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Дијабетесот, како значајно еднокринолошко заболување Дијабетесот, како значајно еднокринолошко заболување 
влијае на метабозмот на јаглехидратите, мастите и 

протеините во организмот, а по подолго време влијае и 
на структурата и функцијата на крвните садови, нервите 
и другите витални органи и органски системи  Главни и другите витални органи и органски системи. Главни 
орални проблеми кои се јавуваат кај дијабетичарите се 
чести орални инфекции и ксеростомија, болести на 
забите и околу-забните ткива и долго опоравување 
после секоја извршена интервенција во оралниот 

медиум. Ако се чека предолго некои од овие проблеми 
може да доведат до трајни последици..

Главна цел на ова наше истражување беше да се 
проценат најчестите орални промени кои се 
забележуваат кај пациентите со тип 2 дијабет. 
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Материјал и методи: За реализација на поставената цел на вкупен број од Материјал и методи: За реализација на поставената цел на вкупен број од 
60      ј б   2 60 испитаници со контролиран или неконтролиран дијабетес тип 2 
направени се контролни стоматолошки прегледи. За да влезат во 
испитуваната група пациентите потребно е дијабетот да бил 
дијагностициран најмалку две години пред изведениот стоматолошки 
преглед. Испитаниците се поделени во две подеднакви групи (од по 30 
испитаници)- едната која редовно се придржува на терапевтските 
проткололи (контролиран дијабетес) и втората пациенти кои не се 
придржуваат на препорачаната терапија (неконтролиран дијабетес).
проткололи (контролиран дијабетес) и втората пациенти кои не се 
придржуваат на препорачаната терапија (неконтролиран дијабетес).

Хипосаливација

Халитоза

Заклучок: Оралните промени 
кои се карактеристични за 
дијабетес тип 2 се сметаат за 
една од најзначајните 

Хронична 
пародонтопатија

Орален жаречки 
синдром

Алтерација на 
вкусот

Кандидијаза 

една од најзначајните 
компликации на ова 
заболување. Поради тоа што 
овие клинички манифестации 
се доста чести меѓу 
пациентите, потребна е рана 
детекција и соодветна терапија 

Кандидијаза 

Промените се почести кај лицата 
кои нередовно ја земале 
терапијата за контрола на 

гликемијата

ј р ј
на дијабетесот, со цел 
навремена превенција и 
третман на оралните 
компликации.


