
Афта

  

Описание на афта

  

Значителна част по честота  и  тежест на  заболяванията на устната лигавица, които се
характеризират с типичен обрив,  това е афтата. Напълно развитата афта
представлява кръгла, овална или палигонална повърхностна ерозия или язвичка,
голяма обикновено колкото лещено зърно. Централната част на афтата е покрита с
материя с бяло-жълтеникав  цвят, а периферията представлява ярко червен венец.
Хронично повтарящите се афти са заболявания само на устата. Caмите афти се
развиват като строго ограничени поражения, които се разполагат на нивата на
лигавицата или са леко вдлъбнати. Броят на афтите, които се виждат в даден момент
обикновено,не надминава 3-4.

  

Продължителност за заболяването афта

  

Еволюцията на отделната афта трае около 6-7 дни, за което време тя преминава, без да
остави белег. Общата, продължителност на болестта обаче е по-голяма, тъй като едни
афти изчезват, а други се появяват.

  

Местоположение на афти

  

Афтите се разполагат най-често по лигавицата на бузите, устните, по долната
повърхност и ръбовете на езика. Те са силно болезнени - особено при допир и хранене.
Афтите се срещат във всички възрасти и в двата пола.

  

Причини за афта

  

Причините за тяхното появяване са неизвестни. Смята се, че играят роля вирусни
инфекции, нервно-психично напрежение, смущение в храносмилателната система,
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бактериални огнища.

  

Хранене при афта

  

При наличие на афти в устата е необходимо да се регулира храненето, да се избягват
подправки, солени и пикантни храни. Храната по възможност да бъде кашеста.

  

Лечение на афта

  

Стомахът и червата трябва да бъдат редовни, да се лекуват гнойните огнища (ако има
такива). Специфично лечение няма. За локално лечение могат да се използуват
намазвания с 3% разтвор от боракс в глицерин, гаргари с отвара от лайка, плакнене на
устата с разтвор от хлебна сода - 1 чаена лъжичка на 1 чаша вода. Храната трябва да
бъде богата на витамини С, B1, B12.

  

Организмът трябва да се закалява.
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