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Определение 

Заболявания, създаващи трайни психични 

нагласи у болния към храната и храненето 

въобще. Комплекси относно външния му вид, 

които вземат застрашителни размери, 

проявяват сериозни физиологични симптоми и 

имат редица усложнения, някои от които дори 

могат да завършат летално! 



Не бива да се бъркат с оралните изяви при психиатричните 

заболявания, които могат да се дължат на занемарена хигиена, 

самонаранявания и неблагоприятните ефекти на 

медикаментозната терапия 



Пациент В.И. от гр. Пловдив, 25 годишен 

Диагноза: Параноидна шизофрения 

Орален статус: Рампантен кариес и пародонтит 



Хранителните разстройства 

са обект на психиатричната 

практика, но лечението е в 

колаборация със зъболекар 

поради високата честота на 

оралните изяви 



Хранителни 

разстройства 

Булимия 

Бигорексия 

Анорексия 



Булимия 

• Булимия невроза е заболяване, което 

се изразява в поглъщане на огромни 

количества храна, последвано от 

самопредизвикано повръщане.  

• Болните развиват маниакален страх 

от напълняване, свързан с 

психически проблеми. 

• Терминът "булимия" е от гръцки 

произход и означава "волски глад". 

Заболяването е открито през 1895 г 

(доста по-късно от анорексията) от 

френския психиатър Пиер Бриг. 



Булимия - същност 
Булимията е сериозно хранително нарушение, при което 

пристъпите на безконтролно хранене са последвани от повръщане 

(най-често правят тайно). Някои приемат разхлабителни и 

диуретични средства, за да се отърват по-бързо от храната. 

Заболяването е опасно, тъй като няма видими признаци и е трудно 

за диагностициране (ролята на зъболекарите тук е особено важна).  

 

Не е задължително булимиците да имат проблеми с теглото. Ако 

количествата на изхвърляната чрез самопредизвиканите 

повръщания  храна са съответни на консумираната, организмът би 

страдал от недохранване и това може да доведе до значително 

сваляне на килограми, но не винаги.  

 

Булимията е най-разпространена сред младите жени (между 15 и 

30 години). Прекаралите анорексия са особено рискова група. 

Крайната фаза на булимията се изразява в тежка депресия. 

  



Симптомите на заболяването се разделят на физически, 

психологични, социални и поведенчески 

  

• Физическите признаци са: непрекъснати колебания в теглото (плюс и 

минус 5-10 кг ), дехидратация, хронично раздразнение на гърлото  и 

образуване на разязвявания по лигавицата на устната кухина и 

хранопровода (от киселата реакция на повръщаната маса), поява на 

кървава слуз в изхвърляната полусмляна храна, лесна уморяемост, болки 

в мускулите, ерозио, кариеси и разрушения на зъбите, подуване на 

паротидните жлези, анемия, сърдечни проблеми и др. 

 

• Булимиците изпадат в депресивни състояния, имат повишена 

самокритичност и липса на самоконтрол. Те се изолират от близките и 

приятелите си и се концентрират изцяло върху контрола на теглото си.  

Диагностични критерии 



Ерозия на зъбите при булимия 



Орални 

изяви 

ЕРОЗИО 

Над 80% от булимиците имат ерозио.То е вторично 

предизвикано от повръщанията на стомашно 

съдържимо. Букални, лабиални и оклузалните 

лезии са значително по-чести.  

 

КАРИЕСИ ПО ЗЪБНИТЕ ШИЙКИ 

 

СЛЮНКА 

Промяната в слюнчената секреция и вторична 

ксеростомия. PH не е в норма. 

 

АНГУЛАРЕН ХЕЙЛИТ, КАНДИДОЗА, ГЛОСИТ и 

възпалена лигавица в следствие на дразнещото 

действие на стомашното съдържимо. 





Бигорексия 
• Бигорексия (мускулна дисморфия) е заболяване 

на психическа основа, което се изразява в мания 

за мускулесто и релефно тяло.  

• Психичното разтройство “мускулна дисморфия” 

е регистрирано през 1997 година, а по-късно се 

появява и терминът “бигорексия” (от англ. “big” - 

голям).  

• Бигорексиците тренират до пълно изтощение, 

болка и дори счупване на костите. Някои 

приемат анаболни стероиди непрекъснато. 

Готови са да загубят работата си, за да не 

нарушат тренировъчния си режим. Въпреки 

всички усилия, те не се харесват и развиват 

бигорексия.   



Бигорексиците страдат от фикс идеята, че тялото им е 

недоразвито.  

Страдащите от бигорексия се гледат в огледалото между 10 и 

50 пъти на ден. 

Непрекъснато търсят информация за нови тренировъчни 

програми, хранителни режими и суплементи. 

Засегнатите от бигорексия често се подлагат на строги 

протеинови диети. 

Тренират дори с тежки травми, за да не загубят мускулна 

маса. 

Бигорексиците проявяват безпричинна агресивност, често 

променят настроенията си, склонни са към депресия и чувство 

за вина при пропусната тренировка. 

Диагностични критерии 



Най-застрашени са мъжете и жените между 17 и 35-годишна 

възраст, въпреки че неудовлетвореността от фигурата се 

формира още в ранно детство.   

 

Бигорексията може да доведе до тежки здравословни 

проблеми – нарушения в дейността на нервната система и 

сърдечносъдовата система (непредвидими реакции след 

поставяне на анестетик с коригент), повишена абразия на 

зъбите (често има бруксизъм или бруксомания), косопад, акне, 

импотентност и дори до образуване на карциноми.  

Рискови групи и ефекти 



Анорексия 

• От гръцки an (липса на) и orexis 

(апетит) – понижен апетит, липса на 

апетит.  

