
Орални симптоми при заболявания на 
отделителната система  
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Определение 
 

ХБН се дефинира като прогресиращо и обикновенно 

невъзвратимо намаляване на гломерулната функция, 

водещо до намаляване на гломерулната филтрация и 

увеличаване нивата на серумния креатинин и урея. 

 

Причини: 

• артериална хипертония,  

• захарния диабет (диабетна нефропатия) 

• хроничен гломерулонефрит,  

• хронични пиелонефрити  

• автоимунни заболявания  
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Епидемиология 
 

Това е относително често състояние, като диабетната 

нефропатия е най-честата причина за т.нар. “end-stage 

renal disease” (ESRD), откриван при 14% от бъбречно 

болните пациенти във Великобритания и 34% от 

пациентите в САЩ.  

 

В България през 2012 общият брой на всички лекувани 

пациенти в диализните центрове е 5363. От тях 4257 са с 

терминална бъбречна недостатъчност (по данни на 

В.Мушеков).  
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Стадии на ХБН 

ХБН започва със компенсаторен стадий, който може да 

протича латентно, без явни клинични изяви. Може да 

протича с различно дълга еволюция , като постепенно 

достига до стадия на декомпенсирана бъбречна 

недостатъчност, когато сериозните отклонения в 

бъбречната хомеостаза водят до тежки и многостранни 

клинични прояви.  

 

В последните години се говори за хронична бъбречна 

болест в 5 стадия, като изявената хронична бъбречна 

недостатъчност започва от 3 стадий на ХББ, когато 

гломерулната филтрация   намалява  под 60мл/мин.   

Пети стадий  е  терминален стадий - тогава  постепенно 

се изчерпват функционалните възможности на бъбрека - 

“end-stage renal disease”.  



СТАДИИ НА ХРОНИЧНА 

БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 
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Ролята на лекаря по дентална медицина е в ранното 

диагностициране и насочване на пациента към специалист.  

 

Някои от най-честите белези и  симптоми при ХБН са: 

 

• бледност, дължаща се на анемия 

• сърбеж, поради отлагане на урати в кожата (с белези от 

одраскване) 

• повишена пигментация (охродермия) 

• кафяво оцветяване на ноктите 

• едем на клепачите, глезените и др. 

• високо кръвно налягане 

• кръвонасядания, дължащи се на тромбоцитната дисфункция 

• гадене, повръщане, диария, анорексия 
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Орални прояви при пациенти с ХБН 

ХБН се асоциира с множество усложнения, които са 

повлияни от:  

• нейната етиология  

• намалената бъбречна функция 

• отговор към лечението  

• индивидуални вариации  

 

От гледна точка на връзката между системните и орални 

прояви при пациенти с ХБН е необходимо зъболекарите, 

лекуващи такива пациенти да познават възможните 

усложнения и спецификата при тяхното дентално 

лечение  
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Орални прояви при пациенти с ХБН 

Клиничните прояви в резултат на увеличената 

концентрация на урея се дължат на компенсаторната й 

екскреция със слюнката.  

 

• Излъчената в устата урея под действието на 

микроорганизмите (с уреазна активност) се 

хидролизира, при което се отделя амоняк, на който се 

дължи горчивия вкус в устата, уремичния дъх (foetor 

uraemicus) и по – алкалното рН на слюнката. 

 

• Корозивното и иритативно действие на амоняка води 

до катарален гингивит и ерозивни процеси в устната 

кухина (ерозивен стоматит, „уремична скреж”).  
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Орални прояви при пациенти с ХБН 

Наблюдават се също: 

 

• изявена ксеростомия 

 

• обилно отложен зъбен камък  

 

• кървене от устата 

 

• бледа гингива 

 

• емайлова хипоплазия  

 

• забавено прорязване на зъбите 

  

• ниска кариесна честота (рН ≈8) 
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Орални прояви при пациенти с ХБН 

• Емайловата хипоплазия е чест орален симптом на 

ХБН (между12% и 39% за постоянните зъби и 31% за 

млечните зъби).  

• Тя се характеризира с намалено количество емайл с 

дефекти по него (линии, бразди, ямки, точици), 

промяна в цвета (дисколорации) и опацитета поради 

променена микроструктура.  

• Дължи се на хипокалциемията, нарушената обмяна на 

витамин D3, токсични нива на отпадни продукти от 

азотната обмяна и метаболитната ацидоза, вторичния 

хиперпаратиреоидизъм, малнутрицията, чест прием на 

лекарства и др., които увреждат функцията на 

амелобластите. 



