
Gyermekkori fertőző 
betegségek
szájtünetei



Orofaciális fertőzések –
diferenciál diagnosztika

Vírus fertőzések
• Gingivostomatitis herpetica

• Herpes labialis

• Herpangina

• Kéz-, láb- és száj betegség

• Mononucleosis infectiosa

• Bárányhimlő

• Mumpsz

• Kanyaró

• Rubeola

Bakteriális fertőzések
• Skarlát

• Diphteria

• Pertussis

• Tuberculosis

• Actinomycosis

• Kongenitális szifilisz

• Impetigo

Gombás fertőzések
• Candida albicans



Vírus fertőzések
Gingivostomatitis herpetica

 2 és 5 éves kor között jellemző

 1. típusú Herpes simplex vírus  (HSV) okozza

 Cseppfertőzéssel terjed, mivel erősen fertőző betegség, 
gyermekközösségekben járványosan is előfordulhat

 A fogzás időszaka hajlamosít a betegség kifejlődésére

 Inkubációs idő: 3-5 nap, prodroma: 1-2 nap

Magas láz (38-39°C), fejfájás, rossz közérzet, izomfájdalom, dysphagia, 
torokfájás, nyaki nyirokcsomók megnagyobbodása 

Szájüreg: dúzzadt hyperaemiás íny, csoportokban vezikulák (2-3mm) 
eróziók a gingiván, ajkakon, nyelven, bukkán, tonsillaákon  és a szájpadon

A száj gyulladásán kívül keratoconjunctivitis, encephalitis, sepsis is 
kialakulhat

Nagyon fájdalmas lehet, nyálfolyás kísérheti



Vírus fertőzések
Gingivostomatitis herpetica 

Kezelés: 
• Tüneti (ágynyugalom és folyékony-pépes étrend, hidratálás, paracetamol

szuszpenzió) 
• Fontos a száj tisztán tartása (4 óránként 0,2%-os chlorhexidin oldattal 

öblögetés),
• Szükség esetén pl: fájdalom csillapító oldattal öblögetés (2%-os Xylocaine

viszkózus oldat)
• Súlyos esetben szisztémás vírus ellenes szer adható gyermekorvos által 

indikálva (acyclovir szuszpenzió, Isoprinosine tabletta)
• A gyermeket a közösségtől el kell különíteni

• A diagnózis alátámasztása citológiai vizsgálattal: degenerált sejtek 
sejtmagjában eosinophil, ovális zárványok (Lipschütz-testek) 

• A hólyagbennékből vett minta PCR tesztje a diagnózist megerősíti



Vírus fertőzések 
Herpes labialis

• A primer HSV-1 infekció után a vírus elraktározódik a gazdaszervezet 
epitheliális sejtjeiben

• Provokáló faktorok (lázas állapot, trauma, felső légúti 
megbetegedés, stressz, gyomorrontás, napozás)

 a latens vírus reaktiválódása

• Bőrpír, viszkető, égő érzés az ajakpír-bőr (orrszárny, szem 
mucocutan) határon  vezikula (csoportos, 1-3mm átmérő) 
felreped erózió az ajakpíron  kezdetben sárgásbarna később 
haemorrhagiás pörk  heg nélkül gyógyul (néha nyirokcsomó 
duzzanat is lehet)

• Kezelés: acyclovir krém 5% (naponta 5x, 5 napig)



HSV fertőzés

• A HSV-1 tipikus vezikula képződéssel 
járó ujjakon megjelenő elváltozást 
(„whitlow”) gyakran a vírussal 
érintkezésbe kerülő egészségügyi 
dolgozók kapják el. Leggyakrabban a 
fogorvosokat érint, de létrejöhet 
autoinoculáció miatt is bármely beteg 
esetében

https://en.wikipedia.org/wiki/Herpetic_whitlow



Vírus fertőzések 
Herpangina (Zahorsky-kór)

• Többnyire nyáron, járványosan jelentkező aphthosus pharyngitis, 
melyet Coxsackie A vírus fertőzés okoz

• 1-7 éves korban jellemző

• Cseppfertőzéssel, széklettel terjed (közösségi terjedés)

