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Streszczenie  

Wprowadzenie 

Pierwsze pięć lat życia dziecka to przełomowy okres dla ich rozwoju fizycznego i poznawczego. 

Wczesne dzieciństwo jest naznaczone ogromnym wzrostem i rozwojem, to w tym czasie dziecko jest 

najbardziej podatne na szereg chorób, ale jednocześnie podatne na wprowadzane nawyki 

prozdrowotne. Oba aspekty mają długoterminowe, poważne skutki wpływające na jakość życia. 

Próchnica jest przewlekłą chorobą infekcyjna indukowaną dietą, wynikającą z zachwiania równowagi 

pomiędzy czynnikami ochronnymi i patologicznymi. Główną rolę w jej rozwoju odgrywają: kariogenne 

bakterie, fermentujące węglowodany w diecie, sposób karmienia, podatność zębów i organizmu oraz 

czas wdrożenia profilaktyki, pierwszego ząbkowania. Profilaktyka fluorkowa nadal jest najbardziej 

wydajną i skuteczną metodą pod względem czysto ekonomicznym. Największą efektywnością 

charakteryzują się metody stosowane w gabinetach stomatologicznych, a spośród nich – 

lakierowanie, którego zaletami są adhezja do powierzchni zęba, zmniejszone ryzyko połknięcia 

preparatu i wydłużenie czasu kontaktu zaaplikowanej substancji z tkanką zęba 

Cel pracy 

Celem pracy była kliniczna ocena stanu uzębienia mlecznego i stałego, stanu higieny jamy ustnej oraz 

liczebności kolonii bakterii próchnicotwórczych w ślinie u dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół 



podstawowych na terenie miasta Lublina oraz analiza wpływu profesjonalnej profilaktyki fluorkowej 

na ww. parametry stomatologiczne.  

Cele szczegółowe pracy doktorskiej: 

1.      Analiza nawyków dietetycznych i higienicznych jamy ustnej badanych dzieci w oparciu o 

autorską ankietę z zakresu zachowań prozdrowotnych. 

2.      Ocena frekwencji i intensywności próchnicy zębów mlecznych i stałych oraz wskaźnika leczenia 

próchnicy w uzębieniu mlecznym i stałym dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych 

na terenie miasta Lublina. 

3.      Ocena zależności pomiędzy chorobą próchnicową zębów a wynikami testów mikrobiologicznych 

w ślinie badanych dzieci. 

4.      Analiza zależności między nawykami dietetycznymi a wskaźnikami choroby próchnicowej i 

stanem higieny jamy ustnej. 

5.      Analiza zależności między nawykami dietetycznymi, poziomem higieny jamy ustnej a wynikami 

testów mikrobiologicznych w ślinie badanych. 

Materiał i metody badań 

Badaniem objęto 161 dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta 

Lublina. Grupę badaną stanowiło 90 dzieci. Grupę kontrolną stanowiło 71 dzieci w analogicznym 

wieku do osób z grupy badanej, u których nie wykonywano profesjonalnych zabiegów 

profilaktycznych. Objęte badaniem dzieci były w trzech podgrupach wiekowych: pierwszą  stanowiło 

57 dzieci w wieku 3 – 4 lata uczęszczających do przedszkoli (30 dzieci w grupie badanej i 27 dzieci w 

grupie kontrolnej), drugą grupę stanowiło 50 dzieci w wieku 7 – 9 lat uczęszczających do II klasy 

podstawowej (30 dzieci w grupie badanej i 20 dzieci w grupie kontrolnej) oraz trzecią grupę stanowiły 

54 osoby w wieku 11 – 12 lat uczęszczających do V klasy szkoły podstawowej (30 dzieci w grupie 

badanej i 24 dzieci w grupie kontrolnej).  

W grupie badanej i w grupie kontrolnej u dzieci przeprowadzono badanie ankietowe wśród 

rodziców/opiekunów badanych dzieci, badanie kliniczne stanu uzębienia, higieny jamy ustnej oraz 

odczynu pH śliny oraz badanie mikrobiologiczne śliny. 

W grupie badanej wykonano profesjonalne zabiegi profilaktyczne w postaci 3-krotnego lakierowania 

zębów lakierem fluorkowym. Zabieg wykonywano co 3 miesiące. W grupie dzieci młodszych 

stosowano lakier fluorkowy Duraphat, u dzieci 11 – 12-letnich stosowano lakier fluorkowy Fluor 

Protector. 