• Преднамерено ограничаване на 

поеманата храна под влиянието на 

психопатологични разтройства.  

• Апетитът при болните присъства, но 

го подтискат със силна воля. 

• По-често срещана е при момичета. 



Намаление на телесното тегло под 

очакваното за възрастта и ръста. 

Индекс на телесна маса под 17,5. Нормата е 

от 20 до 25 като абсолютна стойност. 

Страдащите имат силен страх от 

напълняване както и промененена представа 

за формите и размерите на собственото си 

тяло. 

При жени с установен менструален цикъл има 

аменорея (липсват 3 или повече 

последователни менструации). 

Диагностични критерии 



Кожата е суха, студена, с намалена 

еластичност и тургур, лющеща се, покрита с 

мъховидно окосмяване - лануго. Наблюдават 

се дерматити, рагади. 

Хипотония, аритмия. 

Телесната температура е под 36°С. 

При лабораторните резултати се наблюдава: 

левкопения с лимфоцитоза, увеличена кръвна 

урея. 

Диагностични критерии 



Орални 

изяви 

ЕРОЗИО 

1\3 от анорексиците получават ерозио.То е 

вторично предизвикано от повръщанията, 

рефлукса и регургитацията на стомашно 

съдържимо. Букални, лабиални и оклузалните 

лезии са значително по-чести при повръщащите 

анорексици от колкото при гладуващите 

вследствие на стомашната киселина. 

 

КАРИЕСИ ПО ЗЪБНИТЕ ШИЙКИ 

 

СЛЮНКА 

Промяната в слюнчените секреции води вторично 

до структурни промени в жлезите (подуване на 

паротидите). PH не е в норма. 

 

АНГУЛАРЕН ХЕЙЛИТ, КАНДИДОЗА, ГЛОСИТ и 

възпалена лигавица в следствие на хранителен 

недоимък. От гладуването и разграждането на 

мазнините, устната кухина има дъх на ацетон.  



Клиничен 

случай 

АНАМНЕЗА 

 

Пациентката О.П.на 19г. от град Пловдив през 

2010г. посещава Факултета по Дентална 

Медицина поради силна болка и оток в долната 

дясна половина на лицето. Пациентката 

съобщава, че не е получавала дентална помощ 

от около 3 години. От анамнезата става ясно, че 

тя спазва диета, неконтролирана от диетолог! 

Придружаващият родител съобщава, че 

пациентката страда от анорексия. 

 



Клиничен 

случай 

ЕКСТРАОРАЛЕН СТАТУС 

 

Екстраорално се наблюдава подутина локализирана в 

долната дясна половина на лицето, зачервяване, болка 

при палпация и нарушена функция. 



Клиничен 

случай 

ИНТРАОРАЛЕН СТАТУС 

 

Интраорално се забелязва изгладена преходна 

гънка, фистула по проекция на 46, който е с 

паднала обтурация. Рентгновото изследване 

разкри периапикална резорбция и следи от старо 

ендодонтско лечение с недобре запълнени 

канали. Поставена е диагноза: Periodontitis 

chronica exacerbata.  



Клиничен 

случай 

Статус на 

ТЗТ 



Клиничен 

случай 

КЛИНИЧЕН СТАТУС НА ПАРОДОНТА И 

ОРАЛНАТА ЛИГАВИЦА 
 

Гингива  

 

- Анемизирана 

 

- Mаргиналният ръб и папилите са отделени от зъбите 

 

- Aташирана гингива с непроменен цвят   

                                 



Клиничен 

случай 

Параклинични изследвания 

Микробиологични изследвания с CRT тест за стойности на Streptococcus 

mutans и  Lactobacillus в слюнката;  

Резултати: Повишени стойности на Lactobacillus (CFU>105) 



Диагностика на 

хранителния режим 

N.B. В комплексното изследване и 

диагностика на пациенти с хранителни 

разстройства трябва да се обърне 

внимание и на храненето, хранителните 

навици и отношението на пациента към 

тях.  

 

Лекуваната от нас пациентка съобщи, че 

храненето е еднообразно, нередовно, 

ограничаващо се само до зелени ябълки 

и сушени плодове 



ПЛАН НА 

ЛЕЧЕНИЕ 

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 

Интраорална инцизия и дренаж на денто-алвеоларния 

абсцес около зъб 46. Озонотерапия. 

 

ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ 

Релечение на 46 

Лечение на кариес на 17, 15, 35, 27, 25, 24, 37, 34, 44, 

43, 46, 47 

Изработване на шини за реминерализираща терапия 

по отпечатък 

 

ПАРОДОНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ 

Начално  

Етиотропно – почистване на ЗП и ЗК, клинична ОХ и 

мотивация за лична ОХ 

 

Поддържащо – Eludril, използване на дентални конци, 

редовни контролни прегледи. 



Спешно хирургично лечение (инцизия, 

поставяне на дрен) и последваща 

физиотерапия с озон (Апарат Озонитрон). 

Предписан е антибиотик (Doxycycline 

2х100mg за 5 дни). 



Ендодонтско лечение на зъб 46 и 

озонотерапия през фистулата 

(Апарат Prozone)  



Резултати от ендодонтското лечение на зъб 46 и озонотерапията през 

фистулата. Зъбът е възстановен с композитна обтурация. 



Лазерна препарация, ецване и 

възстановяване на цервикалните 

дефекти (Er:YAG лазер) 



Лазерна препарация, ецване и възстановяване на цервикалните дефекти 

(Er:YAG лазер) 



N.B. Профилактични шини за 

реминерализираща терапия са 

задължители при пациентите с 

хранителни разтройства! 



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ, 

Факултет по Дентална Медицина 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


