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РЕЗЮМЕ 

 

Въведение Световната здравна организация (СЗО) препоръчва комплексна 
профилактика на оралните заболявания в детска възраст. Профилактичните 
дейности, които се препоръчват от СЗО са: орална хигиена; контрол на 
хранителната диета; ендогенна и екзогенна флуорна профилактика; 
профилактично покритие на ямките и фисурите при новопробили постоянни 
зъби; прилагане на реминерализиращи средства; здравно обучение и промоция 
на оралното здраве. Превенцията на оралните заболявания е особено важна за 
децата с медицински проблем. Липсата на орална грижа сериозно 
компрометира общото им състояние. При децата с медицински проблем 
системата от орални грижи включва: оценка на риска от развитие на орални 
заболяванияна всеки индивидуален случай; промяна в поведението за орално 
здраве и зъбна протекция. 

Цел. Да се направи преглед на литературата относно оралните  грижи при деца 
и юноши със захарен диабет тип 1. 

Материал и методи. Използвани са 29 литературни източника по проблема. От 
тях 13 са на български и 16 на чужди автори.  

Резултати. Направеният анализ на литературните източници показва, че 
децата със захарен диабет тип 1 са с висок риск за орални усложнения и освен 
стандартните рискови фактори при тях действат и специфични, свързани със 
системното заболяване. Оралната грижа е насочена към профилактиката, като 
основа на доброто орално здраве. 

Заключение. Изследователите са единодушни, че редовната професионална 
грижа, клиничната оценка на дентален и пародонталния статус и гликемичния 
контрол на общото заболяване са главните превантивни мерки, осигуряващи 
добро орално здраве на пациентите със захарен диабет.  
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ABSTRACT 

Introduction. The World Health Organization (WHO) recommends a complex 
prevention of oral diseases in childhood. Preventive strategies recommended by 
WHO are: oral hygiene; diet control; endogenous and topical fluoride prevention; 
sealants for newly erupted permanent teeth; application of remineralizing agents; 
health education and oral health promotion. Prevention of oral diseases is particularly 
important for children with medical problems. Lack of oral care seriously compromise 
their general condition. In children with medical problems the oral care system 
includes: an assessment of the risk for development of oral disease for each 
individual case; behavior change to maintain oral health and dental protection. 

Aim. To make a literature review on the oral care strategies for children and 
adolescents with type 1 diabetes. 

Material and methods. 29 literature sources concerning the problem are used - 13 
from Bulgarian and 16 from foreign authors. 

Results. Analysis of the literature shows that children with type 1 diabetes are at 
high risk for oral complications. In addition to standard risk factors there are also 
specific factors, associated with the systemic disease. Oral care focuses on the 
prevention as a basis for good oral health. 

Conclusion. Researchers agree that regular professional care, clinical assessment 
of dental and periodontal status and glycemic control of the general disease, are the 
main preventive measures ensuring good oral health of patients with diabetes 
mellitus.  
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Въведение 

 

 Световната здравна организация (СЗО) препоръчва комплексна 
профилактика на оралните заболявания в детска възраст. Възможностите за 
такъв подход са най-големи в детска възраст, защото оралните структури са  в 
период на изграждане и обменните процеси в тях са изразени най-добре. 
Профилактичните дейности,които се препоръчват от СЗО са: орална хигиена;  
контрол на хранителната диета;  ендогенна и екзогенна флуорна профилактика 
;профилактично покритие на ямките и фисурите при новопробили постоянни 
зъби; прилагане на реминерализиращи средства; здравно обучение и 
промоция на оралното здраве (1). От 2009 година в България съществува 
Национална програма за профилактика на оралните заболявания, която 
работи в две основни правления: 

- повишаване информираността на деца, родители,учители,лекари по 
дентална медицина и обществото като цяло за профилактиката на 
оралните заболявания 

- силанизиране на първите постоянни молари при деца на възраст от 5-9 
години (2, 3).   

