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Дисертація присвячена підвищенню ефективності діагностики та 

лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту при хворобі 

Крона шляхом обґрунтування, розробки та впровадження діагностично-

лікувального алгоритму. 

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит (ХРАС) є одним з 

найбільш поширених серед захворювань слизової оболонки порожнини рота 

[19, 51, 149, 155]. В загальній популяції ХРАС зустрічається у 5 – 20 % 

населення [110, 178]. Аналіз вітчизняних та зарубіжних літературних джерел 

за останні роки свідчать про те, що ХРАС найбільш часто зустрічається при 

захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зокрема при хворобі Крона.  

Патологічні зміни слизової оболонки порожнини рота при хворобі 

Крона спостерігаються у 40% пацієнтів і виявляються клінічно у вигляді 

афтозних виразок, запального інфільтрату та ерозій на внутрішній поверхні 

щік, губ, язика [38, 127]. У 60% пацієнтів ураження слизової оболонки 

порожнини рота при хворобі Крона можуть з’являтися раніше змін на 

слизовій оболонці кишківника, а у третини пацієнтів вони є первинними 

проявами [2, 127]. У зв’язку з цим актуальним стає своєчасна діагностика 

ХРАС, як первинного прояву хвороби Крона та призначення спеціального 

комплексного лікування. 

Діагностика ХРАС при хворобі Крона часто обмежується лише 

оцінкою наявних вогнищевих змін слизової оболонки порожнини рота. Для 

об’єктивізації характеру запальних змін слизової оболонки порожнини рота 



біопсія з морфологічним дослідженням переважно не виконується. Це 

обґрунтовує вивчення морфологічних змін слизової оболонки порожнини 

рота при ХРАС та визначення діагностичних критеріїв. Результати лікування 

ХРАС слід вважати незадовільними, оскільки ремісія захворювання є 

короткотривалою, а частота рецидивів досягає 90%  [52, 101, 127, 195]. Це 

переважно пов’язано з пізньою діагностикою основного захворювання та 

відповідно пізнім призначенням спеціального лікування.  

Відсутність диференційно-діагностичних критеріїв для встановлення 

остаточного діагнозу ХРАС при хворобі Крона та незадовільні результати 

лікування обумовлюють доцільність розробки комплексного діагностично-

лікувального алгоритму з метою підвищення ефективності діагностики та 

лікування. 

 Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання 

дослідження: вивчити маніфестні клінічні прояви з боку порожнини рота при 

загостренні хвороби Крона, проаналізувати клініко-лабораторні особливості 

перебігу ХРАС при хворобі Крона, дослідити морфологічні та 

імуногістохімічні особливості слизової оболонки порожнини рота у пацієнтів 

з ХРАС при хворобі Крона та обґрунтувати діагностичні критерії, розробити 

алгоритм діагностики та лікування ХРАС при хворобі Крона та оцінити 

ефективність розробленого діагностично-лікувального алгоритму ХРАС при 

хворобі Крона. 

Для реалізації поставлених завдань було проведено обстеження та 

лікування 102 пацієнтів з ХРАС за період з 2016 по 2020 роки. Вік пацієнтів 

від 18 до 65 років (середній вік 33,3±2,1). Серед них жінок – 60 (58,8%), 

чоловіків – 42 (41,2%). В залежності від результатів обстеження та 

лікувальної тактики пацієнти були розділені на дві групи.  

Першу, основну групу складали 52 пацієнти з ХРАС при хворобі 

Крона. Вік пацієнтів від 18 до 65 (середній вік 31,8±2,3), серед них жінок – 

29 (55,8%), чоловіків – 23 (44,2%). Другу групу, порівняння, складали 50 

пацієнтів з ХРАС, який не пов’язаний з хворобою Крона. Вік пацієнтів від 



18 до 65 років (середній вік 34,7±1,8 ), серед них жінок – 31 (62%),  

чоловіків – 19 (38%). Групи пацієнтів були співставні за статевим (р=0,397) 

та віковим складом (р=0,319).  

З метою вивчення клінічних проявів з боку порожнини рота та їх 

поєднання з симптомами з боку кишківника при загостренні хвороби Крона 

було обстежено 86 пацієнтів з хворобою Крона за період з 2016 по 2020 

роки. Вік пацієнтів від 18 до 65 років (середній вік 31,4±2,1). Жінок було 54 

(62,8%),  чоловіків – 32 (37,2%).   

Обстеження пацієнтів виконувалось з використанням 

загальноклінічних методів, лабораторного дослідження крові, 

імунологічних досліджень слини та крові, морфологічного та 

імуногістохімічного дослідження слизової оболонки порожнини рота та 

слизової оболонки кишківника, ендоскопічні методи дослідження 

кишківника. 

Вперше вивчені маніфестні клінічні прояви з боку порожнини рота в 

період загострення хвороби Крона у 86 пацієнтів, які показали, що серед 

них у 33 (38,4%) спостерігалися патологічні зміни з боку порожнини рота у 

вигляді набряку, гіперемії, ціанозу слизової оболонки, тріщин губ,  в тому 

числі афт у 9 (10,46%), а у 19 (22,1%) пацієнтів симптоми з боку порожнини 

рота в середньому на 8 + 1,2 днів передували симптомам з боку кишківника. 

У 14 (16,3%) пацієнтів клінічні прояви з боку порожнини рота 

маніфестували з кишковими розладами. 

Визначено, що клінічні особливості перебігу ХРАС при хворобі 

Крона, які були вивчені у 52 пацієнтів основної групи та 50 пацієнтів групи 

порівняння з ХРАС іншого генезу показали, що основними скаргами були 

наявність афт на слизовій оболонці порожнини рота, біль під час прийому 

їжі та розмові. Серед пацієнтів основної групи легкий ступінь тяжкості 

ХРАС діагностовано у 17 (32,7%), середній – у 29 (55,8%), тяжкий – у 6 

(11,5%). Клінічні прояви ХРАС при хворобі Крона з наявними 

патологічними змінами з боку слизової оболонки порожнини рота у вигляді 



гіперемії, набряку, наяністю афт були подібними до ХРАС іншого генезу і 

відрізнялися лише у 13,5% пацієнтів основної групи, у яких спостерігалося 

поєднання симптомів з боку порожнини рота та кишківника. 

За результатами імунологічного дослідження крові та слини у 

пацієнтів основної групи відносно групи порівняння було виявлено 

функціональну гіперреактивність В-ланки імунної системи.  Встановлено, 

що рівень IgG (19,5±0,46 г/л) в основній групі був вірогідно вищим від 

показника в групі порівняння (13,8±0,72 г/л) (p<0,05). Вміст IgА в сироватці 

крові пацієнтів основної групи (2,16±0,08 г/л) був вірогідно вищим (p<0,05) 

відносно показника в групі порівняння (1,51±0,03). У пацієнтів основної 

групи в ротовій рідині вміст SIgA (1,02±0,07) був вірогідно нижчим 

(p<0,05). 

Вперше встановлено, що морфологічні зміни слизової оболонки 

порожнини рота у пацієнтів з ХРАС при хворобі Крона супровождуються 

характерним гранулематозним запаленням. В епітелії слизової оболонки 

спостерігались виражені дегенеративні зміни, переважно у вигляді 

вакуольної або балонної дистрофії, ділянки паракератозу з появою 

внутрішньоепітеліальних лейкоцитів, клітин з ознаками апоптозу, 

вогнищевий акантоз.  В підслизовому шарі спостерігався виражений, 

переважно обмежений по типу гранулематозного запалення, 

лімфогістіоцитарний клітинний інфільтрат, який розповсюджувався на 

окремих ділянках на епітеліальний шар. В стромі ділянки вогнищевого 

склерозу, в судинах мікроциркуляторного русла ознаки дисмукоїдозу, в 

частині – склероз.  

Морфологічні зміни уражених ділянок слизової оболонки кишківника 

у пацієнтів основної групи показали наявність гранулематозного запалення, 

що характерно для хвороби Крона. 

Отримані результати патоморфологічного дослідження афт слизової 

оболонки порожнини рота показали відмінність запалення у пацієнтів 

основної групи та групи порівняння. У пацієнтів основної групи виявлено 



гранулематозне запалення слизової оболонки порожнини рота, тоді як у 

пацієнтів групи порівняння – фібринозне запалення. При 

імуногістохімічному дослідженні фенотипу клітинного інфільтрату в зоні 

ураження встановлено, що у пацієнтів основної групи домінували 

макрофаги, спостерігалась поява як внутрішньоепітеліальних, так і в зоні 

клітинного інфільтрату Т-лімфоцитів супресорів, що  характерно також для 

хвороби Крона. Виявлене у пацієнтів основної групи гранулематозне 

запалення слизової оболонки порожнини рота з вираженою експресією 

CD68, CD8+ в ділянках клітинного інфільтрату корелюється з 

патологічними змінами слизової оболонки кишківника та є діагностичним 

критерієм ХРАС при хворобі Крона.  

Обґрунтовано та розроблено діагностично-лікувальний алгоритм 

ХРАС при хворобі Крона, який включає вивчення скарг, анамнезу, оцінку 

об’єктивних змін слизової оболонки порожнини рота, лабораторні 

дослідження крові, імунологічні дослідження крові та слини, морфологічне 

дослідження зміненої слизової оболонки порожнини рота, капсульну 

ендоскопію кишківника, колоноскопію з морфологічним дослідженням 

ураженої ділянки кишківника та лікування з призначенням місцевої 

протизапальної терапії та загального спеціального лікування з 

використанням препаратів групи месалазинів. 

Результати використання розробленого діагностично-лікувального 

алгоритму у пацієнтів основної групи з ХРАС при хворобі Крона 

оцінювались за термінами регресії місцевих ознак запалення слизової 

оболонки порожнини рота, тривалістю ремісій та частотою рецидивів за 

період 1, 3, 6, 9, 12 місяців шляхом повторних оглядів та анкетування. 

Порівняльний аналіз термінів регресії місцевих ознак ХРАС при 

хворобі Крона між основною та групою порівняння показав наявність 

суттєвого позитивного клінічного ефекту у пацієнтів основної групи. 

Регресія гіперемії слизової оболонки порожнини рота в основній групі 

пацієнтів відносно групи порівняння відбувалась в середньому на 3,8 днів 



швидше (р<0,001), регресія запального інфільтрату слизової оболонки 

порожнини рота скорочувалась в середньому на 4,0 дні (р<0,001), регресія 

афт слизової оболонки порожнини рота – на 5,4 днів (р<0,001), епітелізація 

слизової оболонки порожнини рота відбувалась на 5,3 днів раніше (р<0,001). 

Відповідно до класифікації величини клінічних ефектів (Effect Size,  

Cohen's d) оцінка динаміки показників у пацієнтів основної групи 

знаходилась в межах d=1,7-2,1, що відповідало значному клінічному ефекту. 

У пацієнтів основної групи через 1 – 3 місці після лікування рецидивів 

ХРАС не спостерігалось. Через 6 місяців після лікування в основній групі 

рецидив виник у 1 пацієнта, в період  через 7 – 8 місяців також  у 1 пацієнта, 

а через 9 місяців – у 3. В групі порівняння розподіл часових періодів 

розвитку рецидивів був зміщений до  коротших термінів: через 1 місяць після 

лікуваня рецидив виник у 1 пацієнта, через 3 місяці у 14 пацієнтів, в період  

4 – 6 місяців – у 5,  7 – 9 місяців – у 3 пацієнтів та 10 – 12 місяців ще у 

одного. Середня тривалість ремісії в основній групі пацієнтів складала 

11,75±0,13 місяців, в групі порівняння – 6,65±0,65 місяців (р<0,001). 

Порівняльний аналіз безрецидивного перебігу ХРАС за 12 місяців у 

пацієнтів основної групи у 6,67 разів вища, ніж у групі порівняння -  Hazard 

ratio (HR) - 6,67 (3,20 – 14,9), p=0,0001, що має суттєве практичне значення. 

Таким чином, використання розробленого діагностично-лікувального 

алгоритму ХРАС при хворобі Крона забезпечує високу ефективність 

діагностики та лікування та стійкість безрецидивного перебігу захворювання 

впродовж 12 місяців у 90,4%  пацієнтів. 
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ANNOTATION 
 

Feleshtynska O. Ya. Diagnostic and Treatment Characteristics of Chronic 

Recurrent Aphthous Stomatitis in Сrohn's Disease. – Qualifying scientific work as 

a manuscript. 

  A thesis for the degree of Doctor of Philosophy in the field of study 22 

Health Care in specialty 221 Dentistry – Shupyk National Healthcare University 

Of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The thesis is aimed at increasing the efficacy of diagnosis and treatment of  

chronic recurrent aphthous stomatitis in Crohn's disease by substantiation, 

development and implementation of diagnostic and treatment algorithm.  

Chronic recurrent aphthous stomatitis (CRAS) is one of the most common 

diseases of the oral mucosa [19, 51, 149, 155]. In the general population, CRAS is 

reported in 5-20% of the population [110, 178]. The analysis of domestic and 

foreign literature of recent years shows that CRAS is the most common in 

gastrointestinal tract diseases, in particular  Crohn's disease. 

Pathological changes of the oral mucosa in Crohn's disease are observed in 

40% of patients and are clinically manifested in the form of aphthous ulcers, 

inflammatory infiltrate and erosions on the inner surface of the cheeks, lips, tongue 

[38, 127]. In 60% of patients, lesions of the oral mucosa in Crohn's disease may 

appear earlier than the changes in the intestinal mucosa, and in a third of patients 

they are the primary manifestations [2, 127]. Thus, the timely diagnosis of CRAS 

as the primary manifestation of Crohn's disease and the prescription of special 

comprehensive treatment are of great importance.  



The diagnosis of CRAS in Crohn's disease is often limited to the assessment 

of existing focal changes in the oral mucosa. To objectify the nature of 

inflammatory changes in the oral mucosa, a biopsy with morphological 

examination is usually not performed. This therefore justifies the study of 

morphological changes of the oral mucosa in CRAS and the definition of 

diagnostic criteria. The results of CRAS treatment should be considered 

unsatisfactory, as the remission of the disease is short-term, and the recurrence rate 

reaches 90% [52, 101, 127, 195]. This is mainly due to the late diagnosis of the 

primary disease and thus the late prescription of special treatment. 

The lack of differential diagnostic criteria for the final diagnosis of CRAS in 

Crohn's disease and unsatisfactory treatment results make it reasonable to develop 

a comprehensive diagnostic and treatment algorithm for increasing the efficacy of 

diagnosis and treatment.  

To achieve the goal of the study, the following research objectives were set: 

to study the symptomatic clinical manifestations in the oral cavity in acute 

exacerbation of Crohn's disease, to analyze the clinical and laboratory features of 

CRAS in Crohn's disease, to investigate morphological and immunohistochemical 

features of the oral mucosa in patients with Crohn's disease and to substantiate the 

diagnostic criteria, to develop an algorithm for the diagnosis and treatment of 

CRAS in Crohn's disease and to evaluate its efficacy.  

To meet the objectives posed, 102 patients with CRAS underwent medical 

examination and treatment during the period of 2016 to 2020. Among them there 

were 60 women (58.8%) and 42 men (41.2%). The age of patients ranged from 18 

to 65 years (mean age 33.3±2.1). Depending on the diagnostic results and 

treatment tactics, the patients were divided into two groups. 

The first (treatment) group consisted of 52 patients with CRAS in Crohn's 

disease, including 29 women (55.8%) and 23 men (44.2%). The age of patients 

ranged from 18 to 65 years (mean age 31.8±2.3). The second (experimental) group 

consisted of 50 patients with CRAS that was not associated with Crohn's disease. 

The age of patients ranged from 18 to 65 years (mean age 34.7±1.8); among them 



there were 31 women (62%) and 19 men (38%). The groups of patients were 

comparable in sex (p=0.397) and age (p=0.319).  

In order to study the clinical manifestations of the oral cavity and their 

combination with symptoms of the intestine in acute exacerbation of Crohn's 

disease, 86 patients with Crohn's disease were examined during the period of 2016 

to 2020. The age of patients ranged from 18 to 65 years (mean age 31.4±2.1). 

There were 54 women (62.8%) and 32 men (37.2%). 

The examination of patients was performed using general clinical methods, 

laboratory blood tests, immunological studies of saliva and blood, morphological 

and immunohistochemical examination of the oral mucosa and the intestinal 

mucosa, endoscopic examination of the intestine. 

 For the first time, the clinical manifestations of the oral cavity during the 

acute exacerbation of Crohn's disease in 86 patients showed that in 33 patients 

(38.4%) there were pathological changes in the oral cavity in the form of edema, 

hyperemia, cyanosis of the mucous membrane, cracked lips, including aphthae in 9 

patients (10.4%); and in 19 (22.1%) patients the symptoms of the oral cavity were 

recorded on average 8±1.2 days prior to the symptoms of the intestine. In 14 

(16.3%) patients, clinical manifestations of the oral cavity were manifested with 

intestinal disorders. 

The clinical features of CRAS in Crohn's disease, which were studied in 52 

patients of the treatment group and 50 patients of the experimental group with 

CRAS of other genesis showed that the main complaints were aphthae on the oral 

mucosa, pain when eating and talking. In the treatment group, minor CRAS was 

diagnosed in 17 people (32.7%), moderate – in 29 (55.8%), severe – in 6 (11.5%). 

The clinical manifestations of CRAS in Crohn's disease with the presence of 

pathological changes in the oral mucosa in the form of hyperemia, edema, the 

presence of aphthae were similar to CRAS of other genesis and differed only in 

13.5% of patients in the treatment group, who had a combination of symptoms in 

the oral cavity and the intestine.  



The results of immunological examination of blood and saliva showed that 

patients of the treatment group had functional hyperreactivity of B-cells of the 

immune system when compared to the experimental group. It was found that the 

level of IgG (19.5±0.46 g/l) in the treatment group was higher (p<0.05) than in 

the experimental group (13.8±0.72 g/l). The content of IgA in the serum of 

patients of the treatment group (2.16±0.08 g/l) was higher (p<0.05) when 

compared to the experimental group (1.51±0.03 g/l). In patients of the treatment 

group the content of SIgA (1.02±0.07) in the oral fluid was significantly lower 

(p<0.05). 

For the first time, it was established that the morphological changes of the 

oral mucosa in patients with CRAS in Crohn's disease are accompanied by 

specific granulomatous inflammation. The epithelium of the mucous membrane 

had pronounced degenerative changes, mainly in the form of vacuolar or 

ballooning dystrophy, areas of parakeratosis with intraepithelial leukocytes, cells 

with signs of apoptosis, focal acanthosis. The submucosal layer had pronounced 

lymphohistiocytic cell infiltrate, mostly limited by the type of granulomatous 

inflammation,  which spread to some areas of the epithelial layer. The stroma had 

areas of focal sclerosis, the vessels of the microcirculatory bloodstream had signs 

of dysmucoidosis, the microvasculature – sclerosis.  

Morphological changes in the affected areas of the intestinal mucosa in 

patients of the treatment group showed the presence of granulomatous 

inflammation, which is specifically attributed to Crohn's disease. 