Емайлова хипоплазия 
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Орални прояви при 

пациенти с ХБН 

• Оралната мукоза на пациенти с 

ХБН е засегната от единични 

лигавични лезии, уремичен 

стоматит и кандидозни 

инфекции (до 37%).  

 

• Почти100% от тях показват 

някакъв тип пародонтално 

заболяване, като 46% имат 

остър гингивит, а 28% ранен 

периодонтит, независимо от 

продължителността на 

заболяването. 



Уремичен стоматит 
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Орални прояви при пациенти с ХБН 

• Рентгенологичните промени в горната и долна челюст 

при ХБН са познати като ренална остеодистрофия, 

включваща загуба на lamina dura, костна 

деминерализация, лезии с намалена рентгенова 

плътност, трабекуларно подреждане с изглед на 

„матово стъкло” и абнормно постекстракционно костно 

моделиране.  

• Те са причинени от загуба на калций от костните 

тъкани поради повишена продукция на паратхормон. 

Това води до разстройство в метаболизма на калция, 

фосфатите и вит.D 

• Костната деминерализация може да доведе до бърза 

костна деструкция и периодонтит 



Ренална остеодистрофия: Намаляване или загуба на 
кортикална кост се наблюдава в мандибуларния ъгъл и 
около максиларните синуси, foramen mentale и 
мандибуларния канал 



Гигантски клетки разположени във фиброзна тъкан 

Хистологична диагноза 



Образна диагностика с КТ 



Клиничен случай 1 

Анамнеза 
 
Пациент Н.С. от гр. Пазарджик на 26г. търси дентална 

помощ във ФДМ - Пловдив поради болки в зъб 11. 

Пациентът съобщава, че страда от бъбречно заболяване 

с голяма давност.  

 

По данни на придружаващата документация, пациентът е 

с хроничен пиелонефрит,  с периодични екзацербации, на 

фона на двустранно намалени бъбречни размери поради 

нефросклероза. Бъбречната недостатъчност е 4 степен. 

Пациентът е с вторична анемия. 

 

Пациентът съобщи още за сухота в устата, горчив вкус и 

лош дъх независимо от редовната си орална хигиена. 



Клиничен случай 1 

Екстраорален преглед 
 

• Пациентът е с нисък ръст (153см), диспропорционален 

и се придвижва със затруднение. 

  

• При екстраоралния оглед се наблюдава суха кожа с 

намален тургор, с отделящи се бели прашинки по нея. 

Колоритът е бледосивкавожълтеникав.  

 

• Паротидните жлези са слабо увеличени и леко 

болезнени при палпация. 



Клиничен случай 1 

Интраорален преглед 
 

• Интраорално лигавиците са бледи 

и сухи 

 

• Ксеростомия 

 

• Уринозен дъх от устата  

 

• Езикът е сух, обложен с 

кафеникав налеп, изразен повече 

срединно  



Клиничен случай 1 

Интраорален преглед 
 

Не са установенини лигавични лезии. 

Пародонталния клиничен преглед отчете 

генерализиран катарален гингивит, единични 

пародонтални джобове и подвижност на отделни 

зъби, неравномерно натрупване на зъбен камък 

и зъбна плака. Всички зъби са засегнати от 

емайлова хипоплазия, която се проявява с 

изтънен емайл, с наличие на множество бразди 

и точковидни дефекти по него. Наблюдавахме и 

променен цвят и морфология на зъбите 

(неправилно оформени туберкули и режещи 

ръбове). Отчетохме пълна липса на кариесни 

лезии.  



Клиничен случай 1 

Дентални параклинични 

изследвания 

Промяната в цвета на зъбите в 

кафеникаво – жълта гама наложи 

използването на УВ флуоресценция за 

отхвърляне на евентуална 

тетрациклинова дисплазия. За 

изследване на слюнката е използван 

комплекта GS Saliva – Chek Buffer (GS, 

Japan).Измереното pH е алкално (7.8), а 

буферния капацитет на стимулираната 

слюнка е повишен. Общо количеството 

на нестимулираната и стимулирана 

слюнка е понижено, и със значителен 

вискозитет. Д.Д. 