• A prodromális fázisban láz, izom-, fej-, has-, torok fájás, 
elesettség, rossz közérzet

• 4-5 vezikula, melyek egybe folyhatnak, később gyulladásos 
udvarral körülvett, sárgás lepedékkel fedett erózió a szájpadon, a 
garatíveken és a torokban

• Tüneti kezelés, CHX öblögetés, 10 napon belül gyógyul

• Ritkán súlyos esetben meningitis, parotitis is kialakulhat



Vírus fertőzések 
Kéz-láb-száj betegség

• Járványos gyermekbetegség, melyet  Coxsackie A vírus 
fertőzés okoz

• Többnyire subfebrilitás, elesettség, hasmenés, torokfájás 
társulhat hozzá

• Vesiculák (5-10) többnyire a tonsilláris és pharyngeális 
régióban alakulnak ki, de a szájban máshol is 
jelentkezhetnek; továbbá a tenyéren, talpon, körmök körül 
maculopapulosus exanthemak majd vesiculák jelennek meg

• A vezikulák (később eróziók) gyulladásos udvarral körülvettek

• Tüneti kezelés, gondos szájhigiénia és bőrápolás

• kb.10-14 nap alatt gyógyul



Vírus fertőzések 
Mononucleosis infectiosa

 Epstein-Barr Vírus fertőzés, gyermek- és fiatal felnőttkorban 
jellemző, nagy infektivitás

 1 hét lappangás (lehet 7-40 nap)

 A beteg fáradékony, étvágytalan, hányingerről, hányásról, fejfájásról 
panaszkodik

 Tonsillitis (lepedékes), pharyngitis, nyirokcsomó-, lép- és 
májduzzanat kísérheti, magas láz

 Torokban és a szájpadon 1-2 mm hyperaemias udvarú, petechiák

 Regionális nyirokcsomók nyomásérzékenysége, nehezített nyelés

 EBV ellenes antitestek a szérumban (Paul-Bunnel reakció)

 Néhány hét alatt spontán gyógyul, de enyhe szájfertőtlenítővel 
történő (0,2%-os chlorhexidin) öblítése javasolt



Varicella (bárányhimlő)

• Erősen fertőző, varicella zoster vírus okozza

• Prodroma, majd maculopapulosus erupciók melyek vezikulává 
majd pusztulává alakulnak (varicellás csillagkép)

• Orális léziók az esetek 50% -ában bárhol a szájüregben ill. egyéb 
nyálkahártyákon (conjunctiva, orrnyh.)

• Cervikális lymphadenitis

• Felnőtkori primer fertőzés jóval súlyosabb tüneteket okozhat

• A vírus a ganglionokban raktározódik, később mint övsömör 
jelentkezhet 



Herpes zoster (övsömör)

• A varicella vírus évtizedekig szunnyadhat minden tünet nélkül, 
és amennyiben aktivizálódik, elindul az idegrostok mentén a 
bőrfelszínig.

• A kiütések vezikulák formájában jelentkeznek, főként a 
deréktájon, övszerű alakzatban de előfordulhat a homlokon, 
szem körül, sőt a test bármely részén.

• A kiütések megjelenése előtt 1-5 nappal jelentkezhet viszketés, 
égő, zsibbadó érzés vagy fájdalom az adott testtájon.

• Megelőzheti láz, hidegrázás, fejfájás vagy émelygés is.



Morbilli (kanyaró)

 Paramyxovírus okozza, cseppfertőzéssel terjed

 9-11 nap lappangási idő

 Láz, conjunctivitis, rhinitis, nycs. duzzanat 

 Testszerte maculopapulosus exanthemák

 Bucca nyálkahártyán KOPLIK-FOLTOK
 Apró homokszemcseszerű fehér foltok vörös udvarral

 1.,2. felső molaris

 Leggyakoribb szövődmény: otitis media



Mumpsz (parotitis epidemica)

 Paramyxovírus okozza, mely cseppfertőzéssel terjed

 Szezonalitás (tél vége, kora tavasz)

 Jellemzően 15 év alattiakat érint, életre szóló immunitás követi

 12-24 nap lappangás

 Prodromális tünetek (láz, hányinger, fejfájás, izomfájdalom), majd 
nyálmirigy-tünetek (többnyire bilaterális parotis duzzanat)

 Duzzadt, nyomásérzékeny nyálmirigyek – rágás, nyelés fájdalmas

 Igen magas láz

 Szövődmény: orchitis, oophoritis, pancreatitis, meningitis, 
myocarditis, epididymitis



Rubeola (rózsahimlő)
 RNS vírus (Togaviridae) okozza, cseppfertőzés útján terjed

 2-3 hét lappangási idő

 A kiütések megjelenése előtt egy héttel válik a beteg fertőzővé, és az is 
marad a kiütések megjelenése után egy hétig

• Torokfájás, láz

 A maculopapulosus exanthemák először az arc majd a végtagok bőrén. A 
kiütések apróbb, legfeljebb, lencsényi, élénk rózsaszínű foltok.

 A szájpadon erythemás foltok, petechiák, enenthemák (Forchheimer 
spots)

 A nyaki és a tarkótáji nyirokcsomók megduzzadnak A láz 2-5 napig tart. A 
kiütések egy héten belül múlnak el, nem hagynak nyomot.

 A betegség a gyermekeknek általában még a közérzetét sem zavarja

 Cytopathogenitás!!! – embryopathiák ( szív, szem -cataracta, fül, agy) 
Terhesség esetén a vírusok a méhlepényen áthatolva a még meg nem 
született gyermeket is megfertőzhetik.



Gyermekkori HIV és AIDS
A klinikai problémák már az élet első évében jelentkeznek

• Az orális szövődmények megjelenése sokszor az első (az esetek 50%) 
• Mind a lágy-, mind a keményszöveti elváltozások kockázata magas
• Hajlamosít számos opportunista fertőzésre, daganatokra
• A HIV-fertőzés gyorsabban halad, mint a felnőttek esetében mivel az 

immunrendszer még nem teljesen fejlett

Infekció módja:
• Vertikális transzmisszió: a fertőzött csecsemők 87-91% -a (anya-csecsemő), 

intauterin fertőződés, a szülés során, postpartum átvitel anyatejjel
• Egyéb továbbítási útvonalak: vértranszfúzió, hemofília / koagulációs 

rendellenesség

Korai AIDS-sel kapcsolatos problémák:
• súlycsökkenés, tüdőgyulladás, lymphadenopathia, krónikus hasmenés, máj 

/lép megnagyobbodás, bakteriális fertőzések



HIV fertőzés szájüregi elváltozások

• Lágyrész elváltozások (candidózis; hajas sejtes leukoplakia → EBV; Kaposi-szarkóma 
→ ritka gyermekeknél; vírusos elváltozások - HSV, CMV)

• Cervicalis lymphadenopathia (tartósan és fertőzés hiányában is fennállhat, 1 cm-nél 
nagyobb méretű nyirokcsomók is tapinthatóak lehetnek, pozitív jel a hosszú távú 
túlélésre)

• A nyálmirigyek krónikus duzzanata (főleg parotitis → xerostomia)

• Hosszan tartó szájüregi fekélyek (fájdalmas, atipikus méretű és elhelyezkedésű; 
táplálkozási problémák → kiszáradás, fogyás; a differenciáldiagnózis kritikus → 
aphta/HSV/CMV/gyógyszeres kezelés)

• Lineáris fogíny erythema

• Akut nekrotizáló ulceratív parodontitis/gingivititis (főleg serdülők)

• Fogszuvasodás

• Gyógyszerek

• Xerostomia

• Rossz étrendválasztás a HIV-vel kapcsolatos problémák miatt

• Késleltetett fogfejlődés (?)



Candida a HIV-fertőzött gyermekeknél

• (HIV-fertőzött gyermekek 72% -a)

• alacsonyabb CD4-szám (<1000 / négyzet mm)

• az AIDS kezdeti klinikai markere

• további opportunista fertőzések előrejelzője

• AIDS-meghatározó betegség

• a betegség gyors előrehaladását jelzi

• pseudomembranosus leggyakoribb forma

• erythemás forma vagy cheilitis angularis is megjelenhet

• Kórokozó fajok
 Candida albicans (tipikus)

 Candida krusei

 Candida glabrata

 Candida dubliniensis



A gingiva és a parodoncium érintettsége 
HIV fertőzésben

Gingivitis kockázata magasabb

• Nyáltermelés/összetétel változása/xerostomia

• Rossz szájhigiénia/szociális helyzet

Lineáris Gingiva Erythema – gyakran megfigyelhető

• HIV gingivitis

• Vörös, 1-3 mm széles szalagszerű íny elváltozás az alsó és felső (főként) frontfogak marginális gingiva területén

• plakkfelhalmozódás nem áll a hátterében, nincs kapcsolatban parodontitisz progressziójával, nem reagál a hagyományos
kezelésre, nincs ismert kezelés

Akut nekrotizáló ulceratív gingivitisz

• A nekrotizáló ulceratív parodontitis prekurzora

• Kamaszok esetében gyakoribb

Nekrotizáló ulceratív parodontitisz

• HIV parodontitisz

• Kamaszok magasabb kockázat (fiatalabb életkorban általában csak későn diagnosztizált vagy kezeletlen HIV-ben

• Fájdalom, aproximális gingiva nekrózis (kráterek), lokalizált, elszigetelt elváltozások

• A parodontális ligamentumok és a csont rapid pusztulása

• Alacsony CD4-számmal társulhat

Az íny és a parodontális kezelés alapelvei:

• Rizikó csoport és életkor alapú megelőző stratégiák

• lepedék eltávolítása, nekrotikus szövetek eltávolítása (ha szükséges)

• az antibiotikumok és az antimikrobiális szájöblítők megfelelő használata



Fogszuvasodás és a HIV kapcsolata
Magasabb a fogszuvasodás kockázata, mint a nem HIV-fertőzött gyermekeknél 

• OK: 

 főként táplálkozásból eredő problémák 

• testsúly megtartása, kalóriabevitel

 rossz szociális háttér

 orális gombaellenes gyógyszerek - kariogén (szénhidrát tartalom)

 HIV gyógyszerek  → xerostomia

 csökkent CD4 státusz

 mérsékelt vagy súlyos immunszuppresszió, de valószínűleg nem kapcsolódik a csökkent 
immunhatékonysághoz

Fogászati gondozás:

• Az általános/HIV, orális és fogazati állapot függvényében határozzuk meg a visszahívások 
időpontját és a kezelési valamint prevenciós stratégiát (3-6 havonta

• Cumisüveg használat, kariogén gyógyszerek, szülők oktatása, fluoridlakk alkalmazás, 
barázdazárás, táplálkozási tanácsok, fluor tartalmú fogkrém, CHX

• Gyakori visszahívás egészségi állapot átértékelése (3-6 havonta) a HIV/szájüregi státusztól 
súlyosságtól függően



Bakteriális fertőzések
Scarlatina (vörheny)

 Streptococcus β-haemolyticus okozza

 exotoxinok  általános tünetek, kiütések

 endotoxinok  gennyes szövődmények

 2-7 nap lappangási idő

 Láz, torokgyulladás

 A bőrön mikropapulák, periorális halványság!!!

 A lágyszájpadon enanthemák

 Jellegzetes nyelv-tünetek: epernyelv málnanyelv



Bakteriális fertőzések 
Diphetria (torokgyík)

• Cseppfertőzéssel terjedő aerob Corynebecterium 
diphteriae

• Tonsillitis, pharyngitis. A tonsillákon, lágyszájpadon, később 
a gingiván fehér plakkok heamorrhagiás alapon. 

• Magas láz, nycs. duzzanat, légúti obstrukció  ‘diphteriás 
croup’

• Kezelés: antibiotikum

• Prevenció: védőoltás (DIPERTE)



Bakteriális fertőzések 
Pertussis (Szamárköhögés)

 Bordetella Pertussis, cseppfertőzés

 Peribronchitis  görcsös köhögési rohamok

 1-3 hét lappangás

 Lágyszájpadon enanthemák

 Riga-Fede fekély/csomó a nyelvféken (fibrogranuloma)



Bakteriális fertőzések 
Extrapulmonális tuberculosis 

(gümőkór)

 Mycobacterium tuberculosis

 fertőzött táplálék, nyh. sérülés

 3-6 hét lappangás

 Behatolás helyén papulák  fekélyek

 Regionális nyirokcsomókban kezdetben lymphadenitis, 
periadenitis majd „hideg tályog”  sipoly a nyak bőrén



Bakteriális fertőzések
Actinomycosis

(sugárgomba-fertőzés)

 Actinomyces israeli (a normál flóra tagja!!)

 Általában orális trauma indukálja a baktériumok 
elszaporodását, behatolási kapu nyálkahártya seb, 
extractiós seb, törés, stb.

 Idült sarjadzás, tályog, sipoly  kénsárga tőkék

 Az esetek 2/3 része cervikofaciális

 Nyirokcsomó nem érintett, láz és fájdalom nem jellemző

 Th: penicillin min. 2 hétig



Bakteriális fertőzések 
Syphilis connatalis

 Anyai eredetű Treponema pallidum fertőzés a placentán 
keresztül

 Korai stádium (- 2 év): bőr- és szájnyálkahártya tünetek, ajkak 
beszűrődése (rhagad) - sugaras (Parrot) hegek 

 Késői stádium (5-16 év): csontgummák roncsolása 
nyeregorr, gótikus szájpad, Hutchinson-triász
Fogak fejlődési rendellenessége (hordószerű, hypolasiás metszők, 

szederszerű molárisok)

conjunctivitis

belső fül pusztulása  süketség



Bakteriális fertőzések 
Impetigo (ótvar)

• Kevert coccus ( Streptococcus, Staphylococcus) fertőzés a 
szájzugban és az ajkakon. De autoinokuláció révén test szerte 
elterjedhet.

• Pörkkel (mézszerű) fedett vezikulobullózus lézió

• Általában óvodáskorú gyermekeknél fordul elő

• Hajlamosító tényező többek között a rossz higiénia, az 
alultápláltság, illetve a vérszegénység

• A vezikulák összefolynak és egy nagyobb terület erodálódik.

• A gyógyulás után pigmentáció maradhat vissza.

• Kezelés: antibiotikum tartalmú lokális krémek, súlyos esetben 
szisztémás kezelés



Védőoltások 2019
Folyamatos oltások

BCG 
DTPa + IPV + Hib + PCV 
DTPa + IPV + Hib
DTPa + IPV + Hib + PCV 
PCV 
MMR 
DTPa + IPV + Hib
DTPa + IPV

0-4 hét szülészet 
2 hónap 
3 hónap 
4 hónap 
12 hónap 
15 hónap 
18 hónap 
6 év

Kampányoltások

MMR revakcináció
dTap emlékeztető oltás
Hepatitis B
HPV

11 év
11 év
12 év
12 év (lányok) önkéntes

Az oltások végzésénél elsősorban nem az 
életkor, hanem az iskolai osztályok az 
irányadóak
BCG = Bacillus Calmette-Guérin/tuberculosis
elleni oltóanyag 
DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis
komponenseket tartalmazó oltóanyag
Hib = Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag
IPV = inaktivált poliovírus vakcina 
PCV13 = 13-valens konjugált pneumococcus
vakcina
MMR = morbilli-mumpsz-rubeola elleni vakcina
dTap = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis
komponenseket tartalmazó oltóanyag újraoltás 
céljára
HPV = humán papillomavírus elleni oltóanyag



GOMBÁS FERTŐZÉSEK
Candida albicans

Formái:
• Akut pseudomembranosus candidiasis

(soor, szájpenész )

• Angulus infectiosus oris (cheilitis angularis)

• Akut atrófiás candidiasis

• Mucocutan candidiasis



Akut pseudomembranosus 
candidiasis (soor, szájpenész )

 Szájpenész (soor-gyep): könnyen letörölhető, bársonyos fehér foltok csecsemők 
szájüregében (nyelvhát, ritkábban: gingiva, bucca, szájpadlás, ajak belső 
felszíne). 

 A bevonat elhalt hámsejteket, keratint, fibrint, ételmaradványokat, 
gombatelepeket, egyéb mikroorganizmusokat, fehérvérsejteket tartalmaz. A 
foltok letörlését követően a nyálkahártya felszíne erodált, néha vérző.

 Egyéb életkorban: diabétesz, immunszupresszió, széles- spektrumú 
antibiotikum terápia, radioterápia, kemoterápia

Kezelés: 

 Csecsemő: (Bórax-glicerines ecsetelés) vagy Nystatin gél (3 óránként ill. 
szoptatáshoz igazítva, szoptatást követően, a soor-gyep letörlése után)

 Idősebb gyermekekben: Flukonazol (5–10 mg/ttkg/nap) ajánlott 14 napig. 

 Szisztémás esetben ketokonazol vagy flukonazol



Angulus infectiosus oris
• Cheilitis angularis: 

• Repedezett, erythaemás, rhagadiform lézió a szájzugban 

• Előfordul akut (főként gyermekkor) és krónikus változata

• Felülfertőzödés: kevert gombás és bakteriális elváltozás. A Candida 
mellett a Staphylococcus aureus, Streptococcus β-hemolyticus is 
szerepelhet, mint kóroki tényező. 

• Rizikófaktor gyermekkorban a vitaminhiányos (B1, B5, B12) és 
vashiányos állapotok, allergia (kontakt dermatitis – pl. fogkrém) 
ajkak, szájzug nyalogatása

Kezelése: antifungális+antibiotikum

• unguentum boraxatum (vazelin-barrier krém), naponta 
többször

• micozonol (Mycosol), előnye, hogy gátolja a S. aureus
szaporodását is

• Pimafucort (natamycin, neomycin, hidrokortizon)



Akut atrófiás (erytheamás) 
candidiasis

• Erythaemás candidiasis lehet akut vagy krónikus a lézió fennállásának 
időtartamától függően. 

• Lehet lezajlott akut álhártyás candidiasis következménye is. 

• Primeren antibiotikum vagy szteroidkezelés következtében alakul ki. 

• Hasonlít a soor-ra, de a nyálkahártyát nem fedi álhártya. 

• A nyálkahártya vöröses és fájdalmas 

• Jelentős lehet a fájdalom, a betegnek az általános közérzete is rossz 
lehet. 

• A hifák csak felületesen fedik az atrófiás hámot. 

• Gyakori immunhiányos betegeken (AIDS, leukémia, kemoterápia)



Krónikus mucocutan candidiasis (CMC)

Általában más szisztémás betegséggel együtt fordul elő az orális candidiasis, 
amit bőrön és más szövetekben (pl. ujjak, körmök, genitáliák) is megjelenő 
súlyos candida fertőzés kísér. 
Háttere: a celluláris immunválasz károsodása, vagy az azt gyengítő gyógyszer 
szedése. 
• Szájtünet: a korai szakaszban soor-gyep szerű, később hyperplastikus

candidiasisra hasonlít. 
• A bőrlézió kiterjedt lehet, az arcot és a hajas fejbőrt is érintheti
• Újszülöttek és gyermekek körében általában öröklött és szerzett T-sejt-

deficiens állapotokban különösen gyakori, súlyos, visszatérő oralis
candidiasis képében jelentkezik A közelmúltban vált ismertté, hogy a CMC 
leggyakoribb genetikai oka a STAT1 génjének heterozigóta, funkciónyerő 
mutációja



Antifungális szerek

• CHX: enyhébb szájüregi elváltozások esetén (Nystatin hatását zavarhatja)
• POLYENEK VAGY AZOLOK 
• A polyenek (nystatin, amphotericin B) nem szívódnak fel a gastrointestinalis

traktusból, ezért jól alkalmazhatók lokális kezelésben
• Szisztémásan adható triazolszármazékok: fluconazole (Diflucan, Fluconozol), 

itracdonazole (Orungal) nagyon jó hatású a súlyos gombás fertőzésekben, 
súlyos immunhiányos páciensek krónikus candidiasis kezelésében
 kölcsönhatásba lépnek a K-vitamin antagonista Warfarinnal

• Az azol - imidazol- és triazolszármazékok- (ketoconazole, flucanozol, 
itraconazole) komoly mellékhatások! 

• A ketakonazole (Nizoral) májkárosító hatása miatt ma már csak lokálisan 
adható.