Badaniem klinicznym oceniono: frekwencję i intensywność próchnicy zębów na podstawie liczby 

puwz/PUWZ oraz jej składowych; wskaźnik leczenia zębów mlecznych i stałych, stan higieny jamy 

ustnej za pomocą wskaźnika OHI-S wg Greene'a i Vermillion z wykorzystaniem Plaque Test. Określono 

odczyn pH śliny z wykorzystaniem testów Dentobuff Strip firmy Orion Diagnostica.  

W badaniu mikrobiologicznym oceniono liczebność kolonii bakterii w ślinie Streptococcus mutans 

oraz Lactobacillus spp. z wykorzystaniem testów CRT Bacteria firmy Vivadent.  

Dane uzyskane z badania klinicznego, mikrobiologicznego i ankietowego zostały zakodowane i 

poddane analizie statystycznej.  

Wyniki badań 



Frekwencja próchnicy zębów w analizowanej 161 osobowej populacji dzieci wyniosła 80,12% (liczba 

osób z puw>0 i PUW>0 wyniosła 129 badanych). Średnia wartość liczby puwz wśród dzieci 3 – 4-

letnich w grupie badanej wyniosła 5,11±5,04, w grupie kontrolnej wyniosła 3,45±4,62. Średnia 

wartość wskaźnika leczenia próchnicy zębów mlecznych u dzieci 3 – 4-letnich w grupie badanej 

wyniosła 0,33±0,45, w grupie kontrolnej wyniosła 0,03±0,19.  Wartość liczby puwz wśród dzieci 7 – 9-

letnich w grupie badanej wyniosła 4,19±2,86, w grupie kontrolnej wyniosła 0,80±2,46. Średnia 

wartość wskaźnika leczenia próchnicy zębów mlecznych u dzieci 7 – 9-letnich w grupie badanej 

wyniosła 0,6±0,45, w grupie kontrolnej wyniosła 0,59±0,44. Średnia wartość liczby PUWZ wśród 

dzieci 7 – 9-letnich w grupie badanej wyniosła 5,47±3,55, w grupie kontrolnej wyniosła 2,90±2,75. 

Średnia wartość wskaźnika leczenia próchnicy zębów stałych u dzieci 7 – 9-letnich w grupie badanej 

wyniosła 0,34±0,25, w grupie kontrolnej wyniosła 0,07±0,25. Średnia wartość liczby PUWZ wśród 

dzieci 11 – 12-letnich w grupie badanej wyniosła 3,17±2,46, w grupie kontrolnej wyniosła 2,67±2,24. 

Średnia wartość wskaźnika leczenia próchnicy zębów stałych u dzieci 11 – 12-letnich w grupie 

badanej wyniosła 0,29±0,35, w grupie kontrolnej wyniosła 0,12±0,27.      

Otrzymane wyniki badań zostały potwierdzone analizą w oparciu o test kolejności par Wilcoxona. 

Przeanalizowano wpływ fluoryzacji zębów na wartości liczby puwz, liczby PUWZ, wskaźnika leczenia 

zębów mlecznych i stałych, wskaźnika stanu higieny jamy ustnej OHI-S oraz wpływ fluoryzacji zębów 

na wzrost i liczebność kolonii bakteryjnych Streptococcus mutans i Lactobacillus spp. w trzech 

kolejnych etapach badania. 

1) Różnice w wartościach średniej liczby puwz przed zabiegiem i po 3-krotnych zabiegach fluoryzacji 

zębów odnotowano u 10 pacjentów spośród 60 dzieci stanowiący grupę badaną (test kolejności par 

Wilcoxona: Z=2,8031; p=0,0051). Zaobserwowane różnice były istotne statystycznie. Przeprowadzona 

analiza statystyczna wykazała, że u 83,33% (n=50) pacjentów wartość średniej liczby puwz pozostała 

stała. 

2) Przed zabiegiem lakierowania zębów średni wskaźnik leczenia zębów mlecznych wyniósł 

0,32±0,44, u połowy badanych pacjentów był na poziomie 0 (Me=0), po zabiegu natomiast wskaźnik 

leczenia zębów mlecznych wzrósł średnio do wartości 0,37±0,42, u połowy badanych nie był wyższy 

niż 0,17 (Me=0,17). 

Wartość wskaźnika leczenia zębów mlecznych przed zabiegiem różniła się istotnie statystycznie od 

wartości wskaźnika leczenia zębów mlecznych po zabiegach fluoryzacji (test kolejności par 

Wilcoxona: Z=2,8451; p=0,004439). Różnice odnotowano u 11 pacjentów.  

