регионалних метастаза. Најчешће су у плућима (45%) и у 

скелетном систему (25%). Удаљене метастазе се при првом прегледу налазе код 

свега 1 % болесника. 

Дијагностика и процена оралних карцинома који захватају дубље структуре 

захтевају примену допунске радиолошке дијагностике, као што су 

компјутеризована томографија (ЦТ), магнетна резонанца (МР) и у новије време 

Позитрон емисиона томографија – „PET scan“. 

 

Потенцијално малигне лезије 

Преканцерозе (премалигне лезије) се према најновијој класификацији називају 

потенцијално малигне лезије. Коистраживачки центар Светске Здравствене 

Организације за орални карцином и преканцерозна стања у Великој Британији је 

2007 године извршио реноменклатуру ових лезија [12]. Ова потреба за 

преименовањем премалигних лезија у потенцијално малигне лезије произашла је 

због изутетно комплексне диференцијалне дијагностике ових обољења. 

Преканцерозе се деле на факултативне и облигатне. Облигатне преканцерозе су 

лезије које у високом проценту прелазе у орални карцином. Ове лезије разликују се 

у односу на потенцијал малигне трансформације. Потенцијално малигне лезије 
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имају тенденцију ка малигној трансформацији и представљају стадијум који 

предходи карциному. 

Многобројна истраживања су показала да орални лихен планус има 

потенцијал малигне трансформације од 0-5.6% [13]. Орални карциноми се такође 

могу развити из премалигних лезија као што су леукоплакија (слика 5) или 

еритроплакија. 

 

У проспективној студији која је трајала 30 година, 6% пацијената (од укупног 

броја 670) је развило орални карцином из леукоплакије. Највећи ризик за развој 

оралног карцинома био је код ерозивног облика леукоплакије (25,9%), као и код 

пролиферативне верукозне леукоплакије[14]. Многе студије указују да је 

најважнији показатељ малигне трансформације леукоплакије присуство ћелијске 

дисплазије [12].   

                       

                          Слика 5. Леукоплакија оралне слузокоже 

 

Терапија 

Хируршки циљ је радикална ексцизија тумора до у клинички - максроскопски 

здраво ткиво, уклањање регионалних лимфних чворова и реконструкције 

ресецираног дела ткива или органа[15,16]. Хируршка терапија подразумева и 

чување итегритета незахваћених структура.  
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Радикална ексцизија малигног тумора подразумева интервенцију у току које 

се заједно са тумором „en bloc“ ресецира и слој граничног, клинички здравог 

ткива. Ова тзв. „сигурносна зона“ око тумора је, зависно од врсте тумора, 

различита.  

Уклањање регионалних лимфних чворова је од изузетне важности за лечење. 

То је саставни део хируршког лечења већине карцинома усне дупље. Тај поступак 

се изводи када постоји и најмања клиничка сумња да су лимнфи чворови на врату 

метастатски измењени. Назива се дисекција врата и најчешће предходи уклањању 

примарног тумора.  

 

Умањење квалитета живота и рехабилитација  

Рехабилитација орофацијалних функција након обимних хируршких интервенција 

изузетно је важан елемент у ефикасној хируршкој терапији оралног карцинома. У 

многим радовима вршена је процена орофацијалних функција, која указује да код 

тих пацијената постоји смањен квалитет живота[17-19]. Након радикалног 

хируршког приступа у терапији оралног карцинома код пацијента је потребно 

спровести рехабилитацију функција жвакања, гутања и говора. За овај процес 

неопходан је мултидисциплинаран приступ који укључује максилофацијалног 

хирурга, логопеда, стоматолога, протетичара... Можда је један од најважнијих 

елемената у каснијој рехабилитаицији ових пацијената оптимизација хируршке 

ресекције и реконструкције за време хируршког захвата. Применом имплантата са 

циљем ретенције максилофацијалних протеза значајно се унапређује функција 

орофацијалног система [20,21].  

Радиотерапија тј. зрачна терапија представља коришћење јонизујућег зрачења 

у лечењу малигних обољења. Она је неселективна и  зауставља ћелијски раст и 

деобу малигних, али и здравих ћелија што доводи до њиховог одумирања. 

Протокол за спровођење постоперативне зрачне терапије се спроводи када су 

хистолошке маргине позитивне или су веома близу тумора; код екстранодалног 

ширења тумора; вишеструких метастаза у лимфним чворовима; хистолошки слабо 

диферентованих тумора са перинеуралном и периваскуларном инфилтрацијом. 
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Превенција 

Примарна превенција оралног сквамоцелуларног карцинома – престанак пушења 

као и умереније конзумирање алкохола је најефективнији начин за смањење 

настанка карцинома.  

Рано откривање треба да буде приоритет, јер рана детекција лезије значи 

правовремену терапију и добру прогнозу.  

Мере превенције оралног карцинома обухватају дијагностиковање карцинома 

у почетним клиничким стадијумима. Велику улогу у благовременом препознавању 

потенцијално малингних лезија у почетном стадијуму имају стоматолози и 

дерматолози у току рутинских прегледа. Битна је рана дијагностика оралних 

преканцерозних лезија као што су леукоплакија, еритроплакија, лихен планус и др. 

Код ових пацијената неопходно је спроводити чешће кллиничке контроле, како би 

се у што ранијем стадијуму открила евентуална малигна трансформација постојеће 

промене. Пацијентима треба објаснити да су конзумирање алкохола и дувана 

велики фактор ризика за развој карцинома.  

У циљу превенције спроводе се редовне постоперативне контроле. Принцип 

спровођења постоперативних клиничких контрола је следећи: једном месечно у 

првој години након операције; једном у два месеца у другој години од операције; 

једном у три месеца све до пет година протеклих од операције. 

 

Савремени концепт превенције оралног карцинома 

Савремени концепт превенције оралног карцинома подразумева 

мултидисиплинаран приступ. Овај сложени тим лекара чине стоматолог, патолог, 

онколог и максилофацијални хирург. Постоје стандардни и савремени тестови 

(методе) за детекцију оралног карцинома у почетном стадијуму што је од 

непроцењивог значаја на ток и прогнозу болести. У стандардне (конвенционалне) 

тестове за детекцију оралног карцинома убрајају се „бојење толуидин плавим“ [22],  

као и метода спектрофотометрије. Савремене методе подразумевају испитивање 

генетских полиморфизама индивидуе, детекцију саливарних маркера, испитивање 

хистолошки негативних маргина сквамоцелуларних карцинома као и разне врсте 
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молекуларно-генетичких испитивања оралне слузокоже. Испитивањем генетских 

полиморфизама процењује се индивидуална предиспозиција јединке за развој 

оралног карцинома. И даље постоји велики број контроверзи и непознаница у 

области маркера који би могли бити од користи у детекцији оралног карцинома. То 

су маркери који се налазе у пљувачци- тзв. саливарни маркери. По хемијском 

саставу припадају групи специфичних протеина (ензима), а један од њих је и 

саливарна амилаза. Код пацијената код којих се идентификују мутације гена (како 

онкогена тако и тумор супресорних гена) у хистолошки негативним маргинама 

оралних карцинома може се очекивати и већа стопа рецидива [23,24]. Свакако, 

будућност лежи у даљим молекуларно-генетичким испитивањима. 

 

 

Малигни меланом слузокоже усне дупље 

Орални малигни меланоми (ОММ) веома су ретки, а сличних су клиничких 

карактеристика као малигни меланоми коже. 

 

Етиопатогенеза 

Сматра се да се меланом развија из меланоцита који постоје у базалном слоју 

плочастослојевитог епитела. Кожа лица има највећи број меланоцита у односу на 

број базалних ћелија (сматра се да је однос 1 меланоцит на десет ћелија базалног-

гермитивног слоја). За разлику од меланома коже за чији настанак су одговорно 

излагање сунчевим зрацима, фактори ризика за ОММ су и даље непознати. Ови 

меланоми у својој етиопатогенези немају јасну везу са физичким, хемијским и 

термичким надражајма (нпр. конзумурање алкхола и дувана, лоша орална хигијена, 

хроничне иритације, лоше адаптирани зубни испуни и протезе) којима је орална 

слузокожа перманентно изложена.  Један од предстадијума оралног меланома може 

бити меланоцитни невус. Ипак, сматра се да се највећи број оралних меланома 

развија „de novo“.  

Код меланома коже, постоји јасно дефинисана разлика у биолошком 

понашању у току хоризонталне и вертикалне фазе раста, као и вертикалне фазе са 

присутним метастазама. У хоризонталној  фази развоја меланома не постоји 
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тенденција захватања дубљих структура дермиса (lat. stratum reticulare), али 

постоји могућност настанка метастаза, што представља парадокс. У вертикалној 

фази раста меланома, иако је окарактерисана као инвазивни стадијум, метастазе 

настају тек у напредним стадијумима болести. У оралној мукози за разлику од коже 

не постоје папиларни и ретикуларни слој дермиса, са јасно дефинисаним 

границама. Због тога се класификација меланома по Кларку не може применити на 

орални малигни меланом, али би димензија вертикалног продора тумора могла 

бити важан прогностички фактор.  

 

Епидемиологија 

Учесталост оралног меланома у Сједињеним Америчким Државама не издваја се 

засебно, већ се статистички приказује заједно са подацима који су добијени за 

орални карцином. Према светској литеатури засупљен је од 0.2 до 8% у односу на 

све меланоме, и чини око 1.6% свих малигних тумора главе и врата[25].  Примарне 

лезије усана и носне шупљине су у неким студијама такође укључене у горе 

наведену статистику, што може објаснити повећање учесталости и до 8%.  

Заступљеност у односу на пол је 2:1 у корист мушкараца, што се разликује од 

малигног меланома коже где тај однос износи 1:1. Најчешће се дијагностикује 

након 40 година живота, а веома ретко се открива код пацијената млађих од 20 

година. Просечан број година у тренутку постављања дијагнозе износи 56. [25]  

 

 

Слика 6. Рецидив малигног меланома оралне слузокоже 
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Најчешћа локација је слузокожа непца као и слузокожа зубног наставка горње 

вилице (Слика 6). 

За разлику од учесталости меланома коже који показује константну 

тенденцију пораста учесталост оралног меланома је константна уназад више од 25 

година, а разлог за то може бити разлика у етиопатогенези оралног и меланома 

коже. 

У свету, орални меланом најчешће се развија код Јапанаца и заступљен је у  

око 12 % свих меланома, а статистички значајно више код мушкараца. Учесталост 

меланома коже мања је код тамнопутих људи, али је учесталост оралног меланома 

код њих последично већа. Орални ММ иако се ретко јавља код беле расе, али је и 

поред тога чешћи код њих у односу на народе са тамном кожом (црнце). 

 

Клиничка слика  

Анамнестички подаци често указују на то да се орални меланом развија 

асимптоматски  док не наступи његова прогресивна вертикална фаза. Највећи број 

људи приликом самопрегледа не уочи или не обрати посебну пажњу на 

пигментисане промене у усној дупљи. У поодмаклим стадијумима меланома 

констатује се значајно раст тумора уз крвављење, а ако је захваћен зубни наставак 

вилице долази до мобилности зуба који се до тада нису померали.  

Углавном, орални малигни меланом се дијагностикује тек када достигне 

величину до 1 цм. Анамнестички податак предходног присуства пигментних лезија 

је чест што може указати на то да те лезије нису препознате клинички у 

хоризонталној фази раста. Клинички се манифестују великом „мрљом“ али се 

некада могу манифестовати у нодуларном или пендикуларном облику. Бол, 

улцерација и крвављење су ретки налаз код оралних меламома у почетним 

стадијумима. Пигментације варирају од тамно браон до плаво црвених. Орални 

меланом се најчешће развија на слузокожи тврдог непца и зубног наставка максиле. 

Примарно се на оралној слузокожи развија око 1% меланома. Метастатски меланом 

најчешће захвата мандибулу, језик и букалну мукозу. Амеланотички тип меланома 

се развиија у око 5-35%случајева оралног меланом. Ова врста меланома се 

клинички карактерише као бела или црвена поља на слузокожи. Недостатак 
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пигментисаности може довести до грешака у клиничкој и хистолошкој 

дијагностици.  

С обзиром да су орални меланоми често асимптоматске лезије, могу бити 

помешани са великим бројем бенигних, пигментних лезија. У диференцијалној 

дијагнози разликују се: Адисонова болест, плави невус, бенигне слузокожне мрље 

сличне пегама (lat. ephelides), Капоши сарком као и орални невус. Меланотичне 

лезије као што је плави невус честе су на палатуму. Није описан случај преласка 

ове лезије у орални меланом. Такође, орални меланом би требало разликовати од 

амалгамске и графитне тетоваже, орално меланотичне макуле, Peutz-Jeghers-ovоg 

синдрома или физиолошких меланинских пигментација (Роми). Пигментација 

може бити и одлика расе, тада је „размазана“ неравномерно по по целој усној 

дупљи, или може бити фокална што је карактеристично за меланотичке макуле и 

невусе. Делови амалгама након уклањања амалгамских испуна се могу 

имплантирати у околну слузокожу и проузроковати амалгамске тетоваже. 

Диференцијално дијагностички треба искључити и меланоакантом који представља 

бенигну, највероватније, лезију реактивне природе.  

 

Дијагноза  

Дефинитивна дијагноза малигног меланома слузокоже усне дупље једино се може 

поставити биопсијом промене и хистопатолошком верификацијом. Не постоје  

специфични лабораторијски маркери који могу указати да се ради о малигном 

меланому. Као допунска дијагностика користе се компјутеризована томографија 

(ЦТ), ЦТ уз контраст, радиографија плућа у процени присуства метастаза, магнетна 

резонанца за процену меланома у меком ткиву као и позитрон емисиона 

томографија која има мали значај. 

 

Морбидитет и морталитет 

Често долази до превиђања у дијагностици оралног меланома, или се клинички 

лезија погрешно интерпретира као бенигна пигмента промена иако је веома 

агресивног карактера.  
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Прогноза је генерално лоша. Петогодишња стопа преживљавања износи око 

10-25%. Просечно време преживљавања је мање од 2 године [25]. 

