
Орални симптоми при болести на 
ендокринните жлези.  



ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА  

Щитовидната жлеза  
(на латински: glandula thyroidea) е най-
голямата ендокринна (с вътрешна 
секреция) жлеза. Намира се в предната 
част на шията. Тя има два дяла — ляв и 
десен, свързани помежду си с тесен 
истмус. 
 
Основната ѝ функция е 

производството на йод съдържащите 
хормони тироксин и трийодтиронин, 
които влияят върху метаболизма, 

растежа и развитието. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


БОЛЕСТИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА  

Базедова болест /Тиреотоксикоза/ 

• Автоимунно заболяване 

• Тиреостимулиращи антитела  рецептори за ТТХ 

• Тиреоидни хормони   основна обмяна 

• Катаболните процеси преобладават 

• FT3 и FT4 = контраинсуларни хормони 



Клинична картина 

• Нервна система 

• Сърдечно-съдова 

система 

• Редукция на тегло 

• Храносмилателен тракт 

• Полова система 



Обективно изследване 

• Кожа „като кадифе” 

• Потоотделяне засилено 

• Тремор – дребен 

• Тахикардия, хипертония 

• Ритъмни нарушения – възрастни 

• Зрителен анализатор – екзофталм 

• Симптоми на Graeffe, Stellwag и Mӧbius 

• Лагофталм 





Лабораторни изследвания 

• Хормонален дозаж в кръвта 

– ↓TSH  

–  FT3 и FT4  

• TAT и MAT 

• Ултразвуково изследване 

• Сцинтиграфия – „възли” 



Лечение на Базедова болест 

• Медикаментозно – β-блокери, седативни, 

тиреостатици /метизол или пропицил – за 

12 месеца/ 

• Хирургично – след 12 месечно 

медикаментозно лечение без резултат 

• Радиоактивен йод 131J – възрастни, 

съпътстващи тежки заболявания 



Базедова болест и дентално лечение 

• Катехоламините + стрес = „тироидна криза“ 

• Понякога dentitio praecox и множествен 

кариес 

• Лечението е съобразено с общото 

състояние на пациента 

• При засягане на ССС, се извършва с 

внимание (упойки без коригенти!!!) 



БОЛЕСТИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА  

Микседем 

• Хипофункция на щитовидната жлеза у възрастни 

• Разнообразна етиология 

• Намалена обмяна и забавена сърдечна дейност 

• Бледа и оточна кожа 

• Задебелена, суха и бледа устна лигавица 

• Уголемен език с impresiones dentorum 

• Тенденция към множествен кариес и пародонтит  

 

 

 



БОЛЕСТИ НА ПАРАЩИТОВИДНИТЕ ЖЛЕЗИ  

Паращитовидните жлези чрез своите хормони 

паратхормон и калцитонин регулират калциеви-

фосфорната обмяна в организма (челюстни 

кости!!!) 

• Хипопаратиреоидизъм (тетания) 

• Хиперпаратиреоидизъм (болест на 

Реклингхаузен) 

 

 



БОЛЕСТИ НА ПАРАЩИТОВИДНИТЕ ЖЛЕЗИ  

Хипопаратиреоидизъм (тетания) 

• Разнообразна етиология 

• Хипокалциемия (↑възбудимост на мускулите и 

нервните клетки) 

• Тетаничен гърч („акушерска ръка“ и „конско 

стъпало“); Положителни признаци на Трусо, Хвостек и 

Ерб 

• Хипоплазия на емайла, множествен кариес, 

пародонтит, кандидоза, потрепвания на горната устна 

 

 



3D изображение на илиачна кост при 
хипопаратиреоидизъм (ляво) и 
нормална кос (дясно) 

Екстраорален тест за хипокалциемия Акушерска ръка 



Хипоплазия на емайла 



БОЛЕСТИ НА ПАРАЩИТОВИДНИТЕ ЖЛЕЗИ  

Хиперпаратиреоидизъм (болест на Реклингхаузен) 

• По-често жени между 30 и 60 години (аденом!) 

• Извличане на Калция от костите и хиперкалциемия 

• Нефролитиаза, мускулна слабост, диспепсии 

• Образуване на костни кисти, болки в костите, 

остеопороза, спонтанни фрактури (вкл. челюстните 

кости) 

• Заличаване на рентгеновия образ на lamina dura на 

алвеолите (ранен патогномоничен симптом!!!)  

 

 



Мултифокални костни лезии при хиперпаратиреоидизъм  



НАДБЪБРЕЧНИ ЖЛЕЗИ 

Надбъбречната жлеза  
(на латински: glandula suprarenalis) 
е чифтен орган, представляващ 
двойка ендокринни жлези, 
разположени върху горната предна 
част на всеки от двата бъбрека.  
 