Съвременните стратегии за превенция на оралните заболявания изискват 
оценка на риска от появата и развитието им. У нас Рашкова и кол. разработват 
система за оценка на кариес риска, според която децата са класифицират в 3 
групи – с нисък, среден и висок риск, включвайки 16 рискови фактора. На тази 
база е създаден инструмент за оценка на кариес риска. Общите фактори (от 
анамнезата) включват: възраст на детето; наличие на системно хронично 
заболяване, което може да влияе на оралната рискова среда (това са 
заболявания, които променят слюнчения ток, киселинността на слюнката, 
оралния имунитет, резистентността на емайла и др.); хранителните и орално-
хигиенните навици на детето; провежда ли се локална флуорна профилактика; 
посещения в дентален кабинет и по каква причина; информация за 
новопоявили се кариозни лезии през последната една година. 

 

Оралните рискови фактори включват: 

 

1. Оценка на специфични за кариеса фактори (кариозност на пациента  
(df/t) (DMF/T) и активност на кариозните лезии);  

 

2. Оценка на специфични пародонтални рискови фактори (инсерции, 
некачествени обтурации, апроксимални кариеси, зъбно челюстни 
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деформации, оценка на пародонталния статус чрез използуването на  
походящи индекси)  

 

3. Общи фактори за орална патология: оценка на слюнката;  оценка на 
плаков биофилм- pH на плаката (4, 5).   

Рашкова предлага алгоритъм на орален рисков профил при деца със 
системни заболявания, които са причина за повишен риск от орална патология 
(фиг. 1) (6).  
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Фигура 1. Орално изследване на дете с повишен риск 

 

При децата с медицински проблем системата от орални грижи включва: 
оценка на риска от развитие на орални заболявания на всеки индивидуален 
случай; промяна в поведението за орално здраве и зъбна протекция (7). 
Оценката на оралната рискова среда  е нужна, за да се възстанови нарушения 
баланс, като се подтискат рисковите и стимулират защитните фактори  за 
орална патология. Тя винаги е резултат от дисбаланса между различни 
фактори, при които системното заболяване оказва своето влияние. Много  
хронични заболявания в детството са свързани с нарастване на риска от 
кариес и общо влошаване на оралното здраве. Към тях се отнася изахарният 
диабет тип 1, при който промените в  в оралната среда са свързани с: 

 

• намален слюнчен ток, повишено съдържание на глюкозата в 
слюнката и създаване на  кисела орална среда  

• нарушаване на оралната екология и стимулиране на 
плакообразуването 

• Нарушаване на оралния имунитет в пародонта и оралната мукоза  
вследствие на: 

- смутена функцията на полиморфнонуклеарните левкоцити 
(намален хемотаксис, адхезия, фагоцитоза) 

- силна възпалителна реакция (повишени TNF-α, Il-1β, PGE2) 
- намален синтез на колаген (гликозаминогликани) 
- повишена колагеназна активност. Колагена претърпява 

неензимно гликолитично разграждане, с образуване на 
продукти, които стимулират тъканната деструкция. 

 

Оралните усложнения при захарен диабет включват: пародонтално 
заболяване, повишена кариозност и повишено отлагане на зъбен камък, сухота 
в устата, афти, язви по устната лигавица и др. Заболяването на пародонта е 
най-често срещаното орално усложнение на лошо контролирания захарен 
диабет. При децата с диабет трябва да се има предвид и повишената 
податливост към инфекции и забавено заздравяване на оралните лезии Тези 
усложнения се развиват преди всичко при деца с лошо контролиран диабет и 
са свързани с: промяна на отговора към инфекция, микросъдови изменения и 
увеличена концентрация на глюкозата в слюнката и гингивалната кревикуларна 
течност (6). 
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Цел. Да се направи преглед на литературата относно оралните  грижи при деца 
и юноши със захарен диабет тип 1. 

 

Материал и методи. Използвани са 29 литературни източника по проблема. От 
тях 13 са на български и 16 на чужди автори. 

 

Резултати   

 

Профилактика на оралните усложнения при деца със захарен диабет 

 

Въпросът за профилактиката на оралните заболявания при децата и 
юношите със захарен диабет трябва да се поставя много сериозно, тъй като 
при тях освен стандартните рискови фактори  действат и спефични, свързани 
със системното заболяване. 