Клиничен случай 1 

Дентални параклинични изследвания 

Рентгенологичното изследване показа наличие на отделни остеолитични 

огнища в челюстните кости, остеопоротични изменения и увеличен обем 

на пулпните камери на зъбите и абнормно постекстракционно костно 

моделиране 



Клиничен случай 1 

Лечение 

Оплакванията на пациента от зъб 11 клинично и рентгенологично бяха 

диагностицирани като periodontitis chronica granulomatosa, настъпили след 

нелекувана травма и фрактура на зъба. Беше проведено ендодонтско 

лечение на зъб 11 (създаване на апикална бариера от МТА и ортоградно 

запълване с пластифицирана гутаперка и сийлър), възстановяване на 

клиничните корони на 11 и 21 с фотополимеризиращ композит, и клинична 

орална хигиена за подобряване на пародонталния статус  



Дентално лечение на 

пациенти с ХБН 
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• Лечението предложено на пациенти с ХБН зависи от стадия на 

бъбречното заболяване и настоящия клиничен статус. Пациенти с 

намалени бъбречни резерви, но без клинични изяви, могат да бъдат 

лекувани нормално, въпреки влошените параклинични показатели. 

 

• Желателно е да не се предписват медикаменти, които се 

елиминират през бъбреците или пък дозата им да се 

индивидуализира спрямо  степента на намаление на гломерулната 

филтрация поради опасност от нарастване на азотната задръжка.  



Дентално лечение на 

пациенти с ХБН 
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• От използваните в денталната практика локални анестетици, 

лидокаинът има най – добър профил на безопасност при пациенти с 

ХБН.  

 

• От антибиотичните препарати показани са полусинтетичните 

пеницилини и макролидите.  

 

• Избягват се аминоглокозиди и тетрациклини, дозата на 

карбапенемите се намалява с 50%, на цефалоспорините също.  

 

• От хинолоните Нолицин и Пефлоксацин се приемат без намаляване 

на дозата, а останалите при гломерулна филтрация под 30 мл/мин 

дозата се намалява с 50%.  



Дентално лечение на 

пациенти с ХБН 
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• От комбинираните аналгетични смеси не трябва да се 

злоупотребява с аналгина, амидофена и фенацетина. Последният 

се метаболизира до ацетаминофен който инхибира глю-6-ФДХ в 

бъбречната тъкан и проявява нефротоксичен ефект. Действието му 

се потенцира от аспирина (ацетилсалициловата киселина), който 

има и антикоагулационен ефект (кръвоизливи!!!)  

 

• Ако няма медикаментозна нефропатия, могат да се използват 

аналгин и парацетамол. Като анксиолитично и седативно средство 

по време на лечение се препоръчва диазепам, като за диазепама и 

фенобарбитала дозата се намалява поне с 50%.  

 

• Кортикостероидите се използват без ограничение.  

 

• Общият принцип е при креатининов клирънс под 50 мл/мин дозата 

на медикамените се намалява, като се увеличава  периода през 

който се приемат.  



Дентално лечение на 

пациенти с ХБН 
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• В литературата има съобщения за случаи на бактериален 

ендокардит, като рядко, но сериозно усложнение при дентално 

лечение на пациенти подложени на хемодиализа. 

 

• Счита се, че тези пациенти са умерено рискови и предписването на 

профилактична антибиотична терапия е особено важно за ESRD 

пациенти.  

 

• Възможността пациентът да бъде подложен на дентално лечение 

зависи и от коагулационния профил и тежестта на сърдечната 

аритмия, които трябва да бъдат внимателно преценени  



Дентално лечение на 

пациенти с ХБН 
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• Хематологичните усложнения, които най-често засягат пациенти с 

ХБН са ексцесивно кървене и анемия. При пациенти със значително 

увеличено време на кървене или време на съсирване, могат да 

бъдат предписани антифибринолитични медикаменти: прясно 

замразена плазма, вит.K и преливане на тромбицитна маса или 

използване на електрокаутер за контрол на кървенето по време на 

инвазивни орални процедури.  

• Внимателно трябва да се прецени дали пациента използва 

антикоагуланти от кумариновата група или хепарин. 

Антикоагулантния ефект на хепарина използван по време на 

диализата не предизвиква остатъчни отклонения в кървенето, 

защото ефекта му трае само 3 – 4 часа след инфузията.  

• Денталното лечение ще бъде по-безопасно ако се извърши в деня 

след диализа, когато няма риск от удължено кървене, вредните 

метаболити са елиминирани от кръвта, хепарина приет по време на 

диализата също вече е метаболизиран и пациента е в по-добро 

здравословно състояние.  