 

Хистолошки типови и стадијум оралног малигног меланома  

Иако на слузокожи усне дупље може бити заступљена било која варијанта 

малигног меланома коже, најчешћи хистолошки типови оралног меланома су: 

акролентигинозни и површинско ширећи. Америчко удружење за борбу против 

карцинома није још увек издало класификацију оралног малигног меланома. 

Највећи број клиничара користи следећу класификацију: Стадијум I - локализовано 

обољење; Стадијум II- присутне метастазе у регионалним лимфним чворовима; 

Стадијум III- присуство удаљених метастаза. 

 

Протокол лечења, хируршки третман  

Усна дупља и непце су доступни за клинички преглед. Потребан је детаљан 

преглед свих региона усне дупље као и евентуална биопсија сумњивих промена. 

Пацијенти код којих је раније дијагностикован малигни меланом прате се на 

редовним постоперативним клиничким контролама. Свака пигментна лезија у усној 

дупљи за коју се не може утврдити јасно видљив узрок буди сумњу да се ради о 

малигном меланому и требало би је подвргнути биопсији и ХП верификацији. 

Због јединствености и комплексности хируршке анатомије усне дупље као и 

принципа лимфатичне дренаже у максилофацијалној регији произилази потреба за 

„агресивним“ -  радикалним хируршким захватима.  

Електроексцизија као и криотерапија су описане као модалитет лечења за 

почетне стадијуме- површинско ширеће меланоме у пределу непца, али се због 

честих рецидива болести који се јављају код оваквог вида лечења не препоручују.  

Аблативна хирургија са чистим хируршким маргинама остаје метод избора. 

Око 80% пацијената који болују од малигног меланома имају болест на локалном 

нивоу, док 20% њих има удаљене (окултне) и регионалне метастазе. Након 

хируршког уклањања тумора забележена је стопа локорегионалног рецидива од 10-

20%. Радиотерапија може бити од користи ако се користи као високо 

фракционисана након хируршке терапије као адјувантна терапија.  
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Лимфосцинтиграфија као и сентинел биопсија лимфних чворова може се 

користити интраоперативно како би се утврдио принцип лимфатичне дренаже. 

Профилактичка дисекција врата не препоручује се.  

Ленс и сар. испитују бенефит интерферона алфа као и примену „ГМ2“ 

вакцинације као вид постоперативне адјувантне терапије код малигних меланома 

[26]. 

 

Превенција оралног меланома  

Не постоје јединствени протоколи и стратегије за превенцију оралног меланома.  

Да би се детектовао у почетном стадијуму битна је едукација пацијената кога 

би требало саветовати да сам себе прегледа и показати му како би преглед требало 

да изведе. Од изузетне је важности извлачење језика газом како би визуелизовала 

што већа површина усне дупље. Пацијент треба да на контролним прегледима 

демонстрира технику извођења самопрегледа. Уколико приликом самопрегледа 

примети сумњиву пигментисану промену на оралној слузокожи треба да обавести 

свог терапеута.  

 

Закључак 

Најчешће заступљени малигни тумор слузокоже усне дупље je сквамоцелуларни 

карцином. Орални малигни меланом, иако се често не среће, представља један од 

најмалигнијих тумора. Oви тумори претежно се развијају код особа у петој и 

шестој деценији живота који континуирано конзумирају алкохол и дуван. У 

тренутку постављања дијагнозе често развијају метастазе у регионалним лимфним 

чворовима, а понекад и у удаљеним органима што је лош прогностички знак. Циљ 

хируршке терапије је потпуно уклањање тумора до у макроскопски здраво ткиво и 

спречавање могућих путева метастазирања. Захваљујући савременим методама 

реконструкције дефекти ткива који настају после радикалних интервенција у 

великој мери бивају надокнађени. Упркос реконструкцији, као последице  настају 

поремећаји функција дисања, исхране и говора. Све то утиче на умањење квалитета 

живота пацијената. Мере које треба да спрече појаву болести и побољшају исход 

лечења су превенција и рана дијагностика. 
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Abstract 

Epithelial malignant tumors of the oral cavity are classified as carcinomas and malignant 

melanomas. In relation to the histological type, the most common are squamous cell 

carcinomas. Oral squamous cell carcinomas are invasive epithelial lesions with different 

degree of squamous differentiation with a tendency for early and extensive lymphatic 

spread. These carcinomas mostly affect individuals in the fifth and sixth decades of life, 

predominantly alcohol and tobacco consumers. According to the previous classification, 

they were called planocellular carcinomas. Oral melanomas are rare and very similar to 

their cutaneous counterparts. Risk factors for development of oral cavity cancers are not 

completely understood. However, the following are considered the most common chronic 

chemical and thermal irritants: poor oral hygiene, inadequate tooth fillings and prosthetic 

restorations. At the time of diagnosis, they often develop regional lymph node metastases, 

as well as distant metastases, which are poor prognostic signs. Early diagnosis is a 

prerequisite for prevention of oral cavity cancers. The aim of the surgical treatment is to 

prevent lymphatic spread and recurrence after tumor ablation. These surgical procedures 

cause extensive oral tissue defects. Despite modern reconstructive techniques, breathing, 

speech and swallowing are impaired, decreasing the quality of life in these patients. 

 Keywords: Mouth Mucosa; Mouth Neoplasms; Carcinoma; Melanoma 
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Усна шупљина је анатомски и функционални простор који је у блиској вези са 

спољашњом средином, те све њене структуре имају морфолошке карактеристике 

које обезбеђују заштиту. С обзиром да органи усне шупљине врше низ уско 

специфичних функција, то је условило велику разноликост и сложеност грађе 

органа и ткива усне шупљине. Површину свих структурних делова (осим зуба), 

обавија слузокожа, која се састоји од два основна дела: спољашњег, 

плочастослојевитог епитела и унутрашњег дела, ламине проприје, изграђене од 

густог везивног ткива. На основу хистолошке грађе, разликују се типови скузокоже 

усне дупље: мастикаторни, покровни и специјализовани тип. Они су одраз 

различите функције делова усне дупље у којима се налазе. Кератиноцити 

представљају најбројније ћелије у епителу слузокоже. Кератиноцити су 

распоређени у слојеве. Између њих се налазе и друге ћелије: меланоцити, 

Лангерхансове ћелије, лимфоцити и Меркелове ћелије. Од великог значаја је 

промена боје површине слузокоже, јер указује на разна системска или локална 

обољења. Код људи тамније расе разлика у боји која постоји је физиолошка појава. 

Промене боје могу настати услед накупљања меланинског пигмента или неког 

другог немеланинског пигмента (порекла хемоглобина, тешких метала и друго). 

Могу се испољавати као дифузне или локализоване промене боје само слузокоже 

уста или и других делова тела. Хистолошки одговор слузокоже усне дупље у виду 

лихеноидне ткивне реакције представља ћелијски посредовани имунолошки 

одговор. Овај одговор је усмерен на антигенске промене унутар епитела. Велики 

број покретача овог типа одговора укључује лекове, стоматолошке материјале, 

вирусе и непознате факторе. Бенигне промене које имају већи ризик за настајање 

малигних тумора него здрава, неизмењена ткива, представљају потенцијално 

малигна обољења. 

Key words: Орална слузокожа; оралне манифестације; лихен планус, орални; 

леукоплакија, орална;  лихеноидне ерупције; пигментација 

 

Увод 
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Усна дупља представља јединствену анатомску и функционалну просторну целину. 

Налази се у блиској вези са спољашњом средином, те све њене структуре имају 

морфолошке карактеристике које обезбеђују заштиту, а истовремено њени органи 

врше бројне уско специфичне функције (жвакање, лучење пљувачке, осећај укуса, 

говор) што условљава велику разноликост и сложеност грађе органа и ткива који се 

у њој налазе. Усне, образи, тврдо и меко непце, језик, десни, зуби и пљувачне 

жлезде представљају саставне делове усне дупље. Површину свих структурних 

делова (осим зуба), обавија слузокожа, која се састоји од два основна дела: 

спољашњег, плочастослојевитог епитела и унутрашњег дела, ламине проприје, 

изграђене од густог везивног ткива. Субмукоза се налази испод ламине проприје, и 

она садржи растресито везивно ткиво, крвне и лимфне судове, нерве, масно ткиво и 

жлезде [1, 2].  

 

Хистолошке карактеристике оралне слузокоже  

 

Епителне и везивно-ткивне структуре слузокоже усне дупље испољавају разлике, 

на основу којих се дефинишу три хистолошка типа: мастикаторни, покровни и 

специјализовани тип слузокоже. Мастикаторна, или тврда слузокожа, обавија 

делове гингиве и тврдог непца. Уснице, вестибулум уста, меко непце, алвеоларни 

делови, база усне дупље и доња страна језика су обавијени покровном слузокожом. 

Дорзум језика обавија специјализована или слузница мешаног мастикаторног и 

покровног типа. Различита ткива и ћелијски елементи слузокоже имају поред 

бројних заједничких особина варијације које су одраз функционалног 

прилагођавања и условљавају разне клиничке особине слузница [1, 2]. 

Плочасто слојевити епител са орожавањем (мастикаторна слузница), или без 

орожавања (покровна слузница) чини епител усне шупљине. Заштита од 

механичких, микробијалних и хемијских оштећења представља основну улогу 

епитела.. Кератиноцити који чине епител мастикаторне слузокоже распоређени су у 
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блиско постављене слојеве: базални слој који је најдубљи слој и он садржи 

недиферентоване ћелије којима се обезбеђује континуирано умножавање и замена 

ћелија из виших слојева; спинозни слој, или слој ћелија које пролазе кроз разне 

морфолошке и биохемијске промене у зависности од регије усне дупље; 

грануларни слој, слој у коме почиње кератинизација ћелија и кератинизовани 

(корнеални слој) у коме је завршен процес орожавања. Базални слој, спинозни, 

интермедијарни и површински слој кератиноцита чине епител покровне слузокоже 

[1, 2].  

 Кератиноцити представљају најбројније ћелије у епителу слузокоже. 

Кератиноцити су распоређени у слојеве. Између њих се налазе и друге ћелије: 

меланоцити, Лангерхансове Langerhans) ћелије, лимфоцити и Меркелове (Merkel) 

ћелије. Од великог значаја је промена боје површине слузокоже, јер указује на 

разна системска или локална обољења. 

 

Карактеристике епитела кератинизоване (мастикаторне) слузокоже 

Епител кератинизоване (мастикаторне) слузнице има базални слој изграђен од два 

до три реда недиферентованих ћелија у којима се врши ћелијска деоба и потом 

њихово диферентовање и сазревање. У базалном слоју, ћелије су мале, кубичне са 

интермедијарним филаментима кератиноцита, нарочито цитокератинима 5 и 14. 

Кератиноцити у спинозном слоју, имају већи број дезмозома, повећава се 

запремина ћелија, више је кератинских филамената, а облик је промењен у 

полигонални. У овим ћелијама експресија цитокератина 1, 10, 6 и 16 указује на већу 

диферентованост. Кератиноцити у грануларном слоју имају изглед спљоштених 

ћелија са смањеном величином једра и збијеним кератинским филаментима, у 

којима се појављују базофилне кератохијалине грануле. Кератохијалинске грануле 

обложене мембранама (eng. membrane-coating granules) се умножавају у овом слоју 

и од значаја су јер доприносе заштити од пропустљивости. Грануле обложене са 

ћелијским мембранама се стапају на граници грануларног и орожалог слоја и 

њихов садржај се ослобађа у простор између ћелија. Ћелијске мембране 
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задебљавају и кератински филаменти се накупљају на овом прелазном делу, што 

условљава да кератинизоване ћелије имају дебље ћелијске мембране, згуснуте 

кератинске филаменте, мање дезмозома и немају органеле. На самој површини 

епитела ћелије се одљушћују у саму усну шупљину. Ортокератинизован епител је 

епител који орожава у потпуности, где нема ћелијских једара у орожалом слоју, а 

уколико није ћелијско једро у потпуности нестало, већ се види као пикнотично 

једро или смежурани остатак једра, назива се паракератинизовани епител. На 

гингивама се често налази овакав тип епитела. У очувању пропустљивости 

слузнице кератинизовани епител има важну улогу. Слузнице су знатно 

пропустљивије у односу на кожу, (на пример слузница непца је 10 пута 

пропустљивија од коже) [1, 2]. 

 

Карактеристике епитела некератинизоване (покровне) слузокоже 

Епител покровне слузнице који је некератинизовани је мање отпоран на оштећења, 

али је отпорнији на растезање. Он се састоји се од базалног слоја ћелија сличних 

карактеристика као код мастикаторне слузнице, уз додатну експресију 

цитокератина 19. Начин преласка у спинозни слој је сличан, уз повећање величине 

ћелија, промене облика и повећање броја и истакнутости дезмозома и кератинских 

филамената, уз експресију цитокератина 4 и 13. Интермедијарни слој је следећи 

слој, и у њему ћелије постају спљоштене, повећава се количина кератинских 

филамената, ћелијске мембране су задебљане, смањена је пропустљивост и 

ослобођен је садржај гранула обложених мембранама. Некератинизовани епител 

има већу пропустљивост у поређењу са кожом или са кератинизованом слузницом. 

У овом слоју ћелија ћелијска једра су присутна, али запремина и број органела и 

дезмозома се смањују. Ћелије на површини се одљушћују [1, 2]. 

 

Карактеристике епитела мешовите (специјализоване) слузокоже 
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На дорзалној страни језика се налази специјализована слузница и састоји се од 

делова који су прекривени кератинизованим епителом (филиформне папиле и 

делови фунгиформних и циркумвалатних папила) и делова са некератинизованим 

епителом (интерпапиларне регије) [1, 2]. 

Обнављање ћелија слузнице уста је различито у односу на регију и на тип 

епитела, али уопштено, брзина обнављања епитела је већа 2 до 3 пута у односу на 

епидермис, односно време замене епитела слузнице уста је 1 до 3 недеље, а 

епидермиса коже је 4 до 10 недеља [1, 2]. 

Остале ћелије у епителу слузокоже 

Меланоцити 

Дендритичне ћелије неуроектодермалног порекла, меланоцити, су смештене између 

базалних ћелија на врховима и на периферним деловима пречки, без међусобног 

контакта (постоји контактна инхибиција). У односу на базалне кератиноците број 

меланоцита је константан и износи један меланоцит на 15 базалних кератиноцита. 

