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Апстракт 
 
 После кариесот, пародонтоптијата претставува најраспространетото орално 
заболување кај нас, па и во светот. Се смета, дека во нашата земја дури 90 % од 
популацијата има некој облик на пародонтална болест. Голем број на истржувачи ја 
испитувале врската помеѓу пародонталната болест и социо-економските детерминанти. 
Оттука,  произлезе и основната цел на овој наш труд-да направиме преглед на најчесто 
испитуваните социо-економски детерминанти кои се поврзани со појавата на 
пародонталната болест, како истите влијаат на нејзината појава и прогресија. 
Разгледувајќи ги податоците од современата светска литература може да се добие 
впечатокот дека се присутни мултипни индикатори кои се однесуваат на социо-
економскиот статус кои се поврзуваат со состојбата на пародонтот. За одбележување е 
и фактот што сите овие индикатори: месечни приходи, степен на образование, етничка 
припадност и географска припадност (местото на живеење) се поврзани меѓу себе и  се 
меѓусебно зависни, па дури и влијаат еден врз друг,а при тоа влијаат и на самата 
пародонтална болест. Поради тоа, при разгледување на социо-економскиот статус на 
одредена индивидуа и неговото влијание врз пародонталното здравје, потребно е сите 
тие индикатори да се анализираат. Голем број на студии ја утврдиле разликата во 
состојбата на пародонталното здравје, во зависност од социо-економскиот статус на 
индивидуата. Токму поради тоа, во овој труд ќе бидат презентирани токму податоците 
кои се однесуваат на разлчните аспекти на социо-економските и социјалните 
детерминанти и нивното влијание на пародонталната болест. 
 
Клучни зборови: пародонтопатија, социјални детерминатни, социо-економски фактори, 
социјални индикатори на здравје. 
 
Abstract 
 

Beside caries, periodontal diseases are the most prevalent oral disease in our country, 
and all over the world. More then 90% of the population in our country has some form of 
parodontal disease. A great number of researchers examined the relationship between 
periodontal disease and socio-economic determinants. Hence, the main goal of this work has 
reached-to make a review of the most frequently examined socioeconomic determinants that 
are associated with the periodontal disease, as well how they affect on its occurrence and 
progression. Looking at the data from contemporary world literature, everyone can get the 
impression that there are multiple indicators that are related to the socioeconomic status 
associated with different periodontal conditions. It is also need to be noted that all these 
indicators: monthly income, education level, ethnicity and geographical affiliation (place of 
residence) are interconnected and interdependent, and even affect one another, while also 
affecting periodontal disease itself. Therefore, when considering the socio-economic status of 
a particular individual and its impact on periodontal health, all these indicators need to be 
analyzed. A number of studies have determined the difference in the condition of periodontal 
health, depending on the socio-economic status of the individuals. That is the reason why, this 
paper will present the data related to the different aspects of the socio-economic and social 
determinants and their influence on the periodontal disease. 
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Социјалните и економските фактори и нивното влијание врз животните процеси се 
со најсилно влијание врз здравјето, и на општото и на оралното. Пародонталната болест 
поседува мултикаузална етиологија, при што постојат бројни ризик фактори кои влијаат 
на нејзината појава и прогресија како што се: лоша орална хигиена, возраста, 
конзумирањето на цигарите, бројни системски заболувања, како и самите социо-
економски фактори. 

Поради тоа, меѓу факторите кои се споменуваат дека влијаат на појавата на 
пародонтални афекции се смета дека влијае и социоекономскиот фактор. Имено, помеѓу 
популациите од високоразвиените земји за разлика од неразвиените земји, забележано 
е дека пародонталните болести најверојатно се поврзани со несоодветното внимание 
насочено кон оралното здравје, недостатокот на соодветна исхрана или ниската 
економска моќ што оневоможува редовни посети на стоматолог.  

Полето на социјалните детерминанти на здравјето, вклучувајќи го и оралното 
здравје, е можеби најсложеното и најпредизвикувачкото од сите останати детерминанти. 
Оттука,  произлезе и основната цел на овој наш труд-да направиме преглед на најчесто 
испитуваните социо-економски детерминанти кои се поврзани со појавата на 
пародонталната болест, како истите влијаат на нејзината појава и прогресија. 