3) Po zabiegu lakierowania zębów u 16 pacjentów stwierdzono istotne statystycznie różnice w 

wartościach średniej liczby PUWZ, natomiast stałą wartość średniej liczby PUWZ odnotowano u 

73,33% (n=44) pacjentów (test kolejności par Wilcoxona: Z=3,5162; p=0,000438). 

4) Średnia wartość wskaźnika leczenia zębów stałych u 60 pacjentów poddanych zabiegowi 

fluoryzacji zębów wzrosła z wartości 0,29±0,35 do wartości 0,57±0,39. U połowy badanych przed 

zabiegiem wartość WL-s nie była wyższa niż 0,13 (Me=0,13), natomiast po zabiegu u połowy 

badanych nie była większa niż 0,73 (Me=0,73). 

Stwierdzono istotne statystycznie różnice w wartościach wskaźnika leczenia zębów stałych u 24 

pacjentów (40,0%) (test kolejności par Wilcoxona: Z=4,2857; p=0,00018). 

5) Średnia wartość wskaźnika higieny jamy ustnej OHI-S w grupie badanej po zabiegu lakierowania 

zębów przyjęła wartość 0,94±0,66. Ponadto stwierdzono, że po fluoryzacji zębów wartość spadła do 

wartości 0,67 (Me=0,67). Jednocześnie stwierdzono, że u 37 (61,67%) pacjentów wystąpiły różnice w 



wartościach wskaźnika OHI-S przed zabiegiem lakierowania zębów i po zabiegu (test kolejności par 

Wilcoxona: Z=1,8405; p=0,0657). Zaobserwowane różnice nie były jednak istotne statystycznie. 

6) Przed zabiegiem lakierowania zębów u połowy pacjentów liczebność kolonii bakterii SM nie była 

mniejsza niż 104 CFU/ml (Me=104 CFU/ml),  po zabiegu fluoryzacji zębów liczebność kolonii bakterii 

SM zmalała i u połowy pacjentów nie była wyższa niż 103 CFU/ml (Me=103 CFU/ml). Po zabiegu 

fluoryzacji zębów stwierdzono istotne statystycznie różnice w liczebności kolonii bakterii SM (test 

kolejności par Wilcoxona: Z=6,0927; p<0,000001). Różnice te odnotowano u 81,67% (n=49) 

pacjentów. 

7) Przed zabiegiem lakierowania zębów u połowy pacjentów liczebność kolonii bakterii LB była nie 

mniejsza niż 104 CFU/ml (Me=104 CFU/ml),  po zabiegu fluorowania zębów liczebność kolonii bakterii 

LB zmalała i u połowy pacjentów nie była wyższa niż 103 CFU/ml (Me=103 CFU/ml). W oparciu o 

przeprowadzoną analizę statystyczną stwierdzono, że u  95,0% (n=57) wystąpiły istotne statystycznie 

różnice w liczebności kolonii bakterii LB (test kolejności par Wilcoxona: Z=2,5027; p=0,0123).  

Wnioski 

Przeprowadzona analiza uzyskanych wyników badań wśród dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

1.      Frekwencja oraz intensywność próchnicy zębów mlecznych i stałych w analizowanej populacji 

dzieci była na niezadawalająco wysokim poziomie. 

2.      Badanie wykazało istotny związek pomiędzy wysoką liczebnością kolonii bakteryjnych 

Streptococcus mutans i Lactobacillus spp. w ślinie a wysokimi wartościami wskaźników choroby 

próchnicowej, co  potwierdza związek z wysokim ryzykiem rozwoju próchnicy zębów 

3.      Wdrożenie profesjonalnej profilaktyki fluorkowej wpływa w sposób istotny statystycznie na 

obniżenie wartości liczb puwz i PUWZ, szczególnie na składową w/W, co przekłada się na istotną 

poprawę wartości wskaźnika leczenia próchnicy zębów.  

4.      Przeprowadzona profesjonalna profilaktyka fluorkowa w sposób istotny wpłynęła na obniżenie 

miana kolonii bakteryjnych Streptococcus mutans i Lactobacillus spp. w ślinie badanych dzieci, co 

potwierdza pozytywny wpływ preparatów fluorkowych na eliminację bakterii próchnicotwórczych. 

5.      Prawidłowe odżywianie, w szczególności unikanie nadmiernego spożycia słodkich pokarmów, 

właściwe nawyki higieniczne oraz regularne wizyty u lekarza stomatologa istotnie wpływają na lepszy 

stan zębów mlecznych i stałych dzieci w każdej z badanych grup wiekowych. 

