
kar mo we go. Wy ma ga to zwró ce nia uwa gi na ewen tu -
al ne in te rak cje z in ny mi le ka mi.

Ką to we za pa le nie ust
Ką to we za pa le nia ust mo że być spo wo do wa ne wy łącz -
nie przez szcze py Can di da lub przez bak te rie (Sta phy lo -
coc cus au reus, pa cior kow ce be ta -he mo li zu ją ce) al bo kom -
bi na cję obu. Le cze nie na le ży roz po czy nać od le ków
prze ciw grzy bicz nych, np. kre mu za wie ra ją ce go mi ko -
na zol w sko ja rze niu z hy dro kor ty zo nem (my ko na zol wy -
ka zu je pew ne wła sno ści an ty bak te ryj ne), chy ba że wy -
stę pu ją żół te stru py ty po we dla za ka że nia gron kow cem
zło ci stym. W ta kim przy pad ku od po wied nim le cze niem
jest krem z kwa sem fu sy do wym. Rów no le gle na le ży le -
czyć to wa rzy szą cą kan dy dia zę we wnątrz ust ną, je śli wy -
stę pu je, gdyż w prze ciw nym ra zie moż na się spo dzie -
wać na wro tu ką to we go za pa le nia ust. Zna czą cym czyn -
ni kiem etio lo gicz nym w tej jed no st ce cho ro bo wej jest
tak że nie do bór że la za.

Asper gil lo za
Za ka że nie szcze pa mi Asper gil lus sp. cza sem roz wi ja się
w za to ce szczę ko wej u osób z cięż ką im mu no su pre sją
lub w sko ja rze niu z prze pchnię ciem po za wierz cho łek
ko rze nia ma te ria łu wy peł nie nio we go ko rze ni gór nych
trzo now ców.

Prze wle kła kan dy dia za hi per pla stycz na
W za ka że niach ja my ust nej droż dża kiem Can di da al -
bi cans mo gą wy stę po wać nie kie dy bia łe i czer wo ne
zmia ny na bło nie ślu zo wej. Prze wle kła hi per pla stycz -
na kan dy dia za jest szcze gól ną po sta cią kan dy dia zy,
któ ra przed sta wia się w po sta ci bia łych tar czek nie -
da ją cych się ze skro bać. Głów ny mi czyn ni ka mi pre -
dys po nu ją cy mi jest cią głe no sze nie pro tez zę bo wych
oraz pa le nie pa pie ro sów, cho ciaż mo że wy stę po wać
tak że w sta nach ob ni żo nej od por no ści.

Ce chy kli nicz ne

• Ob szar gę stej, bia łej szorst ko ści lub zmia na guz -
ko wa ta.

• Ty po wo wy stę pu je na bło nie ślu zo wej po licz ka
w są siedz twie ką ta ust.

• Czę sto obu stron na, mo że być wie lo ogni sko wa.
• Sko ja rzo na z pa le niem pa pie ro sów i zły mi na wy -

ka mi hi gie nicz ny mi pod czas użyt ko wa nia pro tez.

Ce chy hi sto pa to lo gicz ne

• Akan to za na błon ka i pa ra ke ra to za po wo du ją ca
two rze nie sze ro kich, tę pych wy rost ków.
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Tabela 13 Klasyfikacja zmian w jamie ustnej związanych z zakażeniem Candida albicans

Zmiana Charakterystyka

Ostra kandydiaza Kruche, białe naloty, które można zdrapać; często zajmuje ustną część gardła, występuje
rzekomobłoniasta u niemowląt, osób starszych i w stanach immunosupresji
Bolesność jamy ustnej Uogólnione zaczerwienienie i bolesność błony śluzowej jamy ustnej spowodowana eliminacją
poantybiotykowa konkurencyjnej flory bakteryjnej; związana z przedłużonym stosowaniem antybiotyków

o szerokim spektrum
Kandydiaza indukowana Związana z ciągłym użytkowaniem protez akrylowych, błona śluzowa w obszarze pokrytym
protezami przez protezę jest zaczerwieniona i obrzęknięta; pacjent powinien poprawić higienę protez

i wyjmować protezy na noc
Przewlekła Przylegające do podłoża białe, pofałdowane naloty, często w okolicy kątów ust; częstym
hiperplastyczna czynnikiem predysponującym jest palenie papierosów i zła higiena: grzybnie drożdżaka
kandydiaza wnikają do warstwy parakeratynowej
Kandydiaza rumieniowa Czerwone, cętkowane obszary, typowo na podniebieniu i grzbiecie języka, skojarzone z niską

liczbą komórek CD4, zwłaszcza w zakażeniu wirusem HIV; może być przyczyną rumienia
linĳnego dziąsła

Kątowe zapalenie ust Popękane, pokryte strupami zmiany w kącikach ust mogą być spowodowane zakażeniem
Candida sp. lub Staphylococcus aureus; do czynników predysponujących należy niedokrwistość
i wyciekanie śliny na skórę

Romboidalne zapalenie Czerwone obszary w linii pośrodkowej na grzbiecie języka o kształcie pastylki; zazwyczaj
języka bezobjawowe; hiperplazja nabłonka z obecnością neutrofili w warstwie parakeratynowej
Kandydiaza skórno- Uogólniona przewlekła kandydiaza jamy ustnej, prowadząca do powstania ściśle
-śluzówkowa przylegających, białych nalotów; niekiedy wykrywa się defekt immunologiczny, ale bywa też

idiopatyczna; niektóre rodzaje są skojarzone z zaburzeniami hormonalnymi lub chorobą
grasicy, często zajęte są paznokcie; zmiany mogą również występować na błonach
śluzowych w innych lokalizacjach
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