SPECJALISTA RADZI

Zapalenie kątów ust
Genowefa Lilianna Jankowska – specjalista II o
stomatologii zachowawczej, lekarz stomatolog i periodontolog,
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Rembielińska 8
Zapalenie katów ust jest to choroba stosunkowo często spotykana
w praktyce klinicznej. Stan chorobowy zwany inaczej „zajadami”
może występować jednostronnie lub też po obu stronach warg.
Zajady, to ogniska przewlekłej infekcji, najczęściej bolesne nadżerki łatwo
krwawiące, które zmuszają pacjentów do
szukania pomocy u lekarza stomatologa.
Nie zawsze smarowanie, płukanie, pędzlowanie czy przymoczki są skuteczne.
Pacjenci Ci w końcu trafiają do gabinetu
schorzeń błony śluzowej jamy ustnej
gdzie wykonuje się badanie laboratoryjne
i mykologiczne.
Obraz kliniczny choroby przedstawia
zmiany zapalne w postaci:
 zaczerwienienia
 pęknięć
 nadżerek po jednej lub obu stronach warg.
Bolesne szczelinowate nadżerki, a nawet rozpadliny przy szerszym otwieraniu
ust wykazują zdolność do pękania lub
krwawienia.
Zapalenie kątów ust wywołane jest
przez różne czynniki etiologiczne zarówno
pochodzenia miejscowego jak i ogólnego.
Miejscowe infekcje mogą być wywołane

BEZPŁATNE
BADANIA
DLA KOBIET

zakażeniem drożdżakowym, paciorkowcem
lub gronkowcem. Z chorób ogólnych powodujących zakażenie należy wymienić:
 niedokrwistość z niedoboru żelaza
 niedokrwistość megablastyczną
 cukrzycę
 niedobory witamin, zwłaszcza witaminy B2 i PP
 zaburzenia trawienia.

Terapia zapalenia kątów ust bez przeprowadzenia odpowiednich badań nie wykryje przyczyn choroby. Dlatego w Poradni
Periodentologicznej pobierane są wymazy
z jamy ustnej, kątów ust i języka.
Leczenie zapalenia kątów warg powinno uwzględnić przyczyny ogólne i miejscowe. W zakażeniach drożdżakowych
lekiem z wyboru jest nystatyna, a leczenie
jest długotrwałe i żmudne. Uporczywe
infekcje drożdżakowe jamy ustnej są problemem pacjentów używających protez
częściowych lub całkowitych, a niepowodzenie terapii jest spowodowane niedostateczną higieną protez.
U pacjentów ze stanami zapalnymi
jamy ustnej w niektórych badaniach wykryto nieprawidłowości hematologiczne
i stany obniżonej odporności. W takich
sytuacjach niezwykle istotne jest współdziałanie z lekarzem ogólnym.
Ścisła współpraca lekarza stomatologa oraz konsultacje z lekarzami innych specjalizacji, np. lekarzem hematologiem, internistą, dermatologiem,
diabetologiem zapewni pacjentowi odpowiednią opiekę zdrowotną.

ZRÓB CYTOLOGIĘ
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK

zaprasza Panie w wieku 25 - 59 lat na

bezpłatne badania cytologiczne

do:

 Poradni Endokrynologiczno-Ginekologicznej przy ul. Remiszewskiej 14 tel. 22 518 26 66
 Poradni Ginekologiczno-Położniczych w Przychodniach Rejonowo-Specjalistycznych
przy ul. Rembielińskiej 8 tel. 22/519 13 70, ul. Łojewskiej 6 tel. 22/811 42 91 wew.105

Badanie cytologiczne pozwala wykryć stadia przedrakowe
oraz wczesne postacie raka szyjki macicy.
Bezpłatne badanie przysługuje co 3 lata.
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