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STRESZCZENIE:
Zmiany błony śluzowej jamy ustnej u niemowląt wymagają różnicowania między pleśniawkami a nawracającym aftowym zapaleniem jamy ustnej. Znajomość
takich cech klinicznych, jak: wielkość, lokalizacja i morfologia zmian śluzówkowych, a także znajomość czasu trwania objawów oraz współistnienia dolegliwości somatycznych pomaga ustalić właściwe rozpoznanie. Kandydoza jamy ustnej
występuje bardzo często u zdrowych niemowląt. Nawracające aftowe zapalenie
jamy ustnej najczęściej jest spowodowane przez uraz mechaniczny (miejscowe
drażnienie śluzówki), jednak niektóre przypadki mogą być związane z niedoborami żywieniowymi, zaburzeniami autoimmunologicznymi lub zakażeniami.
SŁOWA KLUCZOWE: pleśniawki jamy ustnej, afty, niemowlęta
ABSTRACT:
Lesions located on infant’s oral mucosa include candidiasis and recurrent aphthas. Knowledge on clinical characteristics such as size, location, morphology,
duration of lesions, and coexistence of somatic complaints should be helpful in
establishing a proper diagnosis. Oral candidiasis is common in healthy infants.
Recurrent aphthous stomatitis is usually caused by physical trauma, however,
some cases are connected with nutritional deficiencies, autoimmune disorders
or infections.
KEY WORDS: mucosal candidiasis, aphthas, infants

Zmiany zapalne błony śluzowej jamy ustnej u niemowląt są częstym objawem, z którym rodzice zgłaszają
się do lekarza. Mogą one mieć postać pleśniawek lub aft.
Postawienie prawidłowej diagnozy często jest utrudnione z powodu podobieństwa objawów klinicznych w obu
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wyżej wymienionych jednostkach chorobowych. Czynnikiem etiologicznym pleśniawek najczęściej są drożdżaki, natomiast aft uszkodzenia mechaniczne błony śluzowej jamy
ustnej lub wirusy.
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KLASYFIKACJA ICD-10: B37.0
– ZAPALENIE JAMY USTNEJ
WYWOŁANE PRZEZ CANDIDA

108

Pleśniawki jamy ustnej to białe naloty tworzące kożuch
na błonie śluzowej jamy ustnej, przypominające ścięte mleko lub serek twarogowy. Zmiany te mogą się zlewać i zajmować bardzo dużą powierzchnię błony śluzowej. Śluzówka, na której znajdują się naloty, jest zmieniona zapalnie.
Zmiany mogą występować na wewnętrznej stronie policzków i warg oraz na języku, dziąsłach, podniebieniu miękkim i twardym. Towarzyszą im dolegliwości bólowe o różnym nasileniu, osłabione łaknienie oraz mniejsze przyrosty
masy ciała u niemowląt. Czynnikiem wywołującym chorobę
jest Candida albicans, który odpowiada za 40–80% infekcji
drożdżakowych u niemowląt. Kolonizacja pochwy przez
grzyby z gatunku Candida, często występująca u ciężarnych, prowadzi do zakażenia noworodków podczas porodu
siłami natury. Istnieją dowody, że kolonizacja jamy ustnej
przez grzyby z rodzaju Candida może być czynnikiem rozwoju posocznicy, szczególnie u noworodków urodzonych
przedwcześnie, z małą urodzeniową masą ciała lub leczonych na oddziale intensywnej terapii, a infekcja ta stanowi
zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia [1, 2, 3, 4]. Posocznica o etiologii Candida wiąże się z bardzo wysokimi
kosztami leczenia noworodków oraz śmiertelnością przekraczającą 50% [5, 6]. Wcześniaki mają względny niedobór
odporności, wynikający głównie ze zmniejszonej funkcji
neutrofili oraz niedoboru immunoglobuliny G, która pełni
funkcję ochronną przeciwko zakażeniom drożdżakowym.
Ponadto przyczepność C. albicans do komórek nabłonkowych u wcześniaków jest znacznie większa niż u noworodków donoszonych [7, 8]. Do rozwoju pleśniawek u dziecka
przyczyniają się również złe nawyki higieniczne rodziców,
związane z nieprawidłowym myciem i wyparzaniem smoczków i butelek, a także infekcje leczone antybiotykami oraz
takie choroby, jak: niedokrwistość i zaburzenia wchłaniania,
wpływ mogą mieć też niedobory odporności u dziecka.
W zapobieganiu pleśniawkom najważniejszą rolę odgrywa dbanie o higienę w czasie przygotowywania posiłków dla dziecka oraz dokładne mycie rąk przed kontaktem
z niemowlęciem. Obecnie nie zaleca się stosowania leczenia
przeciwgrzybiczego w przypadku bezobjawowej kandydozy pochwy u ciężarnych, jednak niektórzy autorzy sugerują
wykonywanie badań przesiewowych w kierunku kolonizacji
pochwy przez Candida oraz eliminację tego drobnoustroju. Celem takiego postępowania jest zapobieganie późniejszemu zakażeniu noworodków, zwłaszcza urodzonych
przedwcześnie [5, 9, 10, 11]. W leczeniu pleśniawek jamy
ustnej dobre efekty daje pędzlowanie błony śluzowej jamy
ustnej środkami antyseptycznymi, stosuje się też leki przeciwgrzybicze. Leczenie powinno być prowadzone dostatecznie długo ze względu na możliwość nawrotów. Ostatnie