 Захарният диабет при децата е хронично неизличимо заболяване и целта 
на лечението е постигане и поддържане на добър метаболитен контрол при 
отсъствие на каквато и да е клинична симптоматика  Основен и постоянен 
признак на захарния диабет е хипергликемията и нейното овладяване е залог 
за отдалечаване във времето на настъпващите усложнения на диабета. 
Метаболитният контрол има първостепенно значение за развитието на диабета 
и за превенцията на свързаните с хипергликемията промени в тъканите на 
децата. Поддържането на добър метаболитен контрол на диабета изисква 
внимание по отношение на диетата, ежедневни тестове  за измерване на 
кръвната захар и точно отмерване на дозата инсулин. Критериите за добър 
метаболитен контрол са клинични и клинико-химични. Клиничните критерии 
включват: 

• добро общо състояние 
• липса на клиничните признаци на диабета 
• нормална работоспособност 
• психическа уравновесеност 
• нормален растеж и развитие 
• нормална телесна маса 
• редки и леки хипогликемични прояви 

 

Клинико-химичните критерии са: 
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• нормогликемични колебания на гладно между 5 и 7 mmol/l и под 9 
mmol/l след нахранване(100).  

• Гликиран хемоглобин( HbA1c) под 7.2% . Стойности 6%-8%  на  
HbA1c  при деца с диабет е показател за добър метаболитен 
контрол (8). 

 

Редица фактори като: повишена честота на хранителния прием, намалена 
слюнчена секреция, водещи до занижена орална хигиена, голямата 
ангажираност на родителите със системното заболяване, както и липсата на 
достатъчно информация за влиянието на  оралното здраве върху общото 
здраве, поставят децата с диабет в групата с висок риск от развитие на орални 
заболявания (9, 10). Хранителният прием при деца с диабет изисква 
специфична композиция на храненията на определени малки интервали, във 
връзка с приема на инсулин и се изработва от лекуващия лекар. Добре 
балансираната диета не би трябвало да има висока кариесогенност, тъй като 
тя изключва лесно ферментиращите въглехидрати (9). Течната орална среда 
при деца с диабет се характеризира с качества, които я отличават от тази при 
здравите деца. Те я правят по-рискова за образуване на плаков биофилм и 
развитие на кариес и пародонтални заболявания. Основните промени в 
слюнката установени при пациенти със захарен диабет тип 1 са хипосаливация 
и повишени нива глюкоза, калции, магнезии, протеините, алфа амилазата и 
активността на пероксидазата (11).  Превантивната орална грижа при децата с 
диабет е ограничена, тъй като денталните медици ги лекуват само когато се 
налага лечение и облекчаване на болков симптом. Това от своя страна може 
да повлияе неблагоприятно честотата на посещенията при дентален лекар и в 
последствие на оралното здраве (12). 

Запознаването с медицинската анамнеза на детето с диабет е от голямо 
значение за намаляване на риска от влошаване на медицинското му 
състояние, както и за предоставянето на адекватна орална грижа от лекаря по 
дентална медицина. Необходима е пълна и целенасочена анамнеза за 
давността на диабета, ниво на метаболитен контрол, вид на инсулиновия 
режим, за отношението на детето към оралното здраве, честотата на 
предишните дентални прегледи и проведено лечение (13, 14). 

 Правилната орална хигиена е съществена част от превенцията на зъбния 
кариес и пародонталните заболявания при децата и юношите  с диабет. Чрез 
методите за орална хигиена се постига премахване на плаката от зъбните 
повърхности, както и превантивно въздействие върху емайла чрез флуорните 
йони от зъбните пасти и разтвори (1). Необходимо е почистване на зъбите и 
устата два пъти на ден, с използване на зъбна паста, съдържаща 1000 ppm 
флуорид. 

 Необходими са препоръки  от дентален лекар за ограничаване на 
консумацията на захарните храни и напитки само в основните хранения и 
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използване на захарни заместители. Подсладените със захар напитки могат да 
предизвикат хипергликемия и трябва да се избягват винаги, когато е възможно, 
освен ако не се използват за лечение на хипогликемия (15). 

 Американската академия по детска дентална медицина признава ползите 
от стратегиите за предотвратяване на кариеси, включващи заместители на 
захар, по специално ксилитол. Този подсладител представлява алкохол на 
захарта, извлечен от пентоза захарна ксилоза. Сладостта му е еквивалентна 
на тази на захарозата и не се ферментира в киселина от бактериите в плаката 
(16).  

