
Streszczenie pracy doktorskiej lek. stom. Katarzyny Stryjewskiej pt.: „Oral health in patients  

with myocardial infarction treated by primary angioplasty” 

(„Zdrowie jamy ustnej u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką”) 

 

Celem pracy była ocena związku między zdrowiem jamy ustnej, a ostrym zespołem wieńcowym 

potwierdzonym angiografią wieńcową. Materiał i metody: Uczestników rekrutowano wśród pacjentów, 

którzy mieli wykonaną angiografię wieńcową na Oddziale Kardiologii. Badaniem objęto 128 pacjentów 

[68 pacjentów w grupie badanej z ostrym zespołem wieńcowym zdiagnozowanym za pomocą angiografii 

wieńcowej (grupa ACS), a także 60 pacjentów w grupie kontrolnej, w której koronarografia nie ujawniła 

żadnych zmian w tętnicach wieńcowych (grupa H]. Przeprowadzono szczegółowe kliniczne badanie 

stomatologiczne. Poziom profilaktyki stomatologicznej oceniano w obu grupach. Ponadto zdrowie jamy 

ustnej pacjentów oceniono na podstawie wskaźników dentystycznych. Ocena higieny jamy ustnej 

obejmowała również ocenę mikologiczną jamy ustnej oraz analizę bakteriologiczną i mikologiczną próbek 

pobranych z kieszonek dziąsłowych. Wyniki: Higiena jamy ustnej w przypadku badanej grupy 

charakteryzowała się nieregularną opieką stomatologiczną i nieodpowiednimi procedurami higienicznymi. 

Zdrowie jamy ustnej w grupie badanej było gorsze we wszystkich badanych wskaźnikach 

stomatologicznych, z wyłączeniem wskaźnika wypełnienia zębów (F-T). Grzybicza kolonizacja jamy 

ustnej była bardziej rozpowszechniona w grupie badanej niż w grupie kontrolnej. Wniosek: Zdrowie jamy 

ustnej pacjentów z grupy badanej było znacznie gorsze w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Summary 

Introduction: The possible connection between oral health and overall health has been a subject  

of debate among medical practitioners and theoreticians for millenia. The aim of the study was to assess 

the relationship between oral health and acute coronary syndrome confirmed by coronary angiography. 

Material and methods: The participants were recruited from patients who had undergone coronary 

angiography in the Cardiology Department. The study included 128 patients [68 patients in a study group 

with acute coronary syndrome diagnosed by means of coronary angiography (ACS-group) as well as 60 

patients in a control group in whom coronarography revealed no lesions in coronary arteries (H-group].  

A detailed clinical dental examination was performed. The level of oral prophylaxis was assessed for both 

groups. Moreover, the patients’ oral health was assessed on the basis of the dental indices. Furthermore the 

oral hygiene assessment included a mycological evaluation of the oral cavity and bacteriological  

and mycological analysis of samples taken from gingival pockets. Results: Oral hygiene in the case  

of the study group was characterised by irregular dental care and inadequate hygiene procedures. Oral 

health in the study group was worse to a degree that was statistically significant in all the indices examined, 

excluding the filled teeth index (F-T). Fungal colonisation of the oral cavity was more prevalent in the study 

group than in the control group.  Conclusion: The oral health of patients  

from the ACS group was significantly worse compared to the H-group.  

 