Надбъбречните жлези са отговорни 
за секрецията на няколко 
важни хормона,регулиращи стреса 
и метаболизма. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC


НАДБЪБРЕЧНИ ЖЛЕЗИ 

• Надбъбречна медула 
 
Надбъбречната медула е сърцевината на надбъбречната жлеза. Изградена е 
от хромафинни клетки, които 
произвеждат катехоламинитеадреналин (епинефрин) 
и норадреналин (норепинефрин). Тези два водноразтворими хормона, 
производни на аминокиселината тирозин вземат участие в отговора на 
симпатиковата нервна система в резултат на стресов стимул. 
 
• Надбъбречна кора 

 
От своя страна надбъбречната кора е специализирана в синтеза 
от холестерол на кортикостероидни хормони. Една част от клетките 
синтезират кортизол, по подобие на хипоталамуса и хипофизата, друга част —
 андрогени като тестостерона, а трета част секретира алдостерон, който регулира 
водно-електролитния баланс в обмяната на веществата. Надбъбречната кора се 
регулира от хормони, произвеждани от невроендокринния дял на хипофизата и 
от хипоталамуса, както и от ренин-ангиотензиновата система. 

 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1


Хиперфункция или излишък на АКТХ 

• Болест на Иценко – Cushing – процеси в 

хипофизата 

• Синдром на Иценко – Cushing – надбъбречни 

жлези /аденом/ 

• Ектопична секреция от тумор на АКТХ (апудом) 

• Ятрогенен синдром на Cushing (кортикотерапия) 

НАДБЪБРЕЧНИ ЖЛЕЗИ 



Клинична картина 
 
• Преразпределение на мастната тъкан 
• Facies lunata, C7-мастна “гърбица” 
• Хирзутизъм  
• Изтънена кожа, кръвоизливи 
• Характерни стрии 
• Хипертония 
• Аменорея 
• Мускулна слабост 
• Психични нарушения 
• Бавно зарастване на рани по лигавицата и 

склонност към инфекции  



Психични нарушения 
Увеличена sella turcica 
Луновидно лице 
Остеопороза 
Сърдечна хипертрофия (хипертония) 
 

Мастна гърбица 
Затлъстяване 
Адренални тумори или хиперплазия 
 
Тънка, набръчкана кожа 
Абдоминални стрии 
Аменорея 
Мускулна слабост 

Пурпура 
Улцерации по кожата, бавно заздравяващи 
 





Орални изяви на М.Иценко – Cushing 

• Ранимост на лигавиците (атрофични 

промени) 

• Склонност към инфекции 

• Кандидоза 

• Остеопороза 

• Всичко това е в особена сила при 

кортикостероидна терапия 

 

 



Хирзутизъм у възрастна пациентка 
с хипофункция на половите жлези 
след менопауза. 



Адисонова болест (хронична надбъбречна недостатъчност)  

• Едновременно отпада секрецията на минералкортикоиди, 

глюкокортикоиди и надбъбречните андрогени.  

• В миналото най-често причина е била туберкулозата. В днешни дни по-

често се среща автоимунна компонента. 

• Първите симптоми са неспецифични - отпадналост, лесна умора и 

мускулна слабост. 

• Постепенно кожата потъмнява, наблюдават се пигментации в устната 

кухина. Налице са стомашно - чревни оплаквания - гадене, повръщане, 

безапетитие, загуба на тегло. Артериалното налягане е с ниски стойности. 

Болните имат прилошавания, сърцебиене и виене на свят, при жените - 

менструални нарушения.   

 

 

НАДБЪБРЕЧНИ ЖЛЕЗИ 



Morbus Addisoni 

Д.Д. с други пигментни лезии!!! 

 

Наличие на системни изяви и симптоми! 

 



ПАЦИЕНТИТЕ СЕ ЛЕКУВАТ СУТРИН РАНО. ЗАЩО? 



Целите на лечението са да се коригира както глюкокортикоидния така също и 
минералкортикоидния дефицит. Hydrocortisone (cortisol) в доза 20 до 30 мг 
дневно е основата на заместителната терапия. 
 
За да се имитира нормалния денонощен ритъм на хормонална секреция, две 
трети от дозата трябва да бъде приета сутрин и една трета вечер. 
 
По време на периоди на интеркурентни заболявания, дозата на 
глюкокортикоида трябва да бъде повишена до 75 – 150 мг дневно.  
 
Предоперативно или преди зъбна екстракция трябва да бъде приложено 
допълнително количество кортикостероид, за да се избегне настъпване на 
Адисонова криза.  
 