Намаленият слюнчен дебит е един от определящите рискови фактори, 
свързани с високата честота на зъбния кариес при деца с диабет, включени в 
изследванията на Рашкова, Siudikiene, Moreira, Lopez, Karjalainen (11, 17, 18, 
19, 20). Установено е, че реверсивното намаляване на слюнчената секреция е 
свързано с недостиг на инсулин и хипергликемията при децата с диабет. Това 
е много характерно за периодите на лош метаболитен контрол на диабета и 
при новооткритите случаи с диабет. Степентта на дехидратация на организма 
също се свързва с намален дебит на нестимулирана слюнка, която е 
предизвикана от загубата на вода при полиурия при диабета Karjalainen  (20). В 
периди на лош метаболитен контрол, може да има секреция на глюкозата в 
устната кухина, което увеличава нивото на киселинопродуциращите бактерии, 
намаляване  на pH и буферния капацитет на слюнката и развитие на кариесни 
лезии (17). Превантивните мерки срещу хипосаливацията при деца с диабет  
изискват стимулиране на слюнката чрез беззахарни дъвки, адекватна 
хидрация, често отпиване на течности по време на хранене (например ябълков 
сок) и прием на храни с влажна и мека консистенция и с висока хранителна 
стойност. При налична ксеростомия, мерките на управление включват:  
използване на балсам за уста, смучене кубчета лед,  избягване приема  на  
лепкави  и ретентивни храни и напитки съдържащи захар, или бонбони с 
канела и ксилитол, употреба на води заизплакване на уста, несъдържащи 
алкохол (21). От важно значение е медикаментите и материалите, приемани за 
увеличаване на на слюнчения ток, да да имат неутрално pH за какъвто и да е 
период от време (22). 

Стимулацията на слюнчената секреция чрез употреба на дъвки 
съдържащи ксилитол, увеличава концентрацията на бикарбонат в слюнката, 
която постъпва в устната кухина, повишава нивото на pH на слюнката, 
увеличавайки нейният буферен капацитет. Фосфатът на слюнката се променя 
в резултат от повишаването на нивото на pH и така по-голяма част от него е 
под формата на PO4. Концентрацията на йоните, които образуват решетъчната 
структура на хидроксилапатита е по-висока в стимулираната слюнка, което я 
прави по-ефективна среда за реминерализацията на кристалите в емайла (23). 

Слюнката при децата с диабет е по-кисела, което вероятно е резултат от 
повишени количества глюкоза в нея. Превантивните мерки за нормализиране 
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на pH включват стимулиране на слюнчения ток, алкализиране на течната 
орална среда с ограничаване на приема на кисели и въглехидратни храни и 
жабурене с алкални разтвори. Тези мерки могат да бъдат част от 
моделирането  на оралната среда за профилактика на зъбния кариес при 
децата с диабет (11).  

Използване на флуорни зъбни пасти и гелове за четкане на зъбите, 
съдържащи  флуор води за уста, допълнително към провежданата ендогенна 
флуорна профилактика, е най-ефективната форма за превенция на зъбния 
кариес и препоръчителна мярка при децата с повишен риск от развитие на 
кариес Поради  повишеното плаконатрупване при при децата със захарен 
диабет се препоръчва използването на силанти, с цел превенцията на на 
зъбен кариес по оклузалните повърхности на зъбите при тях (7, 16).   

Съвременното разбиране за зъбния кариес е, че той се разглежда като процес 
започващ  преди появата на видимата кариозна лезия. Диагностиката  трябва 
да е насочена към кариозния процес, преди появата на самите лезии, да се 
отчитат обратимите и необратимите лезии,  за да може да се планира 
подходящото лечение за всяка една. Днес съществуват възможности за 
откриване на зъбния  кариес в началните му фази, като  се прилагат средства 
за превантивно лечение и регресия на кариозния процес.  Превенцията и 
лечението на началните кариозни лезии включват: оценка на риска за развитие 
на кариес, управление на кариозния процес и неоперативно лечение на 
кариозните лезии (24). 

Управлението на кариозния процес означава да се  отстранят най-важните 
рискови фактори, които действат на оралната среда и да се  стимулират 
защитните фактори. Намаляването на рисковите фактори може да се получи 
чрез лична орална хигиена, провеждане на професионална хигиена, 
намаляване на кариесогенните микроорганизми, и контрол на въглехидратното 
хранене. Поддържането на добра орална хигиена премахва комплексния 
фактор зъбна плака, която е един от важните за развитие на кариозния процес. 
Необходимо е и оперативното лечение на активните необратими кариозни 
лезии, с цел намаляване на кариесогенни микроорганизми. Така оралната 
среда ще е моделирана и ще се създаде подходяща среда за приложението на 
неоперативно превантивно лечение.  Протективните фактори включват:   

- стимулиране на самопочистването и слюноотделянето 
-  прием на протективни храни (например мляко и млечни произведения, 

зеленчуци, предимно пресни)  и дъвки съдържащи ксилитол или  флуор  
Консенсуса за съвременно лечение на зъбния кариес в детска възраст, приет 
на I симпозиум на лекарите по детска дентална медицина през 2012г. ( 24, 25).  

Неоперативното лечение на кариесните лезии се осъществява чрез: 
реминерализация, локална флуоризация и приложение на силанти. 
Реминерализиращи препарати, съдържащ казеин фосфопептид, аморфен 
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калциев фосфат (CPP- ACP) и  флуориди (900 ppm) са денталните локални 
кремове без захар MI Paste Plus и Tooth Mousse-GС. Приложени локално, те 
подтискат деминерализацията, индуцират реминерализацията на ранните 
емайлови лезии и буферират промените на pH в плаката. Употребата на MI 
Paste Plus при малки деца (под 6 годишна възраст) е противопоказана, тъй като 
концентрацията  на флуор е над 500 ppm. (фиг 2) (24). 

 
Фигура 2. Елементи на неоперативното превантивно лечение по М.Пенева 

 

Пародонталните заболявания са най-честото и значимо орално 
усложнение при децата със захарен диабет. Оценката на риска  от 
пародонтални заболявания при децата и юношите със системно заболяване е 
свързана с оценка на баланса между системното заболяване като рисков 
фактор, локалните рискови фактори (субгингивална плака,зъбен камък, лоши 
обтурации, ксеростомия, ортодонтски аномалии)  и фактора възраст на детето, 
който в динамичните процеси на развитие на детския организъм е особено 
важен. Профилактиката на пародонталните заболявания не се различава 
съществено от профилактичната програма, насочена към зъбния кариес, тъй 
като рисковата орална среда за плаконатрупване е една и съща, както за 
кариеса, така и за пародонталните заболявания (5). 

Необходими са съвети за подходяща четка и зъбна паста, както и за 
употребата на допълнителни средства  за орална хигиена (интердентални 
четки, конци за зъби , разтвори за жабурене). За пародонтални заболявания са 
подходящи пастите с растителни екстракти и хлорхексидин. Пациентите трябва 
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да бъдат инструктирани и за метода на четкане на зъбите, честотата и 
продължителността. При деца и юноши с гингивално възпаление се 
препоръчва модифицирания метод на Stillman за четкане на зъбите. След 
затихване на гингивалното възпаление се препоръчва модифицираната 
техника на Bass, наричана още „сулкусно четкане”. 

Необходими са и съвети за самооценка на оралната хигиена и рисковите 
места за плаконатрупване - например оцветяване на плаката и измиване на 
зъбите до изчезване на оцветената плака. Като допълнително средство за 
подтискане на плаконатрупването е препоръчително да се  използват 
антиплакови разтвори за изплакване на устата. 

Важно лечебно и превантивно средство за пародонталното здраве при 
деца и юноши с диабет е периодично провеждане на процедури за 
професионална орална хигиена (2 пъти годишно). При установено заболяване 
на пародонта е необходим ефективен контрол на зъбна плака и зъбен камък 
(от 2 до 4 пъти годишно), както и антибиотична защита при антимикробната 
пародонтална терапия (26). 

