
Literatura:

OGÓLNOUSTROJOWE ZNACZENIE 
ZDROWIA JAMY USTNEJ
Choroby przyzębia są wieloczynnikowym zakażeniem, które może być przyczyną wielu 
chorób miejscowych i ogólnoustrojowych, a także pogarszać ich przebieg.

Choroby zębów, jamy ustnej oraz trze-
wioczaszki są najczęstszymi problemami 
klinicznymi w praktykach weterynaryjnych 
małych zwierząt.1

Dodatkowo, jest bardzo wiele patologii, które są spotykane w jamie ustnej.   Choroby te, często powodują znaczny 
ból oraz miejscowy lub ogólny stan zapalny.2 Jako, że zdrowie jamy ustnej jest niezmiernie ważne dla całego zdro-
wia organizmu, włączając w to niezbędne kwestie jak odżywienie, ból etc., badanie jamy ustnej powinno mieć 
miejsce podczas każdej klinicznej oceny pacjenta.

Ropnie
Patologiczne złamanie żuchwy
Uszkodzenie/ utrata gałki ocznej
Zwiększone występowanie nowotworów złośliwych 
Przetoka ustno nosowa

Większość tych zmian może dodatkowo zmniejszać apetyt

Choroby nerek 6,8
Zwiększone występowanie niektórych nowotworów 

Podniesiona śmiertelność

Zwiększenie występowania cukrzycy 
i jej powikłań

Dodatkowe konsekwencje- przeniesienie z badań medycyny ludzkiej

Choroby wątroby 4

Choroby układu krążenia 9,10

Podwyższenie poziomu markerów 
zapalnych 5,11

Choroby jamy ustnej powodują liczne lokalne, regionalne i ustrojowe  powikłania.
Lokalne:3 Choroby ogólnoustrojowe, które mogą ulec pogorszeniu:4,5,6,7

Wszystkie te czynniki pokazują, że zdrowie jamy ustnej i zębów jest niezwykle ważne nie tylko dla całokształtu zdrowia pacjenta, ale także jego jakości życia.

Przetoka 
ustno nosowa
 (ONF).

Z powodu zapalenia 
przyzębia tworzy się połącze-
nie pomiędzy jamą ustną, a 
jamą nosową, co prowadzi do 
przewlekłej infekcji jamy no-
sowej oraz stanu zapalnego.
Bardzo często występuje. 

Choroby miazgi 
zębowej.

Zapalenie i zakażenie 
przyzębia może rozprz-

estrzenić się do komory zęba 
i kanału korzeniowego, co 
powoduje chorobę całego 
systemu endodontycznego.

Patologiczne 
złamania żuchwy.

Przewlekłe zapalenie 
przyzębia może osłabić kość 
żuchwy i prowadzić do jej 
złamania, co występuje szcze-
gólnie często u psów małych 

ras.

Problemy 
okulistyczne.

Ropnie zębopochodne 
mogą wywoływać zakażenia  
gałki ocznej i jej okolic co 
stwarza ryzyko utraty wzroku.

Zapalenie kości.

Zaawansowane zapalenie 
przyzębia może prowadzić 
do powstawania obszarów 
martwej, zainfekowanej kości 

szczęki i żuchwy.

Lokalne
zmiany: 3

1. Dlaczego zdrowie jamy ustnej jest takie istotne? 

2. Kiedy powinno badać się jamę ustna u psa czy kota?

3. A jeśli wystąpi jakiś problem?

4. Jaki jest główny cel leczenia stomatologicznego?

5. Jak nie przeoczyć problemów w jamie ustnej?

Choroby jamy ustnej są najczęściej występującymi schorzeniami u 
zwierząt towarzyszących, które wpływają na ich ogólny stan zdrowia 
i obniżają jakość ich życia.

Badanie jamy ustnej powinno mieć miejsce podczas każdej wizyty 
u lekarza weterynarii.

Państwa lekarz weterynarii zdiagnozuje pacjenta wykonując 
dokładne badanie, w tym badanie rentgenowskie. Po postawieniu 
diagnozy, ustali bezpieczny i odpowiedni plan leczenia.

Plan leczenia Państwa pupila skupi się na odpowiednim leczeniu 
zmierzającym do zlikwidowania źródła bólu i i zakażenia.

Każdy pacjent, podczas każdej wizyty powinien mieć wykonane 
badanie stomatologiczne.

Pytania i odpowiedzi Zdrowie jamy ustnej wpływa na zdrowie 
całego organizmu
Przez długi czas uważano,  że bakterie są 
głównym czynnikiem łączącym choroby  
przyzębia z innymi infekcjami w organizmie.

Tym samym, leczenie stanu zapalnego i 
bakteriemii nie tylko pomoże ograniczyć 
zapalenie przyzębia, ale może pomóc także w 
leczeniu innych chorób przewlekłych. 
Ponadto, zwierzęta z bólem jamy ustnej lub 
chorymi zębami mogą wykazywać częściową 
lub całkowitą anoreksję. U pacjentów z cho-
robami stomatologicznymi nie działa 
prawidłowo aparat żucia i gryzienia, co zakłóca 
trawienie i i ogranicza wchłanianie składników 
odżywczych, niezależnie od podaży  pełnowar-
tościowej diety.

Ostatnie badania wskazują, że bardzo istotny 
jest toczący się stan zapalny, co może łączyć 
choroby przyzębia z innymi chorobami 
przewlekłymi, takimi jak cukrzyca czy choroby 
serca.

Zły stan jamy ustnej ma istotny  negatywny  wpływ zarówno miejscowo 
jak i ogólnoustrojowo. Porozmawiaj ze swoim lekarzem weterynarii o 
dokładnym i profesjonalnym badaniu jamy ustnej.