При продължителни физически активности, при много топло време и други 
състояния свързани с обилно потене, пациентите трябва да бъдат 
инструктирани да повишат дозата на fludrocortisone и да добавят 
допълнително количество сол към обичайната си диета 

Лечение 



ХИПОФИЗА 





АКРОМЕГАЛИЯ 

• Повишена секреция на растежен хормон /СТХ/ 

от предния дял на хипофизата (при вече 

вкостени епифизи) 

• Аденом на предния дял на хипофизата 

• Развива се след 20 годишна възраст, а преди 

завършен растеж СТХ  гигантизъм 



Клинична картина 

• Характерни промени във външния вид – 

нарастване костите на ширина 

• Лицев череп – нарастват супраорбиталните дъги, 

долната челюст изпъква (прогения), зъбите се 

разреждат, уголемени устни и език (набразден) 

• Нисък и груб глас 

• Нарастват ходилата и дланите 

• Засилено окосмяване 

• Бавно протичане, 10 – 20 години 



Макроглосия с impresiones dentorum 



Диагноза:  

1/ Повишени нива на СТХ 

2/ КАТ и ЯМР на турското седло – за аденоми 

ДД: микседем 

Лечение:  

• Облъчване на хипофизата 

• Транссфеноидална аденомектомия 





На колко години е пациента? 



Забавен зъбен пробив при хипопитуитаризъм (dentitio tarda), с образуване на 
фоликуларна киста при пациент с хипопитуитаризъм 



ПАНКРЕАС 



ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 
/DIABETES MELLITUS/ 

• Заболяване, което протича с хипергликемия и 

глюкозурия 

• Причинява се от абсолютен или относителен 

инсулинов дефицит 

• Нарушена въглехидратна, мастна и белтъчна 

обмяна 

• Микроваскуларни и макроваскуларни 

усложнения  



Класификация /СЗО/ 

1. Захарен диабет тип 1 – ИЗЗД – абсолютен инсулинов 

дефицит 

 А. Автоимунен 

 Б. Идиопатичен 

2. Захарен диабет тип 2 – НИЗТ 

 Резистентност на периферните тъкани към инсулин 

3. Други /специфични/ форми на диабет 

– Генетични 

– Лекарства 

– Инфекции 

– При бременни 



Етиология и патогенеза 

• ЗД тип 1 – 7 до 10%, автоимунно 

заболяване, HLA-DR3,4 и DQ, вирусни 

инфекции, абсолютен инсулинов дефицит 

• ЗД тип 2 - 90 – 93% от болните с диабет, 

възрастни, затлъстяване, стрес, 

контраинсуларни хормони. Има дефект в 

секрецията на инсулина и резистентност на 

периферните тъкани към действието на 

инсулина. 



Клинична картина 

Захарен диабет тип 1: 

• Остро начало 

• Манифестационна кетоацидозна кома 

• Редукция на тегло 10 – 15 кг 

• Полиурия, полифагия, полидипсия 

Захарен диабет тип 2 /след 40 г./: 

• Постепенно и незабелязано начало 

• затлъстяване 

• често случайно диагностициране – при 
операция, инсулт, пневмония 



Физикално изследване 

 

• Rubeosis diabetica 

• Ксантоми по клепачите 

• Липидна некробиоза 

• Продължително незарастващи рани 

• Вторични инфекции: форункули, дерматомикози 
и др. 

• Орална кандидоза 



Периорбитални ксантелазми 
и розацеа 





Диабетна микроангиопатия 

1/ Засягане на бъбреците – ЗД тип 1, 

микроалбуминурия, гломерулосклероза, 

насложени инфекции  ХБН, диализа, 

трансплантация 

2/ Ретинопатия – ЗД тип 2, кръвоизливи, 

пролиферация на съдове, необратими промени, 

лазеркоаулация, слепота 

3/ Невропатия – v.nervorum, ЗД тип 2, парестезии, 

изтръпване, сетивност 



Диабетна макроангиопатия 

1/ ИБС – стенокардия, инфаркт 

2/ МСБ – инсулти 

3/ Периферни съдове – долни крайници 

/интермитентно накуцване/ 

4/ Пародонт!!!! 

 



ДИАБЕТНИ КОМИ  
Видове коми при болни със захарен дииабет 

1/ Хипергликемична кетоацидозна кома /при захарен диабет 

тип 1, по-рядко при ЗД – тип 2/ 

2/ Хипергликемична некетонемична хиперосмоларна кома 

/при ЗД – тип 2/ 

3/ Лактацидозна кома /при пациенти със ЗД и бъбречна 

недостатъчност, лечение с фенформин, тежки инфекции, 

сърдечна недостатъчност/. 

4/ Хипогликемична кома. 

Хипогликемичните състояния често са асоциирани и причинени 

от инфекции /пневмония, уроинфекция/, при неадекватно 

лечение с инсулин, исхемия или инфаркт на миокарда, 

интоксикация с алкохол. 