doniesienia mówią także o dobrym wpływie probiotyków.
Kilka badań klinicznych wykazało korzystne działanie
probiotyków w ograniczaniu kolonizacji przez Candida,
a w niektórych przypadkach nawet zmniejszenie częstości
inwazyjnej infekcji grzybiczej. W przyszłości probiotyki
mogą służyć jako wartościowe czynniki w walce z przewlekłymi śluzówkowymi infekcjami drożdżakowymi [12].

KLASYFIKACJA ICD-10: K12.0
– NAWRACAJĄCE AFTY JAMY USTNEJ
Afty to owalne ubytki błony śluzowej jamy ustnej. Zmiany
są zlokalizowane na języku, dnie jamy ustnej, wewnętrznej
stronie policzków, warg, podniebieniu miękkim i twardym,
łukach podniebiennych. Przybierają postać płytkich nadżerek lub owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej o nieregularnym kształcie. Centralna część afty jest pokryta szarożółtym
lub białawym surowiczo-włóknikowatym nalotem, wokół
którego jest widoczne rumieniowe obrzeże ze zmienioną
zapalnie błoną śluzową. Podczas próby usunięcia nalotów
błona śluzowa zaczyna krwawić. Zmiany mogą być różnej
wielkości: od jednego milimetra nawet do dwóch centymetrów. Mogą występować pojedynczo, lecz w większości
przypadków są rozsiane. U niemowląt często spotykamy
afty Bednara. Są to szarożółte ubytki błony śluzowej znajdujące się głównie na tylnej ścianie podniebienia twardego;
występują symetrycznie, przyśrodkowo. Najczęściej powstają z powodu urazu tej części jamy ustnej, np. przez działanie
smoczka. Ustępują samoistnie i nie wymagają leczenia. Afty
wywołują u dziecka dolegliwości bólowe, bardziej nasilone
niż w przypadku pleśniawek. Nierzadko są one tak silne, iż
jest konieczne podanie dziecku leku przeciwbólowego. Afty
u niemowląt mogą występować w czasie ząbkowania oraz
w przebiegu różnych chorób, m.in. infekcji wirusowych
i bakteryjnych, a także w przypadkach refluksu żołądkowo-przełykowego, celiakii, choroby Leśniowskiego-Crohna;
ich przyczyną mogą być również niedobory odporności oraz
niedostateczny udział witamin i mikroelementów w diecie.
Należy zauważyć, że stosunkowo dużą rolę w występowaniu
aft odgrywają czynniki genetyczne i predyspozycje rodzinne [13, 14, 15, 16].
Zmiany nadżerkowe najczęściej ulegają samoistnemu
wygojeniu w ciągu kilku do kilkunastu dni. Jednak podobnie jak w przypadku pleśniawek są możliwe nawroty. W leczeniu stosuje się żele lub kremy działające przeciwzapalnie
i przyspieszające gojenie się błony śluzowej jamy ustnej.
Właściwa edukacja rodziców pomaga w leczeniu aft, szczególnie aft Bednara, oraz zapobiega ich nawrotom.
KONFLIKT INTERESÓW: nie zgłoszono.
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