6.      Regularna ocena wskaźników ryzyka choroby próchnicowej zębów w poszczególnych grupach 

wiekowych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie ogólnej świadomości prozdrowotnej dzieci i 

rodziców/opiekunów wpływa na redukcję próchnicy zębów.  

 

7.2. Summary 

 

Introduction 

The first five years of child’s life is a critical period in their physical and cognitive development. Early 

childhood is marked by tremendous growth and development. During this time the child is most 



vulnerable to a range of diseases, but also prone to be introduced to healthy habits. Both aspects 

have long-term serious impact on the quality of life.  

Tooth decay is a chronic infectious diet-induced disease resulting from an imbalance between 

protective and pathological factors. The main role in its development play cariogenic bacteria, 

fermentable carbohydrates in the diet, way of feeding, susceptibility of the teeth and the body, the 

time when prevention is implemented, and the first teething. Preventive application of fluorides is 

still the most efficient and effective method in terms of pure economic. The highest efficiency is 

achieved when preventive procedures are professionally performed in a dental office. One of them is 

the application of dental varnish which involves coating teeth with fluoride containing varnish. The 

main assets of the procedure are adhesion to the tooth surfaces, reduced risk of ingestion and 

prolonged contact of the applied varnish with the dental tissue. 

Objective of research 

The research aimed at clinical assessment of the condition of deciduous and permanent dentition, 

the state of oral hygiene and the number of cariogenic bacterial colonies in the saliva assessed in the 

group of children attending kindergartens and primary schools in Lublin. Moreover, it was to analyze 

the impact of professional fluoride prophylaxis on the above dental parameters.  

Specific objectives of the dissertation: 

6.      Analysis of the dietary habits and oral hygiene in the examined children based on the original 

survey developed for the purpose of research to evaluate healthy behaviors. 

7.      Evaluation of the frequency and intensity of caries affecting deciduous and permanent teeth 

and calculating the treatment index (TI) for the primary and permanent dentition in children 

attending kindergartens and primary schools in the city of Lublin. 

8.      Evaluation of the correlations between dental caries and microbiological results of salivary tests 

in the examined children. 

9.      Analysis of the correlations between dietary habits and indicators of dental caries and oral 

hygiene status. 

10.     Analysis of the correlations between dietary habits, the level of oral hygiene and the results of 

microbiological tests of the saliva in the examined patients. 

Material and methods 

The investigation was carried out in the group of 161 children attending kindergartens and primary 

schools in the city of Lublin. The examined group comprised 90 children, and 71 were the control 

group of children of the same age who did not have any professional preventive procedures 

performed. The examined group was subdivided into three age groups: group 1 - 57 children at the 

age of 3-4 years attending kindergartens (30 examined children and 27 controls), group 2 -  50 

children at the age of 7-9 years in the second year of primary school (30 examined children and 20 

controls), and group 3 – 54 pupils in the fifth class of primary school aged 11-12 years (30 examined 

children and 24 controls). 

In the examined and control group the following investigations were carried out: children’s 

parents/guardians survey, clinical assessment of dental condition, oral hygiene, pH, and saliva 

microbiological tests. 



The children from the examined group had preventive procedures performed involving fluoride 

dental varnish applied 3 times every 3 months: in the group of younger children fluoride containing 

varnish Duraphat was used, and Fluor Protector in the group of 11-12-year olds.  

Clinical assessment included the frequency and intensity of dental decay expressed as dmft/DMFT 

and its components, treatment index (TI) for deciduous and permanent teeth, oral hygiene status 

expressed as Oral Hygiene Index Simplified (OHI-S) according to Greene and Vermillion using Plaque 

Test; pH was determined by Dentobuff Strip Test (Diagnostica). 

Microbiological scores determined the number of bacterial colonies of  Streptococcus mutans (SM) 

and Lactobacillus spp. (LB)  in the saliva using CRT Bacteria Test (Vivadent). 

The data obtained by clinical and microbiological tests and the survey results were coded and 

statistically analyzed. 

Results 

        In the group of 161 examined children dental caries occurred in 80.12% cases (dmft>0 and 

DMFT>0 were noted in 129 examined children). In the group of 3-4-year olds mean value of dmft was 

5.11±5.04, in the control group dmft=3.45±4.62. In that group mean treatment index calculated for 

deciduous teeth was 0.33±0.45; in the control group  TI=0.03±0.19.  In the group of 7-9-year olds 

dmft was 4.19±2.86; in the control group 0.80±2.46. Mean TI calculated for deciduous teeth was 

0.6±0.45; in the control group TI=0.59±0.44. In the group of 7-9-year olds mean DMFT was 5.47±3.55, 

in the control group 2.90±2.75. In that group mean TI calculated for permanent teeth  was 0.34±0.25; 

in the control group TI=0.07±0.25. In the group of 11-12-year olds mean DMFT was 3.17±2.46; in the 

control group 2.67±2.24. In that group mean TI was 0.29±0.35; in the control group TI= 0.12±0.27.      