Голем број на современи студии се насочиле кон утврдување на разликата во 
состојбата на пародонталното здравје, во корелација со социо-еконмскиот статус на 
индивидуите. Дел од овие студии биле дизајнирани како студии на пресек,а дел како 
лонгитудинални студии. Резултатите од овие студии покажале дека лицата кои припаѓаат 
на пониските социјални слоеви имаат поголема застапеност на пародонталната болест, 
како и зголемена напреднатост на болеста. (1,2)  

Dolan и сор. (3) вршеле мереле на клиничкиот губитокот на атачментот, 
споредувајќи ги овие мерења со социо-економскиот статус и другите потенцијални ризик-
индикатори. Тие откриле дека ниските приходи и животот во рурална средина, се значајни 
ризик-индикатори за губитокот на припојот.Со цел да се открие влијанието на социо-
економските индикатори на пародонталната болест, Drury и сор.(4) користеле индекс, 
којшто се состоел од образованието на поединецот и економскиот статус на семејството, 
делејќи го населението на САД во четири социо-економски групи. Тие откриле дека 
присуството на гингивалното крварење и губитокот на припој поголе 4mm, се зголемува 
со намалување на социоекономското ниво. Norderyd и Hugoson (5) утврдиле дека лицата 
со ниски финансиски примања имаат поголем ризик за ресорпција на алвеоларната коска. 
Оттука може да се забалежи дека, според најголем дел од студиите кои имале за цел да 
го откријат влијанието на социоекономските индикатори врз пародонталното здравје, 
откриено е дека лицата кои припаѓаат на пониските социјални слоеви многу почесто се 
карактеризираат со пародонтална афекција, како и тоа дека кај овие лица болеста 
најчесто е понапредната. 

Личностите кои имаат пониски приходи, се и поретки посетители на 
стоматолошките ординации. Причината за поретката посета на стоматолог не е само 
цената на стоматолошките третмани, туку и непостоење на навика за посета на 
стоматолог, што секако е поврзано и со образованието на овие индивидуи.  Поради тоа 
во овие случаи треба да се насочиме кон превземање на превентивни мерки за да се 
спречи појавата на пародонталните болести. 

Boillot и соработниците, пак во едно свое испитување откриле дека нивото на 
образование има значително влијание врз појавата на пародонталните болести, па така 
понизок степен на образование според овие автори претставува значителен ризик фаткот 
за појава на хроничната пародонтална болест.(6) Овие лица се карактеризирале и со 
лоши орално-хигиенски навики и на преглед поседуваат зголемено количество на 
дентален плак. Несоодветното орално здравје кај лицата со низок образовен статус може 
да се должи на недоволната информираност за природата и последиците од 
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пародонталната болест, недоволната мотивација за одржување на соодветна орална 
хигиена, како и недоволното разбирање за потребата од редовни контролни прегледи на 
стоматолог за да се одржат пародонталните ткива здрави. Hansen и соработниците,(7) 
покажале дека со соодветна едукација за менување на оралните навики во однос на 
оралната хигиена и здравје и кај лицата со низок образовен статус може да се намали 
ризикот за појава на болеста.  

Начинот на живот исто така влијае на пародонталното здравје. Неколку стидии 
укажале на тоа дека лицата кои водат здрав живот имаат помалку гингивални и 
пародонтални проблеми во однос на оние кој не водат здрав живот.(8)  

Она што може да се потврди е фактот дека групите со низок социо-економски 
статус (без разлика дали станува збор за лица со низок приход или образование) се 
изложени на поголем ризик за појава на пародонтална болест, за разлика од групите со 
висок социо-економски статус. Зголемениот ризик во оваа група, може да се должи и на 
однесувањето, но и на животната средина. 

Во дел од достапната литература,(9,10,11) се укажува дека спецификите на социо-
економскиот статус во географскиот регион на живеење (рурална, урбана средина) имаат 
силно влијание врз здравјето на индивидуите од тој регион. 

Најголем дел од студиите укажале на фактот дека, гингивалните состојби се тесно 
поврзани со социоекономскиот статус, но врската помеѓу социоекономскиот статус и 
пародонтитот е помалку директна. Гингивалното здравје е поквалитетно кај индивидуи со 
повисока едукација и подобар социоекономски статус за разлика од индивидуите со 
понизок социоекомски статус. Најголем дел од испитаните студии во своите заклучоци 
укажуваат и на силно изразена асоцираност на начинот на живот и степенот на 
образованието со пародонталната болест. 
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