Диабет и орално здраве 

– Зъбен кариес (↑)  

– Гингивит и пародонтит 

– Ксеростомия 

– Гъбични инфекции 

– Лезии в устната кухина 

– Нарушения във вкуса 

– Инфекции 

– Забавено зарастване на раните 

– „burning mouth“ синдром 

 

Орални изяви асоциирани с диабет: 

 





Пародонтален абсцес 



Липидни отлагания в мукозата 



Придружаващи 
автоимунни 
състояния - Витилиго 



Полови хормони, бременност и орално здраве. 



ВЛИЯНИЕ НА ПОЛОВИТЕ ХОРМОНИ ВЪРХУ ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ 
 
Така нареченият „Папратов феномен" е открит през 1957 от италианските лекари 
Andreoli и Della Porta в Университета в Торино. Те откриват, че нивата на половия 
хормон естроген може да бъде определен чрез визуално наблюдение под микроскоп 
на изсушена върху предметно стъкло слюнка. При високи нива, като тези при 
овулация, кристалите естроген формират рисунък наподобяващ папратов лист. 



Полови хормони 

Пубертет 

• Преходни 
гингивални 
възпаления 
(катарален и 
хипертрофичен 
гингивит) 

• Подобряване на 
хигиената 

Менопауза 

• Десквамативен 
гингивит 

• Повишена 
чувствителност на 
устната лигавица 

• Променен вкус 

• Истерия 

 





• Преяждане 
• Сутрешно гадене и повръщане 

(Hyperemesis Gravidarum) 
• Обездвижване 

Проблеми по време на бременност 



Промени по време на бремеността, 
които засягат оралното здраве 

• Хормонални ефекти 

– Повишена подвижност на зъбите 

– Промени в слюнката 

– Повишаване на микробното натоварване 

– Пародонтални проблеми 



Повишено количество на слюнката през втория триместър (птиализъм) 



Проблеми в слюнката 

• Намален буфериращ капацитет 

• Намалена (с) на минералите 

• Понижено количество през първия и последен 
триместър 

• Повишено количество през втория триместър 
(птиализъм) 

• Понижено рН 



Промени през бременността, които 
засягат оралното здраве 

• Сутрешно гадене 
– Трудности при поддържане на хигиената 

•  Пародонтални заболявания 
•  Кариеси 

– Повръщане (Hyperemesis gravidarum) 

• Езофагеален рефлукс 
• Експозиция на киселини (обичат кисели 

храни!!!) 
– Дразнене на меките тъкани 
– Деминерализация на зъбния емайл 
– Зъбна ерозия 



Пародонтални проблеми 
 

• Гингивит на 
бременността  

– Зачервен маргинален 
ръб 

– Оток, тестовата 
консистенция 

– Чувствителност 

– Лесно кървящи при 
миене 



Гранулом на бременността:  
през втори триместър (epulis gravidarum) 



epulis gravidarum може да достигне големи размери. Понякога 
се налага хирургично лечение 



Ексцизионна 
биопсия на epulis 

gravidarum 



Спонтанни преждевременни 
раждания при жени с 

пародонтално заболяване 
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Jeffcoat et al. (2003)  Periodontal disease and preterm birth: 

results of a pilot intervention study.  
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Prevotella intermedia 

Porphyromonas  

 gingivalis 

   Токсин: 

lipopolysaccharide 

Estrogen 
Механизъм: 



Коя е правилната позиция на стола по време на дентално лечение през третия триместър? 



Коя е правилната позиция на стола по време на дентално лечение през третия триместър? 



Синдром на v. cava inferior – намалява минутния сърдечен обем с 
последяваща хипоксия на плода 



Дентално лечение 
(виж “помощни материали“ в сайт) 

• Повечето манипулации са безопасни (втори триместър е най-
доброто време) 
 

• Медикаменти без риск 
– Дентални анестетици 
– Води за уста с хлорхексидин 
– Антибиотици: penicillin, amoxicillin, cephalexin, erythromycin 

 

• Да се избягват: 
– Aspirin или ibuprofen 
– Tetracycline, chloramphenicol, аминогликозиди, хлорквинолони 
– Ренгеново облъчване 
– Електромагнитно лъчение 

 



ХИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ 
 
Зелено оцветяване на млечните зъби на дете в резултат на 
хипербилирубинемия, с нива на билирубина над 20mg/dL за 5 
месеца 



ВРОДЕНА ПОРФИРИЯ 
 
Това е рядко, рецесивно автозомно заболяване, при което е нарушен 
метаболизма на порфирин. Порфиринът се натрупва включително в зъбите, 
които имат розово-кафяв цвят и флуоресцират в червено, когато са осветени с 
УВ лъчи.  



ТЕТРАЦИКЛИНОВО ОЦВЕТЯВАНЕ 
НА ЗЪБИТЕ 