 

The results obtained have been confirmed by the analysis based on Wilcoxon test. In three successive 

stages of the study the following parameters were assessed: the influence of teeth fluoridation on 

dmft, DMFT, TI for deciduous and permanent teeth, OHI-S,  and the impact of fluoridation on the 

growth and abundance of bacterial colonies of Streptococcus mutans and Lactobacillus spp.  

1) Differences in dmft before and after a 3-fold fluoridation of teeth were recorded in 10 patients out 

of 60 children from the examined group (Wilcoxon test: Z = 2.8031; p = 0.0051). The observed 

differences were statistically significant. Statistical analysis revealed that in 83.33% (n = 50) patients 

the number of dmft remained constant. 

2) Before fluoridation, mean TI index for milk teeth was 0.32 ± 0.44, and in half of the patients 

examined it was 0 (Me = 0). After fluoridation the index of treatment for milk teeth increased to an 

average of 0.37 ± 0,42, and in half of the examined it was not higher than 0.17 (Me = 0.17). The index 

of treatment for milk teeth before treatment differed significantly from TI for milk teeth after 

fluoridation (Wilcoxon test: Z = 2.8451; p = 0.004439). Differences were noted in 11 patients. 

3) After fluoridation of teeth in 16 patients the results showed statistically significant differences in 

DMFT, and DMFT was constant in 73.33% (n = 44) patients (Wilcoxon test: Z = 3.5162; p = 0,000438). 

4) The mean value of treatment index for permanent teeth in 60 patients undergoing fluoridation 

increased from 0.29 ± 0.35 to 0.57 ± 0.39. In half of the examined the value of TI prior to fluoridation 

was not higher than 0.13 (Me = 0.13), while after fluoridation in half of the examined it was not 

greater than 0.73 (Me = 0.73).  



Statistically significant differences in treatment indices for permanent teeth were observed in 24 

patients (40.0%) (Wilcoxon test: Z = 4.2857; p = 0.00018). 

5) Mean OHI-S in the examined group after fluoridation was 0.94 ± 0.66. Furthermore, it was found 

that after fluoridation of teeth it decreased to 0.67 (Me = 0.67). At the same time, it was found that 

37 (61.67%) patients presented with differences in OHI-S before and after fluoridation (Wilcoxon 

test: Z = 1.8405, p = 0.0657). However, the observed differences were not statistically significant. 

6) Before fluoridation, in half of the patients the number of bacterial colonies SM was not less than 

104 CFU / ml (Me = 104  CFU / ml), after fluoridation of teeth the number of bacterial colonies SM 

decreased, and in half of the patients it was not higher than 103 CFU / ml (Me = 103 CFU / ml). After 

fluoridation of teeth statistically significant differences in the number of bacterial colonies SM were 

determined (Wilcoxon test: Z = 6.0927; p <0.000001). Those differences were noted in 81.67% (n = 

49) patients. 

7) Before fluoridation, in half of the patients the number of bacterial colonies LB was not less than  

104 CFU / ml (Me =  104 CFU / ml),  after fluoridation of the teeth the number of bacterial colonies LB 

decreased, and in half of the patients was not higher than 103 CFU / ml (Me = 103 CFU / ml). 

Statistical analysis found statistically significant differences in the number of bacterial colonies LB in 

95.0% (n = 57) examined (Wilcoxon test: Z = 2.5027; p = 0.0123). 

Conclusions 

The analysis of the results of investigations carried out among children in the preschool and early 

school allows to draw the following conclusions: 

1.      In the analyzed population of children the frequency and intensity of caries in deciduous and 

permanent teeth was unsatisfactorily high. 

2.      The study showed a significant correlation between high number of bacterial colonies of 

Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. determined in the saliva and high values of dental caries 

indices, which confirms correlation with high risks of developing tooth decay. 

3.      The implementation of a professional fluoride prevention has a statistically significant impact on 

reduced values of dmft and DMFT, especially the f/F component, which translates into a significantly 

improved  treatment index of dental caries.  

4.      Professional fluoride prophylaxis significantly contributed to reducing the titer of bacterial 

colonies of Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. