
1 
 

РЕВМАТОИДНИЯТ АРТРИТ ВЛИЯЕ ЛОШО НА ДЕНТАЛНОТО 

ЗДРАВЕ. КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ? 

 

Пациентите с ревматоиден артрит (РА) са по-склонни и по-

често са принудени да посещават зъболекар. Проучване, 

проведено сред близо 15 000 души, е установило, че пациентите 

с РА са с повишен риск от кариес и проблеми с венците, 

съобщава BMC Oral Health. 

 

● Хората с ревматоиден артрит е по-вероятно да имат проблеми със 

зъбите, отколкото тези, които не страдат от това заболяване, съобщава 

BMC Oral Health; 

● РА се свързва с по-висока честота на кариеси, заболявания на венците и 

язви в устната кухина; 

● Проучване, проведено сред близо 15 000 души, показало, че хората с РА 

посещават зъболекар средно по 2,7 пъти годишно в сравнение с 1,8 пъти 

годишно при хора със здрави стави. 

 

Хората с проблемни стави по-често сядат на зъболекарския стол 

Изследователите са направили анализ на честотата на ползване на 

стоматологични услуги от хора с и без ревматоиден артрит. Проучването 

е включило приблизително 1300 човека с новооткрит ревматоиден 

артрит и над 13 300 души без РА в периода между януари 2000 г. и 

декември 2012 г., като са взети предвид характеристики като възраст и 

пол. 

Честотата на визитите при зъболекар сред хората с ревматоиден артрит е 

по-висока – 2,67 посещения годишно в сравнение с 1,78 посещения в 

групата на лицата със здрави стави. 

 

Човекът с ревматоиден артрит: стоматологични проблеми 

Хората с РА по-често в сравнение с хората без РА, са имали проблеми с:  

● кариес на зъбите 

● пулпит, 

● гингивит, 

● пародонтит, 
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● язва на устната кухина, 

● нарушения на темпоромандибуларната става. 

Тази връзка е била особено изразена при жените, съобщават 

изследователи от болницата Dalin Tzu Chi в Тайван в BMC Oral Health, 

което вероятно е свързано с факта, че РА се среща по-често сред жените 

отколкото сред мъжете – съотношението е приблизително 6:1 до 60 

годишна възраст.  

Важно е да се отбележи, че хора с основна диагноза синдром на Сьогрен 

са били изключени от това проучване, защото „синдромът на Сьогрен е 

силен рисков фактор за развитие на кариес. Възможно е обаче 

участниците в проучването да са имали вторичен синдром на Сьогрен, а 

намалената секреция на слюнка може да е общ рисков фактор за РА и 

стоматологични заболявания“ – посочват изследователите. 

Изследователите заключават, че „както ревматолозите, така и 

зъболекарите трябва редовно да оценяват оралното здраве“ на хората с 

ревматоиден артрит. 

 

*** 

От информацията не става ясно, какви са причините – точно установени 

или предполагаеми – за тази ситуация. Дали това са самите 

възпалителни процеси в тялото при наличие на РА, дали съществува 

някаква генетична или фамилна обремененост, или тази по-висока 

дентална заболеваемост е резултат от медикаментозните терапии, 

прилагани при РА. Поне спорен мен, най-вероятно е и трите посочени 

фактора да оказват влияние върху този вид заболеваемост.  

По принцип много хора са склонни да неглижират или да омаловажават 

здравните проблеми със зъбите. Тези проблеми, освен че имат твърде 

сериозни био-физиологични последици за тялото на човека, водят и до 

редица психо-социални проблеми. Например: загрозяване на лицето, 

допълнителни болки на фона на хроничните болки от РА, допълнителни 

и при това често твърде сериозни разходи за дентално здраве, влошаване 

на храненето и поява на стомашно-чревни проблеми, отключване на 

процеси на обедняване и бедност, социална дезинтеграция и изключване.  

Така че препоръката на изследователите за редовно следене и оценка на 

денталното здраве от страна на ревматолози и зъболекари, както и, 
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според мен, от страна на самите хора с РА, е от изключителна важност за 

тяхното добро здравословно състояние. 
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