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Słowa kluczowe
Zmiany w narządzie żucia, zakażenia zębopochodne, schorze-
nia narządu wzroku.

Streszczenie 
Wstęp: Oddziaływanie zębów na inne narządy jest 

ważnym zagadnieniem, które powinno być dostrzega-
ne przez lekarzy różnych specjalności oraz być podsta-
wą współpracy lekarza ogólnego i lekarza stomatolo-
ga. W pracy ograniczono się do schorzeń okulistycznych  
w aspekcie zmian stomatologicznych. Celem pracy była ocena 
stanu wiedzy pacjentów na temat powiązania chorób okuli-
stycznych ze schorzeniami stomatologicznymi i ich wpływu 
na narząd wzroku, a także wykazanie słuszności wykonywa-
nia zdjęcia panoramicznego kości szczęk, jako podstawowego 
badania mającego na celu wskazanie potencjalnych ognisk zę-
bopochodnych.

Pacjenci i metody: Badaniem ankietowym objęto 279 
pacjentów z ośrodków badanych i 33 z ośrodka kontrolnego. 
Dodatkowo przeanalizowano karty pacjentów z Katedry i Kli-
niki Okulistyki z lat 2008–2010 i przebadano pacjentów z Ka-
tedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej. W pracy zawarto 
również sposób postępowania oraz różnicowanie wybranych 
schorzeń jamy ustnej powiązanych ze schorzeniami narządu 
wzroku.

Wyniki: W analizowanym materiale wykazano, że 45% 
ocenianych pacjentów wie, że niektóre choroby jamy ustnej 
mogą mieć wpływ na schorzenia narządu wzroku. Okazało się, 
że 73% pacjentów leczonych okulistycznie nie miało wyko-
nanego zdjęcia panoramicznego szczęk. Tylko 35% pacjentów 
było systematycznie leczonych przez lekarzy stomatologów 
przed planowanym zabiegiem operacyjnym w zakresie narzą-
du wzroku.

Wnioski: Ze względu na współistnienie w niektó-
rych jednostkach chorobowych zmian okulistycznych  
i stomatologicznych, pacjenci powinni być objęci komplekso-
wym leczeniem specjalistycznym.
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Summary
Background: The influence of teeth on other organs is an 

important subject which should be perceived by doctors of va-
rious specialties and become the basis for cooperation between 
the general practitioner and the dentist. The study focuses on 
ophthalmological illnesses with respect to dental lesions. The 
objective is not only to evaluate the patients’ knowledge about 
the correlation between ophthalmological diseases and den-
tal problems, and their influence on the organ of vision, but 
also to prove the advisibality of a panoramic x-ray of the jaw  
as a basic test to identify potential odontogenic foci. 

Patients and methods: The survey included 279 pa-
tients from the study sites and 33 patients from the control 
site. Additionally, patient medical records from the De-
partment and Clinic of Ophthalmology from 2008−2010 
were analysed and patients from the Department and  
Institute of Dental Prosthetics were examined. The stu-
dy also includes the procedures which took place and  
the differentiation of selected oral diseases connected with di-
seases of the organ of vision.

Results: The analysed material shows that 45% of the study 
patients are aware of some oral diseases which may influence 
diseases of the organ of vision. It transpired that 73% of the pa-
tients treated ophthalmologically had never had a panoramic jaw 
x-ray taken. Only 35% of patients were systematically treated by 
dentists before the scheduled surgical procedure on the organ of  
vision.

Conclusions: Because of the coexistence of ophthalmo-
logical and dental lesions in some disease entities, the patients 
should be given specialized and complex treatment.
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