Захарният диабет и пародонталното заболяване имат синергичен ефект. 
Възпалението  в пародонта предизвиква промени в нивото на кръвната 
глюкоза и това на свой ред пречи  за контрола на системното заболяване (27). 
Личната орална хигиена, редовната професионална  грижа, съобразена с 
индивидуалните нужди, клиничната оценка  пародонтален статус и 
гликемичният контрол на  общото заболяване са главните превантивни мерки, 
осигуряващи добро пародонтално здраве при деца и юноши боледуващи от 
захарен диабет (21). 

Забавеното постоперативно оздравяване на раните и оралните лезии в 
устната кухина също изисква управление, тъй като при пациентите с диабет са 
установени забавена васкуларизация, намален кръвен ток, намалено 
продуциране на растежни фактори, които заедно с психичния стрес вероятно 
образуват комплекс от  причини за по-удълженото време за  възстановяване 
на нарушената цялост оралната лигавица (28).  

 С цел по бързо клинично оздравяване и намаляване на риска от 
усложнения се препоръчва адекватна хидрация, която да подпомогне притока 
на кръв към раната и прием на храна и течности богати на протеини и витамини 
(vit.A, vit.B, vit.C). Натрупването на зъбна плака подтиска постоперативното 
зарастване на раните в устната кухина. Ефективното отсраняване на зъбната 
плака е определящ  фактор и при лечението на пародонталните заболявания. 
Проучвания показват, че механичното почистване на плаката с мека зъбна 
четка и използване на вода за уста за изплакване с хлорхексидин 0,2%  
(Chlorhexidin), водят до по-бързо клинично оздравяване и по- малко 
усложнения. Доказаният плакоинхибиращ ефект нахлорхексидина се дължи на 
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способността намолекулите му да се прикрепват към оралните тъкани и да 
остават продължително време в активна форма (21). 

Превенцията на хипер- и  хипогликемията е най- важната грижа на денталния 
лекар при лечението на деца с диабет. Под хипогликемия се разбира снижение 
на плазмената глюкозна концентрация под долната граница на физиологичните 
вариации у здрави лица, която е 2,8 mmol/l у възрастни и големи деца. 

 Хипогликемията е често явление при децата с диабет поради 
интензивната обмяна и трудно контролируема активност, и при деца с трайно 
лош контрол върху кръвно захарното ниво. Превантивните мерки на това остро 
усложнения включват: информация за степен на метаболитен контрол на 
диабета,  мониторинг на кръвната глюкоза преди и по време на денталното 
лечение, разпознаване на признаците и симптомите на хипогликемията, 
наличие на източник на  проста захар за прием и глюкагон  в денталния 
кабинет.  

Препоръчително е прегледът и лечебните процедури да се назначават 
сутрин, когато нивата на кортизола са най-високи и стойностите на глюкозата в 
кръвта ще са най-подходящи, или рано следобед  според режима на 
инсулиновото лечение. Необходимо е  преди денталното лечение, детето да е 
приело както необходимата доза инсулин и да е нахранено. От полза могат да 
бъдат и процедури, променящи поведението, зада се намали нивото на стрес. 
Провеждането на хирургични интервенции при случаи на лошо контролиран 
захарен диабет изисква  профилактика с антибиотик, професионална хигиена и 
изплакване на устата  с разтвор, съдържащ хлорхексидин. След сериозни 
дентални процедури (например екстракция на зъб), след които детето не може 
да се храни, лечението с инсулин трябва да  продължи и да  се приемат 
подсладени течности (например чай), като се следи нивото на кръвната захар. 
Хранителната диета по-късно трябва да включва същото съотношение между 
белтъци, въглехидрати и мазнини, за да се поддържа походящо ниво на 
кръвната захар. Необходими са по-чести визити при дентален лекар, контрол 
на зъбната плака, постоперативно лечение с антибиотик по необходимост, зада 
се осигури защита на оралното здраве на пациента.  В някои случаи се налага и 
лечение в болнична обстановка, с цел овладяване на остри инфекции, по- 
продължителни процедури, а също при малки пациенти с висока степен на 
безпокойство (29). 

 

Заключение 

 

Научните разработки по света и в България са сериозен принос към този 
значим проблем. Изследователите са единодушни, че редовната 
професионална грижа, клиничната оценка на дентален и пародонталния статус 
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и гликемичния контрол на общото заболяване са главните превантивни мерки, 
осигуряващи добро орално здраве на пациентите със захарен диабет. 
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