The findings of pathomorphological examination of aphthae of the oral 

mucosa showed a difference in inflammation in patients of the treatment group 

and the experimental group. Granulomatous inflammation of the oral mucosa was 

found in patients of the treatment group, while fibrinous inflammation was found 

in patients of the experimental group. Immunohistochemical study of the 

infiltrating cell phenotype in the affected area in the treatment group of patients 

showed the dominance of macrophages, the presence of both intraepithelial and 

infiltrating cell suppressor T-lymphocytes, which is also specifically attributed to 



Crohn's disease. The granulomatous inflammation of the oral mucosa with 

pronounced expression of CD68, CD8+ in the infiltrating cells, which was 

detected in patients of the treatment group, correlates with pathological changes 

of the intestinal mucosa and is a diagnostic criterion of CRAS in Crohn's disease. 

The diagnostic and treatment algorithm for CRAS in Crohn's disease is 

substantiated and developed, which includes examining complaints, case histories, 

assessment of objective changes of the oral mucosa, laboratory blood tests, 

immunological blood and saliva tests, morphological examination of the impaired 

oral mucosa, capsule endoscopy of the intestine, colonoscopy with morphological 

examination of the affected area of the intestine and treatment with the 

appointment of local anti-inflammatory therapy and general treatment using drugs 

of the mesalazine group. 

The results of the use of the developed diagnostic and treatment algorithm 

in patients of the treatment group with CRAS in Crohn's disease were evaluated 

by regression of local signs of inflammation of the oral mucosa, duration of 

remissions and recurrence rate for 1, 3, 6, 9, 12 months by re-examinations and 

questionnaires. 

A comparative analysis of the regression of local signs of CRAS in Crohn's 

disease in the treatment and the experimental group showed a significant positive 

clinical effect in patients of the treatment group. The regression of oral mucosal 

hyperemia in the treatment group was on average 3.8 days faster (p<0.001) when 

compared to the experimental group; the regression of inflammatory infiltration of 

the oral mucosa decreased by an average of 4.0 days (p<0.001); the regression of 

aphthae of the oral mucosa – by 5.4 days (p<0.001); the epithelialization of the oral 

mucosa was 5.3 days earlier (p<0.001). According to the classification of the effect 

size (Effect Size, Cohen's d), the assessment of the dynamics of indicators in 

patients of the treatment group was in the range of d=1.7-2.1, which corresponded 

to a significant clinical effect. 

The recurrence of CRAS was not observed in patients of the treatment group 

in 1-3 months after treatment. In the treatment group, the recurrence was registered 



in 1 patient in 6 months after treatment, in 1 patient in 7-8 months after treatment, 

and in 3 patients in 9 months after treatment. In the experimental group, the 

recurrence was observed in 1 patient in a month after treatment, in 14 patients in 3 

months after treatment, in 5 patients in 4-6 months, in 3 patients in 7-9 months, and 

in 1 patient in 10-12 months. The average duration of remission in the treatment 

group was 11.75±0.13 months, in the experimental group – 6.65±0.65 months 

(p<0.001). 

A comparative analysis of recurrence-free course of CRAS for 12 months in 

patients of the treatment group is 6.67 times higher than in the experimental group 

– Hazard ratio (HR) – 6.67 (3.20 - 14.9), p=0.0001, which is of significant 

practical importance.  

Thus, the use of the developed diagnostic and treatment algorithm for CRAS 

in Crohn's disease ensures high efficiency of diagnosis and treatment and the 

stability of the recurrence-free course of the disease for 12 months in 90.4% of 

patients. 

Publications. The total number of related scientific papers is 10, including 5 

articles (3 in the scientific professional editions of Ukraine, 1 in the scientometric 

edition of Ukraine indexed by WoS, and 1 in the periodical scientific edition of the 

European Union (Republic of Poland) indexed by Scopus – Q3), 3 abstracts of the 

congresses and research-to-practice conferences, and 2 declared utility model 

patents of Ukraine.  

Key words: chronic recurrent aphthous stomatitis, Crohn's disease, 

morphology of the oral mucosa, morphology of the intestinal mucosa, 

granulomatous inflammation, fibrinous inflammation, local treatment, general 

treatment.    
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