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Увод
Рецидивиращият паротит в детска-

та възраст (ювенилен рекурентен 

паротит – ЮРП) е повтарящо се, бо-

лезнено увеличение на паротидните 

жлези, с неизяснена етиология. Това 

рядко заболяване е описано за първи 

път през 1909 г. Най-засегната е въз-

растта между 3 и 6 години, въпреки 

че са описани случаи от няколко ме-

сечна възраст чак до пубертета, с 

преобладаване на мъжкия пол[1,2]. Спо-

ред някои публикации обаче, когато 

заболяването се изяви в по-късна 

възраст, по-често са ангажирани 

момичетата[3]. В повечето случаи 

ЮРП отзвучава спонтанно след пу-

бертета, без последствия. Някои 

автори съобщават за прогресия на 

състоянието и в зряла възраст, кое-

то в крайна сметка води до увреда 

на паренхима с нарушение на функци-

ята на жлезата[2,4].

Етиопатогенеза
Въпреки че ЮРП се нарежда на вто-

ро място по честота сред заболява-

нията на слюнчените жлези при де-

цата (след епидемичния паротит), 

етиопатогенезата му е все още 

неизяснена[5,6]. 

Според Chitre и Premchandra вродена 

дуктална аномалия може да доведе 

до редукция на слюнчения поток и 

предразположение за повтарящи се 

възпаления на паротидната жлеза, 

особено влошаващи се при дехидра-

тация[2]. 

Още през 1945 г. Bailey предполага 

наличие на конгенитална или придо-

бита дилатация на каналчестата 

система на жлезата, правейки ана-

логия с брохиектазиите, при които 

крайният резултат е вторична ин-

фекция. Точковидната дилатация на 

малките дистални каналчета води 

до застой на слюнка, което предраз-

полага към повтарящи се вторични 

инфекции. Първоначалното възпа-

ление се дължи на забавения поток 

на слюнката, водещ до промени в 

епитела на екскреторния канал на 

жлезата – метаплазия, стриктури 

или стенози. Метаплазията предиз-

виква ексцесивна слузна секреция[10].

Намаленият дебит на слюнката 

може да е резултат от увреждане 

на жлезата, причинено от първична 

инфекция, но многократни проуч-

вания още в миналото разкриват, 

че това е по-скоро първопричина-

та. Информация за това намираме 

в изследванията на Maynard, Rose, 

Payne, Bissell, доказващи, че деби-

тът на слюнката е намален дори в 

неангажираната паротидна жлеза 

при пациенти с едностранна локали-

зация на заболяването[2].

Според някои автори периканална-

та лимфоцитната инфилтрация е 

причина за увредата на каналната 

стена. Слабостта на заобикаляща-

та съединителна тъкан води до 

типична дилатация на канала – ек-

тазия. Тази теория ясно обяснява 

наличието на ектазия без симптоми 

на обструкция[10].

Ried et al. предполагат участие на 

наследствени генетични фактори 

с автозомно-доминантно унаследя-

ване с непълна пенетрантност[8]. 

В доклад от 2020 г. Ye et al. опис-

ват случай на еднояйчни близнаци 

с ЮРП, чиято майка в детството 

Ювенилният рецидивиращ паротит е повтарящо се, болезне-
но увеличение на паротидните жлези, предимно едностранно. 
Причината за това необструктивно и несупуративно възпаление 
все още не е установена, но в основата на повечето теории са 
намалената слюнчена продукция и забавеният й оток, водещи до 
рецидивиращи асцендентни инфекции на паротидните жлези. Де-
финитивно лечение все още няма, но през последните години се 
използват различни методи, за да се намали честотата и тежестта 
на пристъпите.
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също е страдала от заболяването[9]. 

Fazekas et al. установяват корелация 

между ЮРП и селективен IgA дефи-

цит[7]. Други автори предполагат 

водеща роля на честите вирусни и 

бактериални инфекции на ГДП, алер-

гия, имунодефицитни, автоимунни 

или вродени заболявания[2]. 

Понастоящем се приема, че ЮРП е 

мултифакторно заболяване.