У кератиноцитно-меланоцитној јединици кератиноцити су повезани дендритичним 

продужецима меланоцита кроз које се транспортују меланосоми. У одљуштеним 

ћелијама меланински пигмент се може приказати на површини у форми 

еумеланина (браон црне боје) или у форми феомеланина (црвено жуте боје) [1, 2]. 

Меланоцити у епидермису имају важну заштитну улогу од ултравиолетног зрачења 

и у заштити од дејства токсичних метаболита [3]. У слузокожи усне дупље, тачна 

улога меланоцита није установљена [4]. При старењу, број меланоцита се увећава 

[5]. 

Лангерхансове ћелије 

Лангерхансове ћелије су дендритичне ћелије, порекла из косне сржи, које су 

смештене делом између базалних ћелија, а делом у супрабазалним слојевима 

(спинозни слој), и чине 2 до 8% ћелијске популације слузнице усне шупљине, 

односно око 25 ћелија на мм2 (код здравих и младих особа). Лангерхансове ћелије 

испољавају Fc фрагмент IgG и C3 рецепторе као и CD1а антиген и антигене класе II 
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главног хистокомпатибилног комплекса (MHC- major histocompatibility complex). 

Лангерхансове ћелије својим продужецима формирају мрежу унутар епитела којом 

обухватају и обрађују стране антигене, а потом мигрирају кроз базалну мембрану 

ка регионалном лимфном чвору где започињу пролиферацију антиген специфичних 

Т лимфоцита. Антиген презентујуће ћелије (еng. antigen presenting cells  –  APC) се 

називају Лангерхансове ћелије. Број Лангерхансових ћелија у епителу се повећава 

током раних фаза инфламације, да би се у хроничној фази број смањио у односу на 

здраву слузницу. Вероватно објашњење треба тражити у повећаном накупљању 

ћелија и миграцији ка лимфном чвору током ране фазе упале и после активације 

страним антигеном. Овакав, мањи број Лангерхансових ћелија, сматра се да 

спречава прекомерну стимулацију имуног система. Током имунолошке 

стимулације и миграције кроз базалну мембрану, Лангерхансове ћелије мењају 

морфолошке карактеристике: број и величина продужетака се смањује, а ћелије 

постају мање и округле чиме им је олакшан транспорт. Број Лангерхансових ћелија 

током старења се смањује, што је у сагласности са опште прихваћеним ставом да 

при старењу слаби активност имунолошког система [6, 7, 8, 9]. 

Интраепителни лимфоцити 

Између базалних кератиноцита углавном, налазе се интраепителни лимфоцити и 

припадају подгрупи Т лимфоцита. У току инфламације, број интраепителних 

лимфоцита се повећава, уз изразито повећање цитотоксичних субпопулација 

(CD8+) Т лимфоцита, што указује на улогу епитела слузнице уста као прве линије 

имунолошке одбране организма. У препознавању и уклањању патогених елемената 

или оштећених епителних ћелија учествују цитотоксични Т лимфоцити 

Установљено је да се број интраепителних Т лимфоцита и њихова способност 

активације смањују током процеса старења [6, 8]. 

Меркелове ћелије 

Неуросекреторне, Меркелове ћелије које су смештене између базалних 

кератиноцита, још увек су нејасног порекла. У растреситом распореду, Меркелове 

ћелије садрже интермедијарне филаменте цитоскелета који испољавају 
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цитокератине CK 8, 18, 19 и 20. У дијагностици ових ћелија CK 20 је од посебно 

важног значаја, као специфични маркер, јер у кожи људи ни једна друга ћелијска 

популација нема такву реактивност. Могу имати различит облик, уобичајено су 

округле са бројним продужецима који комуницирају са суседним кератиноцитима 

путем ћелијско-ћелијске везе, у облику типичних малих дезмозома. Иако бројне 

Меркелове ћелије нису удружене са сензорним аксонским завршетцима (тзв. 

„неинервисане ћелије“), функција Меркелових ћелија је у неуросекрецији, и у 

њиховој блиској вези са нервним завршецима У цитоплазматским гранулама се 

налазе бројни неуропептиди (вазоактивни интестинални полипептид, серотонин, 

супстанца П и други). Неуротрансмитерску улогу, врше неке од ових супстанци, 

док друге учествују у стимулацији раста и диференцијацији разних ћелијских 

типова. Ћелијско-нервни комплекс, где ослобођене субстанце из неуросекреторних 

гранула делују као неуротрансмитери и учествују у механорецепторској функцији 

представља основ функционисања Меркелових ћелија. Ћелије које нису у контакту 

са нервним завршецима вероватно учествују у ендокриним или паракриним 

секреторним процесима. Сматра се да су Меркелове ћелије у слузокожи усне дупље 

другачија субпопулација, са вероватно и другачијом функцијом, у форми дифузног 

неуроендокриног система, с обзиром да су без инервације [10]. 

  

Зона базалне мембране 

Везу између плочасто слојевитог епитела и ниже лежећих структура слузнице чини 

зона базалне мембране (базална ламина). Она се састоји од два слоја: ламине 

луциде и ламине дензе. Електронско микроскопски светли слој, кога чини ламина 

луцида, је изграђен претежно од ламинина, ентактина и интегрина. Електонско 

микроскопски тамнији слој, кога чини ламина денза, се састоји од колагена типа 

IV, протеогликана (перлакан) и гликопротеина (фибронектин). Продужеци базалне 

ламине изграђени од колагена типа VII чине усидравајуће филаменте, који уз 

усидравајуће плоче, смештене у дубљем слоју (дермис, односно ламина проприја 

слузнице) учвршћују везу епитела и везивног ткива, посебно на местима која су 

изложена механичкој трауми [1, 2]. 
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 У потпори епитела, у стварању физичке баријере пролаза молекула 

одређених величина и облика и електричног набоја, регулацији ћелијске 

пролиферације и у диференцијацији епителних ћелија, главну улогу има зона 

базалне мембране. Зона базалне мембране епитела слузокоже усне дупље је веома 

извијугана, са веома дубоким епителним продужецима ка дубини и високим 

издигнућима ламине проприје ка површини. Веома наборана граница омогућава 

чврсту везу и спречава одкидање епитела при разним механичким дејствима којима 

је изложена слузница. 

 

Ламина проприја 

Слој растреситог везивног ткива које садржи сплетове крвних и лимфних судова, 

нервна влакна и ћелије имуног система (лимфоцити, плазмоцити, макрофаги, 

еозинофилни гранулоцити) представља ламину проприју слузокоже. 

 

Субмукоза  

Умерено густо везивно ткиво са бројним крвним и лимфним судовима, нервним 

влакнима и серомукозним пљувачним жлездама (тзв. мале пљувачне жлезде), чини 

субмукозу усне дупље. 

 

Пигментне промене слузокоже усне дупље 

Од великог значаја је свака промена боје површине слузнице јер указујe на бројна 

системска или локална обољења. Код људи тамније расе, присутна је физиолошка 

разлика у боји са варијацијама од светло смеђе до тамно смеђе пигментације 

слузнице. Промене боје могу настати или услед накупљања меланинског пигмента 

или услед накупљања неког другог, немеланинског пигмента (порекла 

хемоглобина, тешких метала и друго) [3, 5]. 
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Меланинска пигментација 

Дифузну или локализовану промену боје само слузнице уста или и других делова 

тела, могу да проузрокују различита системска обољења. Промене често настају 

после инфламаторних стања где је услед оштећења базалног слоја епитела 

ослобођен меланински пигмент у ламину проприју. Тада се меланински пигмент 

накупља у меланофагима, ћелијама макрофагне лозе које га фагоцитују. Промене се 

налазе код: лихен плануса, пемфигуса, пемфигоида и других. И немеланински 

пигмент може да се накупља код системских обољења, па је код хемохроматозе, 

хемосидерински пигмент у макрофагима у ламини проприји слузнице, код жутице 

и код бета-таласемије пигмент је порекла хемоглобина из оштећених еритроцита [4, 

5].  

Пигментиране макуле или дифузна хиперпигментација, се дијагностикују 

код пацијената са стеченом имунодефицијенцијом услед инфекције ХИВ-ом.Оне су 

морфолошки мешаног карактера: услед умноженог меланинског пигмента у 

базалним кератиноцитима, услед дејства лекова, инсуфицијенције надбубрежних 

жлезда, дејства саме инфекције и због нејасних разлога [11]. 

Мултипле пигментне макуле на слузници уста, а уздужне тракасте тамне 

промене (меланонихиа стриата) на ноктима прстију шака и стопала, налазе се код 

ретке идиопатске болести Лаугие-Хунзикер (Laugier-Hunziker) синдрома. Нема 

повећања броја меланоцита у епителу слузнице, само је повећана количина 

меланинског пигмента у базалним ћелијама [11]. 

Промена пигментације слузнице са повећањем меланина у базалним 

ћелијама, без промене броја и морфологије меланоцита означава пушачку меланозу 

[12].  

Дифузна пребојеност услед повећања количине меланина у базалним 

ћелијама, налази се на слузници код Адисонове болести (Addison), примарне 

инсуфицијенције надбубрежне жлезде, која настаје услед аутоимуног процеса, 

инфекције или инфилтрације тумором. Хиперпигментиране макуле појављују се 

код Меккун Албрајтовог (McCune-Albright) синдрома, без повећања броја 
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меланоцита уз повећање количине меланина. Код неурофиброматозе (von 

Recklinghausen синдром) – и мрља боје беле кафе (café-au-lait), морфолошки налаз 

је исти [11, 12]. 

Поред мукокутане хиперпигментације код Пец-Јеџерсовог синдрома (Peutz-

Jeghers) се налазе хамартоматозни бројни полипи у гастроинтестиналном тракту, 

који немају малигни потенцијал. Уз овај синдром је повећана учестаност малигних 

тумора дојке, тестиса и јајника. Макуле са умноженим меланинским пигментом, 

без повећања броја меланоцита налазе се на слузокожи усница и ређе у усној 

дупљи [5, 12]. Поред хиперпигментираних макула и ендокриних хиперфункција, 

Карнејев (Carney) синдром је удружен са миксомом срца, који може да угрози 

живот [11]. 

Неки лекови (антималарични лекови, амиодарон, ketoconazole, 

хемиотерапеутици – busulfan, doxorubicin, орални контрацептиви и друго) могу да 

проузрокују појаву хиперпигментираних макула и ређе дифузну промену боје 

слузокоже, која се губи по престанку употребе лекова [3]. 

 

Немеланинска пигментација 

Немеланинска пигментација, са променом боје слузокоже у комбинацији са сивом, 

плавом, црном и црвеном бојом, уочена је код таложења тешких метала у ламину 

проприју слузокоже (бизмут, сребро, жива, олово), код таложења графита (од 

оловке), код употребе неких биљака (арека, бетел) и ређе код намерног уношења 

(тетовирања), али без промена броја и морфологије меланоцита [3, 5]. 

Немеланинска пигментација, са депозитима зубног амалгама (који садржи сребро), 

где се честице накупљају у ламини проприји у околини места интервенције 

представља тзв. амалгамску тетоважу[12]. 

 

Неоплазме порекла меланоцита 
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У слузокожи су неоплазме порекла меланоцита много ређе него у кожи. Ретка је 

појава меланоцитних макула и невуса, који су јасно ограничени, униформне 

обојености, јасних граница, обично у равни слузокоже. Изграђени су хистолошки 

од правилних невусних ћелија смештених у разне нивое слузокоже и субмукозе, те 

се разликују: меланотичне макуле, јункционални, мешовити (eng. compound), 

комбиновани (Слика 1), и дермални (плави) невуси. Диспластични невуси нису 

описани у слузокожи усне дупље, нити Спицов (Spitz) невус [5, 12]. 

                                

                                   Слика 1. Меланоцитни невус слузнице (ХЕ х 400) 

 

 Са учесталошћу око 1% од свих меланома, малигни меланом на слузокожи, 

је много пута ређи него малигни меланом коже. У усној дупљи је меланом 

најчешћи од свих меланома насталих у слузокожи [4]. Уобичајено су присутни у 

време дијагностиковања тумора прогностички неповољни параметри као што су 

улцерација и дубока инвазија. Може да настане и амеланотични тип меланома у 

ређим случајевима, који се презентује у виду црвене лезије, где су ћелије тумора 

без способности синтезе меланина [3, 4]. 

 

Лихеноидна реакција 
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Појам који означава ћелијски посредовани имунолошки одговор усмерен на 

антигенске промене унутар епитела, назива се лихеноидна ткивна реакција. Скоро 

увек, реакцију доминантно карактерише, накупљање Т лимфоцита, што је уско 

повезано са оштећењем базалног слоја ћелија. Сматра се да су све промене епитела 

због тога секундарно узроковане. Велики број покретача овог типа реаговања је 

познат: лекови, стоматолошки материјали, вируси и непознати фактори [12]. 

 Базални слој ћелија у слузокожи уста показује изражену ликвефакциону 

дегенерацију, где се ствара интрацелуларни едем и цитоплазматске вакуоле. 

Дегенерација је удружена са инфилтратом имунолошких и инфламаторних ћелија у 

ламини проприји и променама диференцијације и дебљине епитела. Тачан 

механизам оштећења базалних ћелија често је тешко установити, јер су оне 

изгубљене и слој спинозних ћелија директно належе на зону базалне мембране. 

Апоптоза кератиноцита у виду формираних колоидних тела или Сиватових 

(Civatte) телашаца, округлих, еозинофилних маса у базалном или доњим слојевима 

епитела и у горњем делу ламине проприје је често видљива. Сиватова телашаца 

вероватно учествују у везивању имуноглобулина, нарочито IgМ класе, на своју 

површину. Задебљење зоне базалне мембране, са PAS позитивним дебелим или 

танким, континуираним или испрекиданим депозитима је обично присутно [13]. 

 Ћелијски инфилтрат се састоји претежно од лимфоцита и макрофага, у 

горњем је делу ламине проприје, тракастог је распореда и у блиском је контакту са 

базалним ћелијама епитела. Инфилтрат је веома густ, у неким обољењима 

препокрива зону базалне мембране и шири се и у слој базалних ћелија, те настају 

сателитске некрозе ћелија – фокална епителна оштећења са лимфоцитима на 

рубовима ћелија. У инфилтрату се код неких стања налазе и плазма ћелије, 

еозинофилни и неутрофилни гранулоцити, иако нема улцерација нити инфекције са 

гљивицама (најчешће Candida spp.). У неким стањима инфилтрат се шири 

периваскуларно или дифузно до разне дубине ламине проприје [12, 13]. 