ХЕМОДИАЛИЗА 1 

Орални прояви  

• В някои случаи при пациенти на продължителна хемодиализа се 

наблюдава сигнификантно увеличение на размерите на челюстните 

кости (макрогнатия), в резултат на което се установява добре 

изразена лицева деформация.  

 

• Хистологично се открива тежка деструкция на костта, със запазване 

само на криволинейни фрагменти от костни ламели. Те са 

обхванати като в рамка от остеоидно вещество и са разположени 

сред фиброза. Откриват се оскъден брой остеобласти и богатство 

на гигантски многоядрени клетки тип остеокласти. На места 

последните се групират огнищно, с характеристиката на 

гигантоклетъчни грануломатозни структури.  

 

• Тези изменения налагат хирургична корекция! 



Фиброзна дисплазия на челюстните кости при пациент с ХБН 



Фиброзна дисплазия на челюстните кости при пациент с ХБН 



ХЕМОДИАЛИЗА 1 

Важно е да се отбележи, че пациентите подложени на диализа са 

изложени на голям брой хемотрансфузии, поради което съществува 

повишен риск от заразяване с HIV, HCV и HBV при необезпечени с 

предпазни средства дентални манипулации  



Бъбречна трансплантация 2 

ХББ обичайно прогресира към краен стадий на ХБН, 

което може да наложи започване на  диализа или при 

възможност дори да се осъществи бъбречна 

трансплантация. За предпочитане е денталното лечение 

на тези пациенти да бъде проведено преди 

трансплантацията. Първото изследване на оралния 

здравен статус при бъбречно болни пациенти е особено 

важно, включително за  елиминиране на  вероятен 

инфекциозен фокус от устната кухина. 



Бъбречна трансплантация 2 

Усилията на пациентите на диализа и зъболекарите,  

свързани с денталното здраве трябва да са насочени към 

санация на полетата на смущение (фокуси) в устната 

кухина, особено ако на пациента предстои 

трансплантация. Зъби с фуркационни лезии, 

периодонтални абсцеси или такива с индикации за по-

инвазивни хирургични процедури, трябва да бъдат 

екстрахирани  



Бъбречна трансплантация 2 

• През 1954 година в Бостън д-р Joseph Murray 

пръв извършва бъбречна трансплантация 

между еднояйчни близнаци (Нобелова награда 

за медицина през 1990). 

 

• В България за пръв път трансплантация на 

бъбрек е направена на 01.02.1969 година в 

института „Пирогов“. 

 

• Имуносупресивните лекарства и 

имунологичния контрол доведе до разширение 

на възрастта на реципиентите от 5 до 75 год. 



Бъбречна трансплантация 2 

Имунната система на пациентите с трансплантиран бъбрек е 

умишлено подтисната, за да се предотврати отхвърлянето на 

трансплантата. Същевременно имуносупресията повишава риска от 

възникване на злокачествени новобразования, наблюдават се 

странични ефекти, които чрез оптимизиране на дозовия режим и 

навременни симптоматични грижи е възможно напълно да се 

овладеят. 

 

    В областта на денталната медицина това са: 

 

• Гъбична контаминация в първите няколко месеца след 

трансплантацията - свързана е с намаления имунитет и достигане 

на индивидуалната доза медикаменти за всеки пациент 

 

• Разрастване на венечните папили , а от тук и по трудното 

почисване на зъбите 





Бъбречна трансплантация 2 

• Основната обща цел на пациента и зъболекаря е да не се допуска 

съществуването на активно поле на смущение в устната кухина 

най-малко 1 месец преди трансплантацията и 4 месеца след 

нея. В ранния следтрансплантационен период трябва да се 

осигури абсолютно спокойствие на организма от патогенното 

въздействие на  активни полета на смущение от областта на 

устната кухина. 

 

• Повечето дентални процедури като почистване на зъбен камък, 

кюретаж, екстракция на зъб, ендодонтско лечение са свързани с 

бързопреходна бактериемия, но при пациентите получаващи 

имуносупресивна терапия се налага антибиотична премедикация. 

Тя се назначава от лекуващия зъболекар и се съобразява с 

моментното състояние на пациента. Задължение на пациента е да 

посещава своя зъболекар и насърчаван от него да изпълнява 

правилно орално-хигиенните мерки. Това ще намали риска от 

възможни реакции на отхвърляне на присадката.  