Клинична картина
ЮРП протича с епизоди на болезне-

но увеличение на паротидните жле-

зи, обикновено едностранно. Когато 

са ангажирани и двете околоушни 

жлези, едната е по-засегната от 

процеса. Честотата на епизодите 

варира (средно около 1.5 за година), 

като са описани случаи с над 10 епи-

зода за година[2]. Според някои авто-

ри именно честотата на епизодите 

е главният критерий за тежестта 

на РЮП[11]. 

Ангажираната околоушна жлеза е 

увеличена в различна степен, с хи-

перемирана надлежаща кожа и пови-

шена локална температура. Обикно-

вено е чувствителна, болезнена при 

палпация, с предимно твърдоелас-

тична консистенция. Орифициумът 

на паротидния канал често е дила-

тиран, а понякога заобиколен от 

жълтеникави плаки, което според 

някои автори се смята за патогно-

монично[4,9,12]. Регионалните лимфни 

възли също могат да бъдат ангажи-

рани. Общото състояние може да се 

засегне, като болните се оплакват 

обикновено от отпадналост и пови-

шена температура. Симптомите 

продължават около 2-7 дни (средно 

3 дни), но могат да персистират и 

седмици[5]. 

По принцип ЮРП е самоорганича-

ващо се заболяване и преминава в 

спонтанна ремисия към пубертета. 

Към 22-годишна възраст повечето 

пациенти вече нямат оплаквания[10]. 

Патоанатомична 
находка
Патохистологично се доказват 

структурни промени в засегната-

та паротидна жлеза. Като правило 

преобладава необструктивна сиа-

лектазия на периферните канали на 

паротидните жлези с перидуктална 

лимфоцитна инфилтрация[7]. Подоб-

ни промени обикновено могат да 

бъдат открити и в асимптомната 

страна[10]. 

Диагноза
Като сравнително рядко заболяване, 

ЮРП често се пропуска и диагноза-

та се поставя едва след няколко 

пристъпа.

 Анамнестичните данни и кли-

ничното протичане са първите, 

които насочват към диагнозата, 

особено информацията за некол-

кократни епизоди на болезнено 

увеличение на едната или двете 

паротидни жлези.

 Кръвни изследвания. В повечето 

случаи са без отклонения, но може 

да е налице повишаване на CRP, 

СУЕ, серумната алфа-амилаза. В 

редки случаи се среща намаление 

на IgA. 

 Ехография на паротидни жлези. 

Като неинвазивен и лесно достъ-

пен метод, ехографията има ин-

формативна стойност както по 

отношение на диагнозата на ЮРП, 

така и за проследяването на па-

циентите. Ето защо е за предпо-

читане в диагностиката. Според 

мета-анализ на Canzi et al. сиалек-

тазията най-честата ехографска 

находка при ЮРП (средно при 84%)[4] 

(Фиг. 1).

 Сиалография (Фиг. 2)

Предимството на сиалографията е 

не само като диагностичен метод, 

но също и за лаваж на жлезата, кое-

то спомага за почистване на слузни-

те запушалки и клетъчен детрит[9]. 

 ЯМР и КАТ (Фиг. 3 и 4)

ЯМР и магнитно-резонансната сиа-

лография са отличен начин за визуа-

лизация както на паренхима, така и 

на екстреторните канали на паро-

тидната жлеза, но поради високата 

цена и времето за изследване, не се 

прилагат масово. Според Iro et al., 

oт друга страна, КТ не е индицирана 

в случая поради облъчването на па-

циентите и малките допълнителни 

ползи пред ехографията[10]. 

 Сиалендоскопия

Въведена през 1993 г. от Katz et al. 

като минимално-инвазивен метод, си-

алендоскопията все по-често се оп-

исва като надеждна и перспективна. 

Предимството ù е, че може да се из-

ползва както за диагностика, така и 

за лечение на доброкачествени забо-

лявания на слюнчените жлези, а освен 

това технически не е свързана със 

съществени усложнения или странич-

ни ефекти[5,12]. Единственото ограни-

чение е необходимостта от анесте-

зия – локална или обща. В детската 

възраст се предпочита обща.

Като сравнително рядко заболяване, 

повечето студия за ЮРП предста-

вят малък брой изследвани пациен-

ти. През 2013 г. Canzi et al. правят 

обзор на резултатите от 10 клинич-

ни проучвания, при които е проведе-

на сиалендоскопия с диагностична и 

терапевтична цел при пациенти с 
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ЮРП. Изследваната популация включ-

ва 179 деца (109 момчета и 70 моми-

чета), със средна възраст 7.8 години, 

с предимно едностранно ангажира-

не на паротидните жлези. Най-чес-

тата и разпознаваема находка при 

сиалендоскопията е белезникавият 

цвят и липса на васкуларизация на 

стената на канала на Stensen – сред-

но при 75%. Ограничена или дифузна 

стеноза, както и множество фибри-

нозни дебритни маси и мукозни тапи 

в канала също са наблюдавани при ви-

сок процент от децата (средно 56% 

и 45% съответно) (Фиг. 5)[4]. 

Липсата на нормална васкулариза-

ция, установено чрез сиалендоско-

пия, може да е и възможна причина за 

ЮРП, която да доведе до нарушение 

на сфинктерната система на паро-

тидната жлеза. Намалената способ-

ност за оттичане на слюнка след 

това би задействалa възпалителен 

порочен кръг (забавен слюнчен по-

ток, натрупване на дебрит, запуш-

ване, възпаление). Сиалендоскопия-

та нарушава цикъла на възпаление 

чрез отстраняване на интрадуктал-

ните дебритни маси и дилатирайки 

стенотичните участъци[13]. 

Диференциална 
диагноза
Паротит с бактериална или вирус-

на генеза, сиалолитиаза, синдром на 

Sjogren, абсцес на паротидната жле-

за, тумори на паротидната жлеза  – 

доброкачествени или злокачестве-

ни и др.

Усложнения
Честите епизоди на ЮРП не само 

влошават качеството на живот на 

пациентите, но рано или късно во-

дят до деструкция на паренхима и 

загуба на функцията на засегната 

паротидна жлеза. Според някои ав-

тори това се наблюдава до 50-80% 

от случаите[12]. 

Лечение

Консервативно лечение

Целта на лечението при остър при-

стъп на ЮРП е да се облекчат симп-

томите и да се предотвратят па-

ренхимни увреждания. Използват се 

симптоматични средства – аналге-

тици, антипиретици, спазмолитици, 

медикаменти, стимулиращи продук-

цията на слюнка, дъвчене на дъвка, 

прием на разреден лимонов сок, под-

държане на добра орална хигиена. 

Препоръчва се прием на повече теч-

ности (хидратация), масаж и топли 

ф и г у р а  3 :

ЯМР на 12-годиш-
но дете с ЮРП 

Т2-изобржение 
– уголемена лява 
паротидна жлеза 
(*) и множество 

малки кисти 
(някои от тях 

маркирани с бели 
стрелки), разпръс-
нати двустранно 

в жлезите

ф и г у р а  4 :

КАТ с контрастно 
усилване на образа 

на дете на 8-го-
дишна възраст 

с ЮРП 

Увеличена дясна 
паротидна жлеза 

с хетерогенна 
структура

ф и г у р а  1 :

Ехография на 
9-годишно момче 

с ЮРП 

А. Дясна паротид-
на жлеза – увели-
чена по размер, с 
множество малки 
хипоехогенни зони 

(сиалектазии) 

В. Лява паротидна 
жлеза – с нор-

мална ехографска 
находка

ф и г у р а  2 :

Сиалография на 
еднояйчни близна-
ци (момчета на 4 

години) с ЮРП 

Терминалните 
канали и при 

двамата са със 
зони с „петна“ и 
„точки“ от кон-

трастна материя, 
представляващи 

сиалектазии[9] 
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компреси на паротидната жлеза[9]. 

Назначаването на антибиотици 

за лечението на ЮРП е малко спор-

но. Някои автори смятат, че те би 

трябвало да се приложат само при 

по-тежко протичащите случаи с 

насложена бактериална инфекция, 

както и при по-чести епизоди на 

обостряне[10]. Според други обаче 

употребата им е необходима, тъй 

като се предотвратява последва-

ща увреда на жлезния паренхим[12]. 

