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Általános anamnézis 

 30 éves nő 

 Általános betegség nem ismert 

 Étel-vagy gyógyszerallergia nem ismert 

 A páciens diétáját nagyrészt zöldségek-gyümölcsök teszik ki 

 Kozmetikai szerre nem ismert allergia, fej-nyak régióban 

szempillaspirált használ csak 

 A tünetek megjelenése környékén elmondása szerint nem került 

kontaktusba a megszokottól eltérő dolgokkal 

 Korábbi HSV-fertőzés nem szerepel az anamnézisben 



Kiindulási fotók 

Jelen panaszok:  

• néhány napja tartó rossz közérzet, gyengeség 

•  súlyos szájüregi fájdalom, fájdalmas fonáció és táplálkozás 

• Szájhigénia gyakorlása lehetetlen 



Fogászati anamnézis 

 Fogorvosi szűrővizsgálatra rendszeresen jár 

 Szájhigénia foka jelenleg nem megfelelő 

 Elmondása szerint osztályunkon való megjelenés előtt részesült: 

 Napi 2x250mg Metronidazol-terápiában (tbl. Klion) 

 Napi 5x200mg Acyclovir-terápiában (tbl. Telviran) 

 A panaszok változatlanul fennálltak 



Klinikai vizsgálat 

 Fej-nyak régió nyirokcsomói: rugalmasan tömött tapintatúak, alapjukról 

elmozdíthatóak 

 Ajak: fájdalmasan duzzadt és sárgásfehér erosiv résszel borított, a széli 

részeken borostyánsárga pörkkel fedett 

 Szájnyitás: korlátozott, a fonáció fájdalmas 

 mindkét oldali felső vestibulumban: körülbelül 10x20mm átmérőjű, 
erythaemás udvarral körülvett sárgásfehér kollabált bulla 

 test egyéb pontjain, bőrfelületeken nem  

 látható erythaemás vagy bullosus elváltozás 



Diagnózis és alkalmazott terápia 

 Dg.: Erythema exsudativum multiforme minor 

 Terápia első lépése:  

 Napi 4x1 Chloropyramin (Tabl. Suprastin) 

 Susp. Anaesthetica 

 0.2%-os Chlorhexidin-oldat 

 Eredmény:  

 Ajak álhártyája levált 

 Szisztémás tünetek 

 enyhültek 



Alkalmazott terápia 

 Lokális szteroid-terápia 

 Triamcinolone-tartalmú kenőcs napi 2x 

 Prednisolone-tartalmú szájöblítő napi 2x 

 Eredmény 1 hét elteltével: 

 Ajak álhártya levált, erodált felszín kisebb lett 

 Vestibulum bullái leváltak 

 Erosiók pörkösödésnek indultak 



Gyógyulás  

 Bullák leváltak 

 Pörkösödés 

 Fájdalomérzet  

 jelentős csökkenése 

Páciens beutalva: labor- és 

allergológiai vizsgálatokra 



Köszönöm a figyelmet! 