 У епителу типично, осим разарања базалног слоја, настаје хиперкератоза 

орто или пара кератотичног типа. Дебљина епитела може бити смањена уз 
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заравњене пречке, или умерено повећана са тестерасто назубљеним или заобљеним 

издуженим пречкама (Слика 2) [14].  

                             

                                      Слика 2. Лихеноидна реакција слузнице (ХЕ х200) 

Диференцијална дијагноза 

Диференцијална дијагноза микроскопски обухвата: лихен планус, лихеноидну 

реакцију на лекове, лихеноидну реакцију на стоматолошке материјале, системски 

или дискоидни лупус еритематозус, трансплантациону реакцију (graft versus host 

обољење), мултиформни еритем и друго. Често је у свим побројаним обољењима за 

коначну дијагнозу неопходна клиничко патолошка сарадња [14]. 

 Идиопатски лихен планус (по некима назван системским) се одликује 

обично обостраним и симетричним мултиплим лезијама на слузници уста, са или 

без промена на кожи. Бели мрежасти изглед површине (Wickham-ове стрије), које се 

некад спајају у папуле и плакове представља типичан налаз. Атрофичне и ерозивне 

лезије су у устима честе форме, док се буле ретко стварају. Хиперкератоза, разна 

дебљина епитела са предоминирањем атрофије, тестерасте кратке пречке, дифузни, 

густи инфилтрат Т лимфоцита са јасним тракастим распоредом и равним доњим 

рубом, ликвефакциона дегенерација ћелија базалног слоја, бројна колоидна тела и 

задебљала зона базалне мембране представљају основни хистолошки налаз [15]. 



 157 

 У време започињања употребе лека, лихеноидна реакција на употребу лека 

се карактерише појавом а потом постепеним смањивањем до потпуног изчезавања 

промена при престанку употребе лекова. Обично су промене дифузног распореда, 

мада су понекад локализоване на ограниченом делу слузокоже. Промене су 

патолошко хистолошки типа лихеноидне реакције, без специфичног налаза за 

дефинитивну дијагнозу [12, 14]. 

 На употребљене стоматолошке материјале (обично амалгам), лихеноидна 

реакција је обично у близини места интервенције, најчешће на слузници образа. 

Уклањањем материјала промене, чији је клинички налаз као код лихен плануса, 

нестају. Мање јасно дефинисан доњи руб инфилтрата, са дубљим продором и 

периваскуларним смештајем, као и присуством неутрофилних гранулоцита и 

плазма ћелија, иде у прилог ове реакције [12]. 

 У слузокожи усне дупље могу настати лезије како код системског тако и код 

дискоидног (кутаног) облика лупус еритематозуса. Промене показују знаке  

интерфејс дерматитиса, уз кератинизацију епитела са формираним кератинским 

чеповима, смењивањем зона атрофије са хиперплазијом епитела, појавом 

вишеједарних ћелија у епителу и дубоким мрљастим инфламаторним инфилтратом 

који је претежно периваскуларног распореда. Виде се епителне пречке које су 

заравњене, зона базалне мембране је са дебелим континуираним или испрекиданим 

PAS позитивним депозитима, а ламина проприја је едематозна. У кожи, депозити 

имуноглобулина у зони базалне мембране, добро се приказују 

имунофлуоресцентном методом. Код системског еритемског лупуса у слузокожи 

усне дупље, метода је увек позитивна, а код дискоидне форме је позитивна у 73 % 

испитиваних случајева [13]. 

 После трансплантације косне сржи, промене на слузокожи уста, могу бити 

акутног или хроничног тока, а манифестују се лихеноидном реакцијом без 

специфичног хистолошког налаза који би омогућио дефинитивну дијагнозу [14]. 

 Мултиформни еритем је акутна инфламаторна реакција коже и/или 

слузокоже, чији клинички и морфолошки налаз може бити налик на широк спектар 
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болести. Хистолошки, у интерфејс дерматитису, поред лихеноидне реакције, могу 

се дијагностиковати и субепителне или интраепителне везикуле и буле, са 

мононуклеарним ћелијама у лумену. Грануларни депозити IgG у зони базалне 

мембране су често присутни [13]. 

 

Потенцијално малигна обољења 

 Под термином потенцијалних малигних обољења, подразумева се назив 

којим се замењују термин преканцерозне односно премалигне лезије, а обележава 

се група бенигних промена, које у односу на здрава, неизмењена ткива, имају већи 

ризик за настајање малигних тумора. Преканцерозне лезије као што су 

леукоплакија, хомогена леукоплакија, нодуларна леукоплакија, мрљаста 

леукоплакија, пролиферативна верукозна леукоплакија и еритроплакија, као и 

преканцерозна стања, која чине орална субмукозна фиброза, актиничка кератоза, 

лихен планус, сидеропенијска оштећења слузнице, лупус еритематозус слузнице и 

сифилис, су раније убрајани у ову категорију [16]. 

Обољења слузокоже усне дупље која обухватају орални лихен планус, промене 

услед дефицита гвожђа, оралну субмукозну фиброзу, сифилис, ксеродерму 

пигментозум, лупус еритематозус и дистрофични тип булозне епидермолизе 

(Hallopeau-Siemens), се сада, према препорукама WHO, сматрају за потенцијално 

малигна обољења [17]. 

Леукоплакија 

Леукоплакија се дефинише као бела мрља или плак који се јавља на слузницама 

усне дупље, али и других делова тела (вулва, цервикс материце, мокраћна бешика, 

горњи део респираторног тракта и друго), који се не отиру и који се клинички или 

патолошки не могу објаснити постојањем неке одређене болести [18]. Ова 

дефиниција је донекле неуобичајена, јер се не своди на потврђивање 

карактеристика, већ на искључење постојања лезија које се такође манифестују 

белом бојом. На слузници усне дупље, такав изглед могу имати: лихен планус, 
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хронични уједи слузнице образа (морсикацио), фрикциона кератоза (услед трења), 

кератоза због употребе дувана, никотински стоматитис, леукоедем, бели 

сунђерасти невус (eng, white sponge nevus), промене код сифилиса, лупус 

еритематозус, кандидијаза, неспецифични стоматитиси, тумори и сл. [19]. За опис 

леукоплакије, у литератури се користи читав спектар термина као на пример: 

кератозис, леукокератозис, хиперкератозис, хиперкератозис симплекс, фокална 

кератоза, орална пахидерма и др. Клинички, леукоплакија се сада дели на хомогену 

(танка леукоплакија) и нехомогену леукоплакију (дебела, грануларна). Групу 

нехомогених леукоплакија чине еритролеукоплакије (нодуларна и ирегуларна или 

мрљаста) и верукозна леукоплакија са подтипом пролиферативне верукозне 

леукоплакије [20, 21]. 

 Бела боја леукоплакије настаје због едема задебљалог кератинског слоја, а 

истовремено, задебљали спинозни слој епитела, препокрива нормалну 

васкуларизацију слузнице, те тиме доприноси настајању беле боје. Candida spp. се 

често дијагностикује као секундарни патоген слузнице, а не примарни узрочник 

лезије [22].  

 Црвена мрља или плак, обично атрофичног епитела, који често показује 

већи степен дисплазије, назива се еритроплакија. [23]. 

 Да би се избегле могуће конфузије, по препоруци WHO, набројани појмови 

се могу користити само у макроскопским дијагнозама, с обзиром да не описују 

хистолошки налаз, већ само боју лезије. Истовремено је препоручено да се свака 

бела или црвена лезија оралне слузнице, која перзистира 3-4 недеље после 

уклањања потенцијалног иритирајућег фактора, мора хистолошки прегледати. 

Свака леукоплакија која се повећава или мења изглед, мора се микроскопски 

понављано прегледати [19, 21].   

 Микроскопске карактеристике оралне леукоплакије су: хиперкератоза - 

ортокератотичног или паракератотичног типа; акантоза (повећање дебљине 

спинозног слоја), али неретко и атрофија епитела; хронични инфламаторни 
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инфилтрат у ламини проприји разног степена интензитета, са доминацијом 

лимфоцита и уз присуство плазма ћелија (Слика 3) [24, 25].  

                  

Слика 3. Хиперкератоза и фокална паракератоза епитела слузнице  -леукоплакија 

(ХЕх200) 

Дисплазија 

 Леукоплакија може да буде праћена разним степеном неправилности 

епитела - дисплазије. За дијагностиковање и процену степена дисплазије, од значаја 

су две групе промена: промене архитектонике и цитолошке промене. Промене 

архитектонике обухватају: заобљене или капљичасте епителне пречке; губитак 

поларности базалних ћелија; неправилну стратификацију епитела (изгубљено 

прогресивно сазревање ћелија према површини); присуство више од једног слоја 

ћелија које имају базалоидни изглед; кератинизацију појединачних или мањих 

група ћелија у спинозном слоју (дискератоза, са стварањем кератинских перли, 

вртлога дискератотичних ћелија); и присуство кератинских перли у епителним 

пречкама. Цитолошке промене су: повећање једарно цитоплазматског односа 

(настало повећањем једарне масе и нуклеинске киселине); повећање броја митоза; 
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појава абнормалних митоза (триполарних, звездастих митоза); присуство 

митотских фигура у горњој половини епитела; плеоморфизам једара и ћелија 

(неуобичајени облик); хиперхромазија једара (тамније бојење); велика и упадљива 

једарца; и губитак ћелијске кохезивности (адхеренције) [17, 25]. 

Степен дисплазије 

Присуство епителијалне дисплазије и њен степен се сматрају веома важним за 

одређивање малигног потенцијала лезије. Према класификацији WHO, означена су 

3 степена прогресије: блага (I), средња (II) и изражена (III) дисплазија. Промене 

које захватају целу дебљину епитела називају се “carcinoma in situ”. Алтернативни 

системи класификација промена који су такође предложени су следећи: орална 

интраепителна неоплазија (eng. oral intraepithelial neoplasia - OIN) са степеном I, II 

и III, и “carcinoma in situ”; други систем је сквамозна интраепителна неоплазија 

(eng. squamous intraepithelial neoplasia - SIN) са степеном 1, 2, и 3; и трећи је 

Љубљанска класификација сквамозне интраепителне лезије (eng. squamous 

intraepithelial lesions - SIL) са абнормалном хиперплазијом (базалном/парабазалном 

хиперплазијом), атипичном хиперплазијом, и карцином ин ситу (слика 4) [17, 21, 

25].  

                        

      Слика 4: потенцијално малигна лезија слузнице, дисплазија епитела степена 2. (ХЕх 400) 
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Параметар дисплазије је веома подложан субјективној оцени и зависи од 

искуства истраживача. Предложена је подела дисплазије на само два степена 

промене: без епителијалне дисплазије и са јасно видљивом дисплазијом. Ово је 

предложено у циљу смањења утицаја ових чиниоца на процену степена. Промене 

без дисплазије и благе диспластичне промене (I), убрајају се у прву групу, а у другу 

групу се убрајају средње изражене (II) и јаке диспластичне промене (III) [18]. 

Имунохистохемијска анализа 

Важно помоћно средство за лакше и објективније уочавање хистолошких промена 

код кератозе, без и са дисплазијом, и одређивање степена хистолошких промена, је 

имунохистохемијска анализа. Она укључује цитокератин 19, епидермални фактор 

раста и пролиферативне атигене (Ki-67, p53). Установљено је да је Ki-67 најбољи 

показатељ у идентификацији и градирању дисплазије, док p53 антиген представља 

погодан прогностички показатељ [26]. 

Прогресија 

Детаљи патолошке прогресије, од потенцијално малигне лезије до раног 

инвазивног карцинома и њихова веза са онкогенима још увек нису у потпуности 

познати. Потенцијално малигне промене се могу пратити током прогресије од 

нормалне слузокоже до раног карцинома, и ове промене се сматрају првом фазом 

карциногеног процеса. Потенцијално малигне промене могу бити препознате 

морфолошки, оне имају јак афинитет за прелаз у карцином, без обзира што не 

постоје јасни морфолошки критеријуми, који би обележили ову граничну промену. 

Карцином слузокоже усне дупље може настати директно од нормалне 

слузокоже“де ново”, или чешће, путем редоследа промена типа “дисплазија-

карцином” [25, 26].  

 Леукоплакија је најчешћа лезија у усној шупљини и присутна је код 3% 

одраслих становника беле расе. Истовремено, и до 85% свих потенцијално 

малигних промена се манифестује као леукоплакија [16]. У великим серијама 



 163 

биопсијских узорака леукоплакија, тек у 5 до 25% случајева је установљена 

епителијална дисплазија или инвазивни карцином оралне слузокоже. Леукоплакија 

је међутим, дијагностикована у слузокожи непосредне близине код трећине 

карцинома усне дупље. Леукоплакије показују укупни малигни потенцијал који не 

прелази 4%, иако је за неке форме израчунат ризик за настанак карцинома током 

живота чак до 47% [26, 27]. Способност малигне трансформације показује око 16% 

леукоплакија са било којим степеном дисплазије епитела, иако је немогуће 

одредити време за настанак те промене [16]. 

Ризик трансформације се повећава до 36.4% када се дијагностикује дисплазија 

епитела слузокоже и он зависи од дела усне шупљине у којој се налази промена. 

Утврђено је да је тај ризик најмањи за слузнокожу усана (8.9%) потом за непце и 

образе (11.1%), док је за гингиву и језик највећи (28.9%) [26]. 

Диференцијална дијагноза  

Диференцијална дијагноза оралне леукоплакије микроскопски укључује разне 

промене слузокоже: лихен планус, стоматитис никотиника, кандидозу 

леукоплакију, сифилитичне промене, лупус еритематозус, лихеноидну дисплазију и 

сл. [20, 24]. 

Хроничну инфламаторну болест коже и слузнице, означену као лихен планус, 

карактерише вакуоларна дегенерација слоја базалних ћелија епитела, тестераст 

изглед пречки, и инфламаторни инфилтрат који се састоји претежно од Т 

лимфоцита распоређених тракасто, уз сам епител, са егзоцитозом у епител. Број 

Лангерхансових ћелија који је код лихен плануса повећан, представља један од 

додатних критеријума. Ризик за малигну трансформацију је веома мали и износи 

испод 1% годишње, односно од 1.9 до 3.31%, у интервалу до 10 година праћења 

[15]. 

 Хиpеркератоза епитела, са веома издуженим пречкама и сквамозном 

метаплазијом епитела изводних канала пљувачних жлезда, око којих се налази 

густи инфламаторни инфилтрат, одликује тзв. стоматитис никотиника [28, 29, 30]. 
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 Кандидидозна леукоплакија се назива и хронична хиперпластична 

кандидијаза, одликује се присуством PAS позитивних хифа у задебљалом 

кератинском слоју, а ређе и у горњем делу спинозног слоја епитела слузокоже, 

густим инфламаторним инфилтратом у ламини проприји и фибринским ексудатом. 

Под правим углом у односу на површину, а не таласасто дуж интерцелуларних 

простора, расту хифе. Често су присутни појединачни гранулоцити или 

микроапсцеси у горњим слојевима епитела. Епителне пречке су издужене, 

заокружених врхова, са акантозом епитела, а могућа је, иако ретко, дисплазија 

епитела [13]. Кандида је присутна у размазима и биопсијама са слузокоже усне 

дупље у 25-90% здравих особа. У нашем материјалу, кандида је била присутна код 

30% испитаника, односно код 25% случајева леукоплакије на оралној слузокожи 

[22]. 

 У III стадијуму болести, сифилитична лезија слузокожее може се 

манифестовати белим мрљама. Хиперкератотичне промене, са акантозом и 

дисплазијом епитела представљају основне хистолошке карактеристике[26]. 

 Лезије оралне слузокоже могу настати у обе форме лупус еритематозуса, 

системској или кутаној, с учесталости од око 20% код системских облика. 

Неправилна и наизменична атрофија и акантоза епитела, ликвефакциона 

дегенерација ћелија базалног слоја, задебљање зоне базалне мембране с депозитима 

антиген-антитело комплекса, и неравномерни периваскуларни инфламаторни 

инфилтрат основне су хистолошке одлике [14, 15]. 

 Потенцијално малигна атипична лезија слузнице која наликује на лихен 

планус представља лихеноидну дисплазију. Она се одликује са микроскопским 

карактеристикама као лихен планус, уз присуство дисплазије епитела [13, 15]. 

 Контроверзни појмови су верукозна леукоплакија и пролиферативна 

верукозна леукоплакија, јер су по неким ауторима они посебни облици 

леукоплакије [21], док их други поистовећују са верукозним типом 

планоцелуларног карцинома. Лезије карактерише папиларна површина, различита 

дебљина кератина и широко заобљене епителне пречке. Старост промене 
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условљава различит микроскопски изглед промене. Лезија је у раној фази налик на 

хиперкератозу слузокоже, а временом прогредира у папиларну, егзофитну 

пролиферацију тзв. ”верукозну хиперплазију”. Лезија се у касној фази карактерише 

папиларним пролифератима који расту према дубини, у виду добро 

диферентованог плочастослојевитог епитела са широким заобљеним пречкама. У 

овом стадијуму епител инвадира ламину проприју слузнице и тешко се може 

разликовати од верукозног карцинома. Епител дубине у завршној фази постаје 

мање диферентован и задобија карактеристике инвазивног планоцелуларног 

карцинома. Мора се спровести одстрањење овакве лезије у целости, у циљу 

диференцирања од карцинома [17, 21]. 

 Сада се леукоплакија дијагностикује чешће него пре педесетак година, 

вероватно због боље просвећености пацијената и веће пажње стоматолога, а не 

стварног повећања учестаности лезије. Тачна етиологија промене је непозната, али 

је установљена чешћа удруженост са: употребом алкохола, пушењем, инфекцијом 

неким микроорганизмима (Trepomena pallidum, Candida albicans, HPV), траумом, 

дејством нутритивних фактора, утицајем сунчевог зрачења. Сматра се да су ови 

фактори на неки начин, одговорни за њен настанак [20, 28, 29, 30]. 
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Abstract  

The oral cavity is an anatomic and functional region which is directly exposed to the 

external environment. Thus, its structure has morphological characteristics which provide 

protection, whereas highly specific function results in development of a great variety and 

complexity of tissues and organs. Mucosa is on the surface of all structures (apart from 

the teeth), with two main layers: external, which is a stratified squamous epithelium, and 

the internal, which is lamina propria, a fibrous tissue layer. There are three distinct 

histological types of oral mucous membranes: masticatory, lining and specialized. All 

three types have distinct functions in their areas. The most numerous are keratinocytes, 

distributed into stratified layers, whereas melanocytes, Langerhans cells, lymphocytes 

and Merkel cells are integrated within the layers. All pigmented lesions are important, 

since they can be the first signs of numerous systemic and local disorders. Physiological 

color diversity exists among various human races. All pigmented lesions result from 

accumulation of melanin or some other non-melanin pigments (originating from 

hemoglobin, heavy metals, etc). Diffuse and localized pigmented lesions can be specific 

for the oral mucosa, or they can involve the skin as well. Lichenoid tissue reaction 

represents a cell mediated immunological response against the antigen in the epithelium. 

A large number of possible promoters of this reaction are estimated including: drugs, 

dental materials, viruses and unknown substances. Benign disorders are potentially 

malignant lesions, which possess greater predisposition and risk for malignant 

transformation, than the other healthy, unchanged tissues.  

 

Key words: Mouth Mucosa; Oral Manifestations; Lichen Planus, Oral; Leukoplakia, 

Oral; Lichenoid Eruptions; Pigmentation 
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Сажетак 

Учесталост контактне сензибилизације настале преко слузокоже усне дупље је 

значајно мања у односу на учесталост контактне сензибилизације настале после 

контакта са кожом. Најчешћи изазивачи позитивних алергијских тестова код особа 

код којих је постављена оправдана сумња на постојање контактне алергије су 

стоматолошки биоматеријали, и то: метали, етерична уља, антисептици, 

презервативи и антиоксиданси, акрилати и топијски анестетици. Алерголошко 

тестирање треба спроводити у свим суспектим случајевима. Одстрањење узрочног 

фактора је постулат у случајевима где се промене налазе у непосредној близини 

стоматолошког материјала, а на исти постоји позитиван алерголошки тест. Ипак, у 

ретким случајевима, системска алергијска реакција може настати без локалних 

манифестација на месту контакта. У тим случајевима као и у случају да локални 

налаз не прати позитиван тест, пa се оправдано сумња на иритацију, материјал који 

садржи инкриминисани алерген треба одстранити и заменити га мање инвазивним 

(нпр. акрилате заменити за уртаном, а амалгам или злато са титанијумом). 

Кључне речи: Контактна алергија; орална слузокожа; стоматолошки материјали; 

акрилати; злато; стоматолошки амалгам 
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Увод 

Са анатомског аспекта, слузокожа усне дупље представља улазна врата у 

гастроинтестинални тракт, и саставни је део система кога чине кранијални, орални 

и назалној регији придодати лимфни чворови (1). Физиолошки гледано, слузокожу 

језика, гингива и тврдог непца, тзв. мастикаторну слузокожу, одликује присуство 

плочастослојевитог епитела са ортокератозом. Епител преосталих делова 

слузокоже усне дупље нема способност орожавања. За разлику од епидермиса 

коже, сви делови слузокоже усне дупље су једнако добро васкуларизовани с 

високим степеном пермеабилности. Последично, висока је учесталост локалног 

контакта са различитим, по организам мање или више штетним страним материјама 

из спољашње средине (2).  

 У састав физичке баријере, коју у ужем смислу чини слузокожа усне дупље, 

интегрисани су имунолошки механизми. Улога локалних имунолошких ћелија је у 

овим механизмима изузетна и огледа се кроз способност континуираног 

свакодневног прихватања различитих антигена, уз истовремено спречавање уласка 

у организам оних који су за њега штетни. Не мање значајно је избегавање 

инфламаторних имунолошких реакција према страним материјама које немају 

патогени ефекат, нпр. антигенима хране. Ово стање тзв. имунолошке тишине 

означава стање толеранције (2,3).  

 У алергологији се слузокожа усне дупље сматра физиолошким местом (или 

путем) за апликацију алергена. Разлог за то је њена свакодневна изложеност 

различитим антигенима, тј инфективним агенсима, с обзиром да се преко 500 

различитих бактеријских врста налази у саставу коменсалне микрофлоре усне 

дупље. Са имунолошког аспекта дакле, најзначајнији задатак који у организму има 

слузокожа усне дупље, јесте њена улога у остваривању системске заштите 

организма у целини. Ова заштита није ограничена искључиво само на место 

апликације антигена, како би се у први мах могло претпоставити (4).  
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Имунолошка зaштита оралне слузокоже  

Имунолошка толеранција 

Упркос богатој бактеријској колонизацији и свакодневном контакту са великим 

бројем различитих алергена, учесталост акутних запаљенских и алергијских 

реакција у слузокожи усне дупље је мала (3,5). Сасвим је реално претпоставити да 

су за постизање локалне хомеостазе, која је присутна на нивоу саме слузнице а 

тиме и усне дупље у целини, одговорни бројни међусобно добро повезани 

имунолошки механизми који доводе до имунолошке толеранције. 

 Појам “орална мукозна толеранција” означава имунолошку толеранцију на 

нивоу усне дупље, и њу треба разликовати од “оралне толеранције” која 

функционише на нивоу слузокоже црева (2). Имунолошки процеси у слузници 

црева одвијају се преко два специјализована центра: индуктивни и ефекторни. 

Индуктивни је сачињен од: слузокожи придодатог лимфоидног ткива, познатог под 

називом МАЛТ (еng. mucosa associated lymphoid tissue), које се по архитектоници 

не разликује много од лимфних чворова, а налази се у епителу; локалних лимфних 

чворова који су смештени у ламини проприји; регионалних лимфних жлезда. 

Ефекторна места представљају: строма егзокриних жлезда, ламина проприја и 

епител слузокоже. Толеранција коју индукује МАЛТ означава се као “орална 

толеранција” за разлику од “оралне мукозне толеранције” која се одвија у оралној 

слузокожи која иначе не поседује ово ткиво (3).  

 Имунолошка толеранција у слузокожи усне дупље представља активни 

процес који се односи како на хуморални тако и целуларни тип алергијске 

преосетљивости.  

 

Механизми имунолошке толеранције 
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Три главна регулаторна механизма одговорна за настанак толеранције су: 1) 

делеција, тј. апоптоза специфичних Т лимфоцита до које долази у директном 

ћелијском контакту са великом количином антигена; 2) анергија која настаје после 

функционалне инактивације специфичних Т лимфоцита активном стимулацијом 

ко-инхибиторних рецептора; и 3) продукцијa антиген специфичних Т лимфоцита 

који селективно супримирају имунолошки одговор на одређени алерген, 

продукцијом анти-инфламаторних цитокина (3). 

 Класичан пример за настанак толеранције преко слузокоже усне дупље је 

супресија Т лимфоцитима условљене алергијске преосетљивости на контактни 

алерген никл. Она настаје током учесталог контакта слузокоже усне дупље са 

никлом. Контакт се остварује за време ношења корективних металних протеза 

сачињених од метала, из којих се повремено под утицајем пљувачке, може 

ослобађати никл (7). 

 Фактори од којих зависи развој и степен настале толеранције су тип и 

количина алергена, удруженост два или више алергена, учесталост контакта тј. 

експозиције и услови који владају у околној микросредини тј слузокожи. 

 Механизми којима се индукује “орална мукозна толеранција” још увек нису 

довољно расветљени, али се претпоставља да је за њу одговорна специфичност 

имунолошких ћелија које се налазе у слузокожи усне дупље. Дендритичне антиген 

презентујуће ћелије у слузокожи оралне дупље мало подсећају на оне у цревима и 

то само на основу присуства појединих костимулаторних и мијелоидних маркера 

(6).  

 Специфичност дендритичних ћелија слузокоже оралне дупље се огледа кроз 

присуство одређених проинхибиторних рецептора на њиховој површини. 

Квантитативне и квалитативне разлике у дистрибуцији ових ћелија по појединим 

деловима усне дупље, истовремено указују на различит степен изложености тих 

регија антигенској стимулацији (3).  
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Дендритичне антиген презентујуће ћелије које се налазе на површини оралне 

слузокоже (нарочито у вестибуларној регији), поседују: 1) велики број рецептора 

високог афинитета за везивање имуноглобулина Е, што им омогућује прихватање 

антигена али и специфичних алергена (8); 2) одређене имунорецепторе високог и 

ниског афинитета за везивање имуноглобулина из класе G који својим 

инхибиторним сигналима учествују у продукцији специфичних Т регулаторних 

ћелија (8); 3) рецепторе из групе TLR (еng. toll like receptors), који везивањем 

микробних антигена кроз продукцију инхибиторних цитокина преузимају улогу 

коиницијатора за развој толеранције и на специфичне алергене (9). Конститутивно, 

дендритичне антиген презентујуће ћелије оралне слузокоже, поседују на својој 

површини значајно већи број инхибиторних молекула B7-H у односу на ћелије 

слузокоже црева. Након стимулације микробним антигенима број ових 

коинхибиторних молекула се још више повећава (9). Стимулацијом свих наведених 

рецептора долази до ослобађања имуносупресивног медијатора интерлеукина 10 

(IL-10) (10). Под дејством IL-10, дендритичне антиген презентујуће ћелије 

мигрирају из епитела у ламину проприју, и у локалном лимфном ткиву тј. 

чворовима индукују стварање различитих Т лимфоцита (који своју инхибиторну 

улогу остварују путем продукције анти-инфламаторних цитокина) (11): Т 

регулаторних лимфоцита који продукују IL-10, IL-4 и TGF-ß (еng. tranforming 

growth factor beta), и T помоћничких лимфоцита 3 (еng. T helper lymphocytes 3 - Th3) 

који продукују TGF-ß (Схема 1) (3). Истовремено, дендритичне антиген 

презентујуће ћелије супримирају пролиферацију помоћничких Т лимфоцита 1 (Th1) 

и продукцију интерферона  (IFN-), што још више доприноси стварању 

имунолошке толеранције, или имунолошке тишине на нивоу слузокоже усне дупље 

(2,3). Централна улога у процесима индукције и одржавања процеса толеранције 

приписује се плурипотентном цитокину TGF-ß који осим имуноспресивног дејства 

на Т лимфоците, делује имуностимулаторно на диференцијацију епителних и 

ћелија које продукују IL-10, на везивно ткиво и на процесе ангиогенезе. 

Диференцијацију Th3 ћелија TGF-ß изазива директно, док супресију Th1 

инфламаторног одговора остварује стимулацијом продукције IL-10. Истовремено, 

IL-10 убрзава синтезу TGF-ß. Главни извори TGF-ß су CD4+ T лимфоцити и CD8+ 
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T лимфоцити, али га продукују и макрофаги и епителне ћелије што такође 

доприноси даљем развитку имунолошке толеранције (2,3). 

 



 177 

 

Контактна сензибилизација  

Дефиниција 

Контактна сензибилизација означава спремност имунолошког система да у сваком  

поновљеном контакту са одређеним антигеном, тј. специфичним алергеном, 

произведе клинички манифестну реакцију. Сасвим је јасно да се овако дефинисана, 

контактна сензибилизација не може поистоветити са контактним дерматитисом, 

контактном уртикаријом, или било којим другим обољењима која из ње могу 

проистећи, укључујући и она у слузокожи усне дупље (12,13). Да би се испољило 

обољење, поред развоја контактне сензибилизације потребно је испуњење још два, 

не мање важна услова, а то је контакт са одређеном количином специфичног 

алергена, те јасна појава или погоршање клиничких симптома и знака који из тог 

контакта проистичу.  

 

Епидемиологија 

Тачна инциденција свих нежељених реакција насталих после терапијских 

интервенција у усној дупљи је непозната и може варирати у распону од 1 на 700-

2600 (14). У Великој Британији, од свих нежељених реакција изазваних 

стоматолошким материјалима регистрованих код пацијената, само је 68% било 

локализовано искључиво на слузокожи усне дупље (15).  

 Учесталост контактне сензибилизације настале преко слузокоже усне дупље 

је мања у односу на учесталост контактне сензибилизације настале после контакта 

са кожом. Клинички релевантна контактна сензибилизација утврђена је код само 

7% особа које су имале промене у усној дупљи суспектне на алергијску 

преосетљивост изазвану контактом слузокоже усне дупље са металима 

коришћеним у стоматолошким процедурама (5). Слични резултати су добијени и у 

истраживању спроведеном у алерголошком кабинету Клинике за кожно-венеричне 
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болести у Новом Саду, где је у периоду од 1992 до краја 2008. године, контактна 

сензибилизација утврђена код 9% пацијената који су тестирани под сумњом да 

поседују алергијску преосетљивост изазвану контактом слузокоже усне дупље са 

различитим материјалима коришћеним у стоматолошким процедурама (резултати у 

поступку објављивања). 

 У једној хетерогеној студији која је обухватила особе са различитим 

симптомима и лезијама на слузокожи усне дупље, преваленеција контактне 

сензибилизације изазвана алергенима из тзв. специфичне оралне серије 

(стоматолошки материјали и производи за локалну примену) износила је 45%. 

Клиничка релевантност је при томе утврђена код 65% свих позитивних 

алерголошких тестова (16). По правилу, особе женског пола средње животне доби 

чине највећи број тих пацијената који траже помоћ дерматолога-алерголога (5,16).  

 

Етиологија 

Најчешћи изазивачи позитивних алергијских тестова код особа код којих је 

постављена оправдана сумња на постојање контактне алергије су стоматолошки 

биоматеријали, и то: метали (једињења живе, амалгам, соли злата, паладијум, никл, 

хром, кобалт, платина) (12,13,14,16,17); етерична уља (смеса мириса, перувијански 

балзам, еугенол, пеперминт, ментол) (12,16,18), антисептици, презервативи и 

антиоксиданси (формалдехид, јодоформ, парабени, бутил-хидроксианизол) (12), 

акрилати (14,16,19) и топијски анестетици (бензокаин) (12).  

 Због благих антисептичких особина, етерична уља, нпр. еугенол, и ментол, 

користе се за справљање периодонталних облога, а улазе и у састав цинк-оксидног 

цемента и отисних паста (12). Етерична уља, мирисне супстанције, антиоксиданси 

и презервати представљају адитиве у храни, али и у различитим локалним 

приправцима, почев од средстава за одржаваље хигијене у усној дупљи као што су 

пасте за зубе (циметни алдехид, уље пеперминта или спеарминта), раствори за 
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испирање уста (бензокаин), па до козметских средстава (хемијски филтери за 

заштиту од ултравиолетних зрака, рицинусово уље у ружу за уста) (12,20). 

 Контактне реакције изазване лоакалним анестетицима јављају се најчешће 

после употребе раствора за испирање усне дупље које у свом саставу имају 

бензокаин, а који се користе у лечењу болних улцерација и афтозних промена. Код 

овако сензибилисаних особа, убризгавање локалних анестетика, који имају као и 

бензокаин исту, естарску хемијску структуру (нпр. прокаин, тетракаин), може 

изазвати отицање слузокоже на месту давања, ређе анафилаксију и генерализовану 

уртикарију (12). Локални анестетици са амидском хемијском структуром, нпр. 

лидокаин, ретко (код 0.3-0.7% од свих суспектних особа) изазивају контактну 

сензибилизацију екцемског типа (било после топикалне или ињекционе примене), 

екстремно ретко изазазивају симултану појаву раног контакт-уртикаријског и 

касног екцемског типа контактне преосетљивости, док постојање конкомитантне 

контактне сензибилизације екцемског типа на лидокаин и бензокаин представља 

прави изузетак (21). Иако се анафилактичке реакције на локалне анестетике знатно 

чешће (0.5% свих експонираних особа) пријављују него касне, већина од њих није 

алергијске природе (вазовагалне епизоде тахикардије услед акциденталне 

интравенске апликације; колапс) (14). 

 Контакт-уртикаријско реаговање са системским манифестацијама 

анафилаксије, може се јавити на месту контакта и то искључиво слузокоже усне 

дупље и/или усана са: храном (орални алергијски синдром изазван најчешће воћем 

нпр. јабуком, с обзиром да алерген из јабуке унакрсно реагује са поленом дрвећа, 

нпр. брезе) (22); протеинима латекса из хируршких рукавица стоматолога (12,23). 

 

Патогенеза 

Биорасположивост, тј. способност и стeпен ослобађања алергена из једињења или 

предмета у чијем се саставу алерген налази, јонизација ослобођених молекула, и 
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њихово везивање у протеинске комплексе способне за антигенску презентацију, 

условљавају особине средине у којој се остварује контакт.  

 Уз претходно наведене специфичности које разликују слузокожу усне дупље 

од коже, на развој контактне сензибилизације у усној дупљи утичу и следећи 

фактори: кратак контакт слузокоже са алергенима (изузетак чине хемикалије које 

се користе у стоматолошком раду, нарочито у ортодонцији и протетици, популарно 

назване дентистички материјали); салива која раствара, разблажује, неутралише, а 

уз помоћ ензима разлаже и одстрањује алергене и расејава кваснице; одсуство 

орожалог слоја у већем делу слузокоже, што смањује могућност везивања хаптена 

за протеине и смањује стварање антигенских комплекса; анатомска грађа букалне 

слузокоже са екстензивном васкуларизацијом која убрзава дисперзију и абсорпцију 

и додатно скраћује време контакта са алергеном (12).  

 Ако је до сензибилизације дошло путем коже, а поновљени контакт са 

алергеном се оствари преко слузокоже, клиничке манифестације се могу али и не 

морају јавити на слузокожи. Уколико је сензибилизација настала после контакта са 

слузокожом, кожа је по правилу скоро увек клинички захваћена, нпр. развој 

контактне сензибилизације и периоралног дерматитиса после употребе пасте за 

зубе, или гуме за жвакање са еугенолом (12). 

  У односу на кожу, слузокожа усне дупље показује већу отпорност према 

иритансима (12).  

Метали у улози контактних алергена 

Резултати досадашњих испитивања показују да су метали најчешћи изазивачи 

позитивних контактних алерголошких тестова код особа које су имале различите 

клиничке манифестације на слузници усне дупље, од лихенских, до искључиво 

субјективних симптома печења, бола или губитка осећаја укуса (14,16). Чак седам 

од првих десет места на листи најчешћих алергена заузимају метали (16). 

 Постојећи ставови по питању механизма којим метали, у функцији 

стоматолошких биоматеријала (око 15 различитих метала), изазивају контактну 
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сензибилизацију су и даље контроверзни (5). Иако је у усној дупљи могућност 

развијања контактне сензибилизације смањена, највећи део стоматолошких 

материјала остварује дуготрајну експозицију, која може резултирати стањем 

специфичне сензибилизације, у специфичним условима средине која влада у усној 

дупљи. У саливи су доказане повећане концентрације чак и тешко растворљивих 

метала као што је злато. Оптималне тестнe концентрације и једињења са којим се 

изводи тестирање су за највећи број инкриминисаних стоматолошких метала, 

укључујући злато и живу опште прихваћени (видети поднаслов дијагноза). Питање 

које и даље остаје отворено, јесте питање клиничке релевантности ових реакција 

(5). Клиничка релевантност се потврђује уколико се испуне три услова: позитивни 

тест на метал или легуру у чијем се саставу он налази; доказано присуство (у 

сарадњи са надлежним стоматологом и техничарем) инкриминисаног метала тј. 

легуре у усној дупљи пацијента (нпр. амалгамска пломба); присуство у непосредној 

близини (или на удаљености до 1 цм) видљивих инфламаторних промена (5,24). 

 Највећи број позитивних тестова изазивају соли злата, паладијум, никл и 

жива, и то најчешће код особа код којих је постављена дијагноза оралног лихена 

или стоматитиса (5,16). Мање од 15% особа са оралним лихеном и око 22% особа 

са дијагнозом стоматитиса је имало клинички релеванту преосетљивост на метале 

(5). Поставља се питање релевантности у случајевима где не постоји блиска, 

физичка веза између лезија и инкримисаног алергена, као што су рекурентна 

афтозна глосодинија, хеилитис (алерген се у јонизованом стању разноси саливом, 

на удаљена места), “синдром оралног печења” (eenngg..  bbuurrnniinngg  mmoouutthh//lliipp  ssyynnddrroommee)),, 

хронична уртикарија, генерализована реактивна стања на кожи (нпр. погоршање 

атопијског дерматитиса) или присуство системских симптома (мука, повраћање, 

главобоља) без видљивих промена у усној дупљи (12). Прикази појединачних 

случајева који су објављени у светској литератури не искључују ову могућност, али 

су они изузетно ретки. Одстрањење суспектног сензибилизатора из усне дупље, 

довело је и у тим случајевима до комплетног излечења (25).  
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 Одређивање клиничке релевантности позитивних тестова на метале као што 

су никл, хром и кобалт, због њихове убиквитарности и даље остаје дискутабилно и 

тешко изводљиво (12). 

Соли злата 

Злато представља инертан, слабо реактиван и тешко растворљив метал. 

Истовремено је један од најчешћих сензибилизатора од метала који се користе у 

стоматологији. До сензибилизације и касније до елицитације алергијског одговора 

долази искључиво уколико се метал раствори и јонизује и као хаптен пенетрира у 

кожу тј. слузокожу. Овај процес се подстиче: присуством других метала и легура у 

усној дупљи (нпр. амалгама) кроз процес галванизације, смањењем киселости и 

присуством у саливи амино киселина са високим садржајем сумпора (стварање 

соли злата). Проспективне дермато-одонтолошке студије су потврдиле 

квалитативну и квантитативну позитивну корелацију између количине злата 

присутног у усној дупљи и алергијске контактне сензибилизације на злато. Такође 

је утврђено да осећај печења у близини метала (мост, крунице, протеза) у каснијем 

периоду прелази у еритем и улцерацију. Присуство злата је значајно чешће праћено 

променама у устима и показало се високо предиктивним за позитивност 

алерголошких тестова (24). Позитиван епикутани тест је значајно често удружен са 

дизестезијом, али није утврђена корелација између синдрома оралног печења, 

резултата епикутаног тестирања и присуства злата у оралној дупљи (24).  

Жива 

Контактна сензибилизација изазвана живом и њеним једињењима често се доводи у 

везу са појавом оралног лихен плануса на деловима слузокоже усне дупље који се 

налазе у непосредном контакту са амалгамским (50% жива, 50% легура сребра, 

олова, бакра и цинка) зубним пуњењем. Уколико су промене на усној слузокожи 

једине, и нису удружене са променама идиопатског лихена на кожи, тада 

одстрањење амалгама код особа са позитивним епикутаним тестом на амалгам или 

на неки од јонизованих облика неорганских једињења живе, нпр живиног 

амонијумхлорида, доводи до значајног побољшања у скоро свим случајевима у 
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року од неколико месеци (26). Од свих метала који се налазе у саставу амалгама, 

жива је најчешћи сензибилизатор. До корозије амалгама и ослобађања јона живе 

може доћи под утицајем саливе или електрохемијске реакције тј. галванизма који 

настаје уколико се у непосредној близини кородираног амалгама нађе неки други 

несродни метал, нпр. злато. Јонизовани облици неорганских једињења живе 

користe се за епикутано тестирање, јер се, на првом месту живин амонијум хлорид, 

показао бољим маркером контактне сензибилизације на амалгам од самог 

амалгама. 

Акрилати у улози контактних алергена 

Контактни дерматитиси изазвани контактом са синтетским смолама нпр. 

акрилатним, могу настатити само ако се смоле налазе у течном (мономери) или 

получврстом стању (недовљно полимеризоване). Познато је да мономери нису само 

јаки иританси, него и снажни сензибилизатори. Полимери и смоле очврсле на 

високој температури немају способност сензибилизације (12). Ако се очвршћавање 

смоле, а то значи полимеризација тј. прелаз течног мономера у чврст полимер 

одвија на собној температури, под утицајем светлости или се ради о тзв. 

самоочвршћивачким смолама, у недовољно полимеризованој смоли заостаје 

известан проценат неполимеризованог мономера, довољан да у блиском контакту, 

какав влада у условима усне дупље, изазове сензибилизацију (27).  

 Контактна сензибилизација изазвана акрилатима, која за последицу има 

настанак професионалног алергијског контактног дерматитиса локализованог 

најчешеће на прстима руку (јагодице) стоматолога и стоматолошких техничара и 

сестара, представља значајан професионални проблем у стоматологији. Резултати 

новијих испитивања показују да до сензибилизације може доћи и код 

стоматолошких пацијената (19).  

 До појаве контакног стоматитиса, глоситиса или гингивитиса може доћи и у 

условима блиског и дуготрајног контакта са акрилатним стоматолошким 

материјалима који се под утицајем саливе полако ослобађају из акрилатних 

стоматолошких производа, нпр. протеза, мостова, круница, зубних пуњења, 
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надоградњи. Преваленција контактне сензибилизације креће се од 2.3% у 

непрофесионалној, до 5.8% у професионалној експозицији (19).  

 У Алерголошком кабинету Клинике за кожно-венеричне болести у Новом 

Саду, 3.8% од свих стоматолошких пацијената и 25% од свих стоматолошких 

здравствених радника који су били упућени на алерголошко тестирање под сумњом 

на постојање контактне сензибилизације на акрилате, имало је позитиван 

епикутани тест. Најчешћи алерген (код 75%) је био метил метакрилат. Извор 

сензибилизације су биле (кoд свих) различите комерцијално доступне течности које 

су садржавале метил метакрилатни мономер, а које су коришћене за производњу 

акрилатних протеза (резултати у поступку објављивања). Ови резултати су истакли 

потребу и значај тестирањa не само са стандардним алергенима већ и са готовим, 

комерцијалним производима, што је у складу са резултатима наших предходних 

испитивања (28).  

 Тренутно се у Србији користе различити стоматолошки акрилатни 

материјали, почев од оних чија се полимеризација одвија уз помоћ високе 

температуре па до самоочвршћивајућих. Док се у конзервативном лечењу највише 

користе. композитне акрилатне смоле (на бази бисфенола А и метакрилата), у 

стоматолошкој протетици су највише у употреби дво-компонентни метил 

метакрилатни системи састављени од течног мономера и прашкастог полимера 

(полиметил метакрилат). Мешањем обе компненте заједно, једном покренути 

процес полимерцизације резултира очвршћивањем смоле. Различити адитиви који 

служе као иницијатори тј. катализатори процеса полимеризације (нпр, бензоил 

пероксид), активатори или акцелератори који активирају полимеризацију уколико 

се процес одвија на собној температури (нпр. терцијерни ароматични амини) и 

инхибитори процеса (нпр. хидрокинон), могу такође бити сензибилизатори (12). 

Клиничка слика 

Клиничке манифестације контактне алергије у усној дупљи варирају од искључиво 

субјективних симптома у виду осећаја сувоће уста, губитка укуса, осећаја бола и 

печења нпр. у “синдрому оралног печења”, до неспецифичних стоматитиса и 
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хеилитиса праћених еритемом, едемом, леукокератозом, ерозијама и улцерацијама 

на слузокожи. Клиничка слика може бити идентична оној која се виђа код 

инфекције  изазване кандидом (нпр. хеилитис углова усана). Специфичније 

промене имају изглед лихенских папула у оралном лихеноидном синдрому. 

Орални лихеноидни синдром  

Специфичније промене у виду оралног лихена плануса (синоними: оралне 

лихеноидне лезије; лихеноидне контактне лезије; лихеноидни контактни 

стоматитис) (26), најчешће се локализују на букалној слузокожи, језику и уснама, а 

њихова појава се доводи у везу са дуготрајним контактом слузокоже са 

стоматолошким биоматеријалима. Док питање токсичног деловања живе на 

слузницу усне дупље и даље остаје отворено, алергијски контактни дерматитис и 

орални (можда и системски) лихен планус изазван живом у усној дупљи, 

дефинитивно постоје (12). У једној студији новијег датума, 60% особа са оралним 

лихеном имало је позитиван епикутани тест на најмање један биоматеријал који је 

у виду стандарднизованог алергена садржан у дентистичкој серији (видети 

поднаслов о дијагностика). Метали жива, амалгам, никл, паладијум, кобалт и злато 

су изазвали највећи проценат позитивних тестова. Од свих оболелих, 40% је имало 

клинички релевантну контактну сензибилизацију (29). У појединим случајевима, 

промене на слузници се могу приписати локалном токсичном ефекту 

стоматолошких биоматеријала, што се нарочито односи на тешке, ерозивне 

промене, и тада исте треба заменити иако је алерголошки тест остао негативан (12). 

 Поред метала, акрилати, етерична уља (нпр. цимет, пеперминт, ментол, 

еугенол) у препаратима за оралну хигијену, храни и вештачким пићима (нпр. 

перувијански балзам у вермуту и освежавајућим безалкохолним пићима) могу 

изазивати интраоралне ерозије и лихеноидне промене (12). 

Дијагноза и диференцијална дијагноза 

Контактна сензибилизација означава специфично стање имунолошког система и не 

може се поистоветити са контактним дерматитисом, контактном уртикаријом, или 



 186 

било којим другим обољењима која из ње могу проистећи, укључујући и она у 

слузокожи усне дупље (12,13). Када особа постаје сензибилисана? Не постоји ни 

један универзалан тест који би на биомолекуларном нивоу детектовао стање 

контактне сензибилизације. Из тог разлога, ми користимо индиректне методе 

детекције. Као што знамо, правилно изведен и очитан епикутани "пач" тест 

представља за сада незаменљив тест за постављање дијагнозе алергијског 

контактног дерматитиса, али само уз истовремено испуњење остала два, не мање 

значајна услова (експозиција, клинички одговор), с обзиром да се алергијски и 

иритативни контактни дерматитис не могу често ни клинички, ни патохистолошки 

а ни имунофенотипски разликовати. Позитиван пач тест сам по себи не доказује 

стање алергијске контактне сензибилизације као што ни један имунолошки тест 

нити хистолошки знак не може са сигурношћу разликовати алергијски од 

иритативног контакног дерматитиса. Велики број дијагностичких изазова поставља 

се пред дерматолога-алерголога који изводи алерголошко тестирање са 

стоматолошким материјалима и производима (30).  

Алерголошко тестирање на денталне производе 

 Алергогени потенцијал се граничи са иритативним за велики број 

контактаната, а убиквитарност појединих од њих отежава евалуацију тестирања у 

контролној групи. Из тог разлога, увек треба спровести следећи алгоритам 

приликом тестирања са потенцијалним иритансима, нпр. средствима за одржавање 

оралне хигијене и козметским препаратима; уколико је тест негативан у једној, 

тестирање прелази у следећу етапу: 

 1. тестирати у отвореном епикутаном тесту; 

2 тестирати у отвореном поновљеном тесту (два пута дневно током седам 

узастопних дана; 

3. тестирати у најмање десетоструком разблажењу у затвореном тесту; 

4. тестирати најмање 5 здравих особа, уколико је предходан тест био позитиван; 
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5. уколико је тестирање контролних особа било позитивно, ради се о иритативном 

контактанту, уколико је контролно тестирање било негативно, наставити даље 

тестирање; 

6. уколико је тест позитиван на готов производ (нпр. раствор за испирање усне 

дупље, пасте за зубе), тестирање наставити селективно са индивидуалним 

састојцима.  

Алерголошко тестирање на стоматолошке материјале 

Алерголошко тестирање на стоматолошке материјале најчешће подразумева: 

тестирање на готов производ, нпр. протезу или зубно пуњење; комерцијално 

доступне стоматолошке материјале, нпр. метале и акрилате; стандардизоване 

контактне алергене у оквиру специфичних батерија (Табела 1). 

Табела 1. Дентална серија (Dental materials Trolab®) 

Епикутано тестирање                                                Време очитавања 

Алерген Кон/вех   20м Д2 Д3 Д8 

Menthol 1% ваз.     

Pepermint oil 2% ваз.     

Benzoyl peroxide 1% ваз.     

Ammoniated mercury 1% ваз.     

2-Hydroxyethyl methacrylate 1% ваз.     

Potassium dicyanoaurate 0.002% ваз.     

Methyl methacrylate 2% ваз.     

Hydroquinone 1% ваз.     

Bisphenol A 1% ваз.     

N,N-dimethyl-p-toluidine 2% ваз.     

Eugenol 1% ваз.     

Ethyleneglycol dimethacrylate 2% ваз.     

Triethyleneglycol dimethacrylate 2% ваз.     

BIS-GMA 2% ваз.     

Diurethane dimethacrylate 2% ваз.     

Sodium thiosulphatoaurate 0.25% ваз.     

Palladium chloride 1% ваз.     

Ammonium tetrachloroplatinate 0.25% ваз.     

Copper sulphate  1% вода     

Amalgam 5% ваз.     

Легенда: Д, дан; м, минут; кон/вех, концентрација/вехикул; ваз, вазелин; 
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 Епикутано тестирање на готов производ, најчешће је то акрилатна протеза, 

носи велики изазов и захтева велико искуство дерматолога-алерголога (30, 31): 

1. првенствено се након добро узете анамнезе морају искључити остали узрочници 

нпр. кандидоза која може дати идентичну клиничку слику било као једини/или 

удружени агенс; 

2. тестирати у затвореном епикутаном тесту струготину протезе која мора бити у 

виду ситних честица као прах, да би се избегла иритација;  

3. уколико је тест позитиван тестирање наставити селективно са индивидуалним 

састојцима у препорученим концентрацијама (нпр. метакрилатни мономер у 

најмање стоструком 1-2% разблажењу) у затвореном тесту; 

4. тестирати најмање 5 здравих особа, уколико је предходан тест био позитиван; 

5. уколико је тестирање контролних особа било позитивно, ради се о иритативном 

контактанту, уколико је контролно тестирање било негативно, наставити даље 

тестирање; 

6. тестирање наставити са стандардизованим контактним алергенима у оквиру 

специфичних батерија (Табела 2). 

 Тестирање стандардизованим контактним алергенима подразумева 

тестирање са стандардном и специфичним батеријама. Специфичне батерије 

подразумевају дентистичку, али и батерије са антимикробним и презервативним 

алергенима, мирисним супстанцијама, гумом, пластиком. Дентистичких серија има 

већи број, независно од произвођача. Могу бити скрининг батерије, али и 

специфичне за акрилате, и метале, па и уско специфичне, нпр. за метакрилате (19). 

 Када се тестирају локални анестетици, алерголошко тестирање укључује, 

поред епикутаног, и прик, интрадермални и субкутани тест. Тест трансформације 

лимфоцита се може користити, истина не рутински, када се тестиртају метали. У 

многим случајевима потребно је употребити и све тестове који се користе за 
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доказивање контактне уртикарије, укључујући и комбинацију скарификације и 

оклузије (32), 

Директно тестирање на слузокожи 

Модификација стандардног епикутаног теста носи велики ризик од лажно 

позитивног резултата нарочито у случају директне апликације алергена на 

слузокожу усне дупље. Користи се адхерентна паста (нпр. оро база: пектин, 

желатин, натријум карбоксиметилцелулоза и хидрокарбонски гел) за 

инкорпорисање и апликовање алергена на букалну слузокожу, или се алерген 

ставља у пластични или гумени омотач па се исти потом причвршћује за површину 

зуба, тако да алерген буде у контакту са букалним набором (12). Алерген стоји 24  

часа после чега се скида, реакција се очитава 48 часова после постављања теста 

(12). 

Терапија 

Поред симптоматске примене локалних препарата почев од листића леда, до 

локалне и системске примене кортикостероида, основни терапијски постулат је 

прекид експозиције. У одређеним случајевима то захтева и промену радне средине 

(33). 

 

Закључак 

Учесталост контактне сензибилизације настале преко слузокоже усне дупље је 

значајно мања у односу на учесталост контактне сензибилизације настале после 

контакта са кожом. Алерголошко тестирање треба спроводити у свим суспектним 

случајевима. Одстрањење узрочног фактора је постулат у случајевима где се 

промене налазе у непосредној близини стоматолошког материјала, а на исти 

постоји позитиван тест. Ипак, у ретким случајевима, системска алергијска реакција 

може настати без локалних манифестација на месту контакта. У тим случајевима 

као и у случају да локални налаз не прати позитиван тест, када се оправдано сумња 

на иритацију, материјал који садржи инкриминисани алерген треба одстранити и 
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заменити га мање инвазивним (нпр. акрилате заменити за уретаном, а амалгам или 

злато са титанијумом). 
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Abstract 

The prevalence of contact hypersensitivity after dental treatment and to dental materials 

is difficult to determine, but it seems to be low. Unfortunately, little is known about the 

immune system of the oral mucosa. In respect to more than 500 different bacterial species 

comprising commensal and pathogenic microbes, as well as high frequency of contact 

with different allergens, including those from food, it is quite obvious that immune 

tolerance predominates at this site. However, most dental materials used for dentures, 

dental fillings, bridges, crowns and plates, are intended for long term use, thus such 

exposure may sensitize dental patients (users). Nevertheless, most cases of apparent 

reactions to dentures are not allergic. Regarding oral lichenoid lesions, the mechanism 

might be irritant as well as allergic. The main allergic reactions found in patients include 

contact sensitivity to dental metals, cosmetics, flavours, food additives and acrylates, and 

immediate latex allergy. Adverse reactions to local anesthetics are found in about 0.5% of 

cases, but immediate as well as delayed allergy to theese agents (except to benzocaine) 

are rare. The assessment of patients who present with oral or facial signs that may be due 

to dental products or dental materials, requires an evaluation of the history, examination 

of the face, oral cavity and theet, as well as getting information from dentists about exact 

procedures they have undertaken and what materials have been used. All patients 

presenting with symptoms possibly related to dental allergens should be tested. In 

addition to the delayed type, immediate allergies must always be considered and close 

interdisciplinary cooperation with dentists is necessary. Skin tests should follow clinical 

examination. In cases where test positivity to dental materials is associated with severe, 

especially erosive lesions, and there is a close contact betweeen the oral mucosa and 

dental materials, their replacement with other materials should be recommended. 

Key words: Dermatitis, Allergic, Contact; Mouth Mucosa; Dental Materials; Acrylates; 

Gold; Dental Amalgam 
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Сажетак 

 

Топијска примена инхибитора калцинеурина показала се ефикасном у лијечењу 

неких дерматоза, у првом реду атопијског дерматитиса, али и неких 

имунопосредованих поремећаја слузокоже усне дупље, особито оралног лихена 

плануса. 

У раду су прегледно изнијета досадашња искуства у лијечењу болести слузокоже 

усне дупље са посебним освртом на дужину примјене, безбиједност и трајање 

постигнутог ефекта такролимуса, пимекролимуса и циклоспорина. Топијска 

примјена такролимуса, и пимекролимуса има повољан учинак на привремену 

резолуцију или побољшање оралног лихена плануса, али и других 

имунопосредованих болести оралне слузокоже, чак и оних које нису повољно 

реаговале на локалне кортикостероиде. Минимално се ресорбују са мјеста локалне 

примјене. Нема јасних доказа да су такролимус и пимекролимус акцелератори или 

промотори мукокутане карциногенезе. Ипак, недостају добро дизајниране 

рандомизоване, дупло слијепе, контролисане студије, да би се боље сагледала 

ефикасност топијских инхибитора калцинеурина. 

Кључне ријечи: Калцинеурин + антагонисти и инхибитори; орална слузокожа; 

Таколимус; лихен планус, орални; кожне болести, везикулобулозне 
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Увод 

Инхибитори калцинеурина намијењени за топијску примјену имају 

антиинфламаторно дејство, али су и локални имуномодулатори који су примарно 

коришћени системски, у трансплантационој медицини и за лијечење 

имунопосредованих болести. Показали су се ефикасним у лијечењу атопијског 

дерматитиса (1,2). Пошто немају нежељена дејства топијских кортикостероида, 

нпр. атрофију, стрије и потенцијалну супресију хипоталамо-хипофизно-адреналне 

осовине, временом су индикације за њихову примјену прошириване. Микробског 

су поријекла, а неки се добијају и синтетски. Најзначајнији су такролимус, 

пимекролимус, циклоспорин. 

 

Механизам дејства 

 Механизам дејства инхибитора калцинеурина састоји се у везивању за 

различите цитоплазматске протеине Т лимфоцита. Циклоспорин се везује за 

циклофилин, а такролимус и пимекролимус за FK 506-везујући протеин 

формирајући комплексе који инхибирају калцинеурин, ензим из групе фосфатаза. 

Инхибицијом калцинеурина омета се издвајање фосфата и активација Тh ћелија и 

синтеза кључног интерлеукина 2 (IL-2) и других лимфокина (IL-3, IL-4, IL-12, IFN-

gama, тумор некрозис фактор) као и стварање цитотоксичних лимфоцита (Тc) из 

прекурсора CD8+ Т ћелија. На ћелијском нивоу, битна је селективна инхибиција 

експресије гена за IL-2 (1,2,3). Такролимус такође инхибише ослобађање хистамина 

и “де ново” синтезу простагландина D2 из маст ћелија активираних IgE 

имуноглобулинима, док пимекролимус инхибише цитокин маст ћелије, серотонин 

и ослобађање бета хексозаминидазе. (2) 

 

Индикације 
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Бројне су индикације за топијску примјену инхибитора калцинеурина 

(1,2,4,5,6,7,8), а њихова примјена може бити краткотрајна или пролонгирана. 

Примјењују се за болести коже и слузокоже (4), а клиничке потврде њиховог 

позитивног дејства на лезије слузокоже све су чешћe (9). Међутим, још увијек су 

неусаглашена мишљења колико дуго траје њихова ефикасност, јесу ли безбједни 

ако се дуже примјењују, каква су нежељена дејства и, посебно значајно питање, 

имају ли предност над класичном терапијом. 

 Сазнања о лијечењу болести оралне мукозе ихибиторима калцинеурина су у 

приличној мјери контроверзна. Тражи се одговор који ће помоћи клиничарима да 

одлуче када их примијенити, који од њих је најадекватнији за дато стање и како 

избалансирати ризик и корист. 

Такролимус 

Препоруку за примјену такролимуса за атопијски дерматитис је дала, Агенција 

Светске Здравствене Организације (eng.World Health Organization-WHO) за 

примену хране и лекова (eng. Food and Drug administration-FDA), али се он 

примјењује још и код папулосквамозних дерматоза, као што су орални ерозивни 

лихен, кутани лихен планус, псоријаза, пигментне аномалије попут витилига, 

булозне дерматозе (вулгарни пемфигус, булозни пемфигоид, ожиљни пемфигоид), 

контактна алергија, розацеа изазвана кортикостероидима, гангренозна пиодермија, 

аlopecia areata, реакција калем против домаћина (eng. graft versus host disease-

GVHD). 

Орални лихен планус 

 Најзначајнија и најчешћа примјена такролимуса код болести слузокоже је 

орални лихен планус (ОЛП) (слика 1). До сада је спроведено више студија о 

његовој ефикасности код ОЛП: рандомизоване, дупло слијепе, клинички 

контролисане двије, отворене проспективне три, ретроспективне двије, серије 

болесника двије, појединачни случајеви три (9). 
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Слика 1. Лихен планус на оралној слузокожи 

  

Ефикасност топијског такролимуса код ОЛП потврђена је у бројним студијама. 

Rozicky и сарадници су 13 таквих болесника лијечили током 6,5 мјесеци 

такролимусом 0.03 и 0.1% и код њих 11 постигли комплетну резолуцију или 

побољшање након четири мјесеца. Међутим рецидив се јавио двије надјеље од 

прекида терапије (10). Hodghson и сарадници су лијечили 50 оболелих од ерозивно-

улцерозног лихена и у њих 47 добили резолуцију или побољшање промјена. 

Кортикостероиди се нису показали ефикасним (11). Laеijendecker и сарадници (12) 

утврдили су побољшање у 18 од 20 лијечених, Tavassol и сарадници (13) у 10 од 11, 

Thomson (14) у 21 од 23 лијечених. 

 Свакако већи значај треба придати контролисаним, рандомизованим, дупло 

слијепим студијама Corrochera i сарадника i Radfara и сарадника (15, 16). Прва 

група истраживача лијечећи оболеле од ОЛП 0.1%. такролимусом 4 недјеље, 4 пута 

дневно показала је да је такролимус ефикаснији од клобетазола, а Radfar и 

сарадници лијечећи обољеле 6 недјеља, такође такролимусом 0.1%, 4х дневно, 

утврдили су да нема разлике у ефикасности између такролимуса и клобетазола. 

 Топијски такролимус није увијек лијек избора код ОЛП. Оправдана је 

његова примјена ако лихенске лезије не реагују на топијске кортикостероиде, ако 
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су болесници склони оралној кандидози, болесници са ризиком од нежељених 

дејстава системских имуносупресива и свакако као алтернатива кортикостероидима 

као избор прве линије. Показао се ефикасним и у краткотрајном лијечењу оралних 

лезија хроничног лихеноидног GVHD. Склеродермни облик GVHD не реагује 

повољно на терапију такролимусом. У студији Alberta и сарадника од 6 болесника 

комплетна резолуција симптома и знакова оралног GVHD постигнута је 

такролимус машћу 0.1% код два, а дјелимична регресија код четири. Није било 

значајних нежељених дејстава (17). Ипак недовољан је број студија да би се ваљано 

закључивало о ефикасности такролимуса код GVHD. 

Булозне дерматозе 

У лијечењу пемфигоида слузница, чак и оних који нису повољно реаговали на 

конвенционалну терапију, такролимус се показао веома ефикасним. Аssmann и сар. 

су утврдили комплетно оздрављење мукозних ерозија и улцерација након три 

мјесеца лијечења у три болесника код којих је болест трајала дуго (18). Они су 

претходно били лијечени топијским кортикостероидима, системским ретиноидима  

и хлороквином или су развили нежељене ефекте системских кортикостероида. 

Пошто су овакве лезије упорне то такролимус може бити и лијек избора код ових 

болесника. 

 Pemphigus vulgaris и паранеопластични пемфигус, чије су оралне улцерације 

тврдокорне на уобичајену терапију системским имуносупресивима, могу бити брже 

санирани уз помоћ топијског такролимуса.  

Остале болести 

Орафацијална грануломатоза као облик Kронове болести, оралне лезије псоријазе, 

cheilitis glandularis, heilitis exfoliativa  i pyostomatitis vegetans показали су 

побољшањe на топијску примјену такролимуса, али до сада добијени резултати  

базирају се на појединачним случајевима.  
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Пимекролимус  

Као и такролимус топијски пимекролимус је одобрен од Агенције Светске 

здравствене Организације FDA за локалну терапију атопијског дерматитиса.  

Орални лихен планус 

У лечењу оралног лихена плануса има мало саопштења. На студији 12 болесника са 

ОЛП показао се значајно ефикаснијим од плацеба (19), а Gorouhi и сарадници (20) 

апликацијом 4 пута дневно, два месеца, нису уочили бољи исход од топијског 

триамцинолона.  

 Остале студије, појединачни случајеви лечени пимекролимусом, показали су 

сличан исход и у краткотрајном лечењу ОЛП пимекролимус може бити од помоћи. 

Није позната његова ефикасност у поређењу са топијским такролимусом или 

кортикостероидима (9). 

 

Циклоспорин 

Ефикасност топијског циклоспорина у лечењу болести слузокоже усне дупље још 

се провјерава. Примјењиван је код различитих поремећаја слузокожа, оралног 

лихен плануса, пемфигуса, пемфигоида и других. YYookkee и сарадници (21) су код 68 

болесника са ОЛП, од 139 лијечених испирањем слузокоже 3 пута дневно, 

утврдили комплетну регресију након 8 недјеља лијечења, а Conrotto и сарадници 

(22), уочили су комплетну или парцијалну регресију. Thongprasom и сарадници (23) 

нашли су само парцијалну регресију код 6 од 13 оболелих од ОЛП лијечених током 

8 недјеља испирањем циклоспорином 100 мг/мл. Циклоспорином локално 

примијењеним код пемфигуса и пемфигоида слузница постигнуто је само 

побољшање, што је разумљиво с обзиром да су то аутоимуна обољења. Слични су 

резултати и других аутора (24). У лијечењу GVHD циклоспорин је топијски 

апликован истовремено са системским имуносупресивима. 
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 На основу до сада публикованих резултата локалне примјене циклоспорина 

могуће је једино закључити да му је ефикасност мања од локално примијењених 

кортикостероида, али и да му је цијена већа од других инхибитора калцинеурина 

или кортикостероида (9). 

 

Нежељена дејства топијских инхибитора калцинеурина 

 

            Код топијске примјене такролимуса неки аутори нису открили његово 

присуство у крви, а други јесу, највише до 2.5 нг/мл. Најчешће је уочен осјећај 

печења на мјесту апликације, поремећај укуса, локална иритација, пигментација 

слузокоже, рекурентна главобоља, констипација и то у мање од 25% лијечених. 

При примјени пимекролимуса 33% лијечених имало је осећај локалног печења, а 

код циклоспорина печење, оток усне и петехије слузокоже (9). 

 

Карциногени потенцијал  

Љекови који узрокују системску имуносупресију повећавају ризик од малигнитета, 

првенствено Non Hodgkin лимфома и спиноцелуларног карцинома.  

 Системски примијењен такролимус повећава ризик за настајање карцинома 

орофаринкса и коже инхибишући регенерацију ДНА и апоптозу. Према подацима 

koje je Агенција FDA објавила 2004.г., 29 болесника (10 и 19) лијечених топијским 

пимекролимусом и такролимусом развило је малигнитет (нон-Хоџкин лимфом, 

спиноцелуларни карцином, интрадуктални папилом брадавице дојки, 

базоцелуларни карцином и др.). Два од 10 болесника лијечених пимекролимусом 

развило је малигнитет на мјесту апликације. Слично је и са такролимусом, 7 од 10 

малигнитета развило се на мјесту апликације (9). Малигнитети су се јављали више 

мјесеци или година (2-6 године) након апликације на слузокожи усне дупље или 
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глансу пениса. FDA због тога и предлаже да се ови љекови код дјеце могу 

примјењивати као љекови друге линије и код дјеце старије од двије године.  

 Ипак нема јасних доказа да су топијски пимекролимус и такролимус 

акцелератори или промотери мукокутане карциногенезе (2,9). 

 При разматрању нежељених дејстава инхибитора калцинеурина, као и 

њихове ефикасности значајна је њихова фармацеутска формулација. Могу се 

апликовати у виду масти, као vehiculum им може бити за испирање уста 

парафинско и минерално уље, а подлога им може бити хидрокси-целулоза гел. 

 

 

Закључак 

Топијска примјена инхибитора калцинеурина доводи до побољшања или 

привремене регресије промјена на слузокожи усне дупље код имунолошки 

посредованих болести, првенствено оралног лихен плануса. Такролимус је 

ефикаснији од осталих љекова из ове групе. Међутим, ови љекови не обезбјеђују 

дуготрајну резолуцију промјена. Вјероватно су безбједни по болесника. Потребно 

је урадити додатна испитивања у циљу јаснијег сагледавања безбједности при 

дуготрајној примјени у лијечењу како промјена на слузокожи тако и на кожи.  
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Abstract 

 

Calcineurin inhibitors have been primarily used in transplant medicine and in the 

treatment of immune-mediated diseases. The principal agents are tacrolimus, 

pimecrolimus and cyclosporine. In dermatology they are used in many dermatosеs, 

especially atopic dermatitis and oral lichen planus. This article reviews the current status 

of efficacy and safety of topical calcineurin inhibitors in the treatment оf oral 

manifestation of some diseases, particularly oral lichen planus. Topically applied 

calcineurin inhibitors, especially tacrolimus, have clinical benefit in the management oral 

mucosal disease. In the treatment oforal lichen planus, that do not respond to topical 

corticosteroids, tacrolimus is the agent of first line. Unfortunately these agents will not 

provide long-term resolution. There is no objective evidence suggesting that topical 

tacrolimus or pimecrolimus increase the risk of oral malignancy. 

Key words: Calcineurin + antagonists and inhibitors; Mouth Mucosa; Tacrolimus; 

Lichen Planus, Oral; Skin Diseases, Vesiculobullous 

 