Мета-анализ на Berta et al. показва, 

че повечето автори използват ан-

тибиотици при лечението на ост-

рите епизоди на ЮРП – amoxicillin + 

beta-lactamase inhibitor или макролид 

и имидазол, като препоръчителната 

продължителност на пероралното 

лечение е поне 10 дни[12]. 

Galili et al. са първите автори, доклад-

вали за предимствата от интра-

дукталния лаваж при лечение на ЮРП. 

Тяхното проучване, базирано на серия 

от 22 деца, демонстрира значителна 

редукция на броя на острите епизоди 

след интрадуктален лаваж по време 

на диагностичната сиалография с ли-

пидолол[12]. Сходни резултати доклад-

ват и Katz et al. в ретроспективно 

проучване на 840 деца с ЮРП. 

След въвеждането на сиалендоско-

пията през 90-те години на XX век в 

диагностиката на ЮРП, все повече 

автори съобщават за предимства-

та ù и в терапевтичния подход на 

заболяването, най-вече за намаля-

ване честотата на епизодите на 

обостряне. Направеният мета-ана-

лиз от Canzi et el. показва малък брой 

рецидиви след сиалендоскопия и ла-

важ с физиологичен серум плюс кор-

тикостероиди (само при 14%). Във 

всички анализирани доклади се уста-

новява висока успеваемост със сиг-

нификантно пълно възстановяване 

(„излекуване“ в 78%) или намаляване 

броя на пристъпите („подобрение“ 

в 22%) от ЮРП[4]. До подобни заклю-

чения достига и мета-анализът на 

Ramakrishna et al., базиран на седем 

проучвания със 120 пациенти.

Roby et al. демонстрират, че дори 

само лаваж с кортикостероиди, 

без сиалендоскопия, има същия те-

рапевтичен ефект[14]. Ролята на 

лаважа е да се прекъсне порочният 

кръг “намалена продукция на слюн-

ка–стаза–инфекция“ чрез евакуация 

на слузестите запушалки и интра-

дукталните дебритни маси. В друго 

изследване, на кохорта от 36 деца 

с ЮРП, Schneider et al. дори не ус-

тановяват сигнификантна разлика 

между лечението с лаваж от 100 mg 

hydrocortisone в 50 ml физиологичен 

разтвор и консервативно лечение с 

перорален антибиотик (amoxicillin + 

betа-lactamase inhibitor).

Мета-анализът на Berta et al. от 

2017 г., обобщаващ резултатите 

от 18 клинични проучвания за роля-

та на сиалендоскопията при ЮРП, 

показва, че повечето екипи са 

оценили ефикасността на интер-

венционалната сиалендоскопия с 

лаваж за предотвратяване на реци-

диви, като и различните разтвори 

за промивка – чист физиологичен 

разтвор, физиологичен разтвор + 

антибиотик (най-често amoxicillin 

+ betа-lactamase inhibitor), физиоло-

гичен разтвор + кор  тикостериод 

(най-често hydro cor tisone) или физи-

ологичен разтвор + антибиотик + 

кортикостероид. Не е установено 

предимство на някой от използва-

ните разтвори над останалите. 

Проучването обаче доказва, че ди-

агностичната и лечебна сиалогра-

фия и сиалендоскопия имат еднакъв 

принос за диагностиката и превен-

цията на рецидиви на ЮРП[12]. 

Оперативно лечение

Оперативните методи, описани в 

литературата, като лигиране на ка-

нала на паротидната жлеза, нервек-

томия нa n. tympanicus, паротидекто-

мия, се извършват в редки случаи[9,12]. 

За съжаление, до момента няма пуб-

ликувани данни за диагностичния и 

лечебен подход при ЮРП у нас. 

Заключение
Макар да е рядко и самоограничава-

що се заболяване, ЮРП все още по-

ставя пред нас редица неизвестни 

по отношение на етиопатогенеза-

та и лечението. През последните 

години обаче все по-често се доказ-

ва ефективността на сиалендоско-

пията за намаляване броя на рециди-

вите на заболяването. ■
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ф и г у р а  5 :

Сиалендоскопия на 
паротидна жлеза 

Типичен изглед на 
канала на Stensen 
при пациент с 
ЮРП – с бяла 
стена и липса на 
васкуларизация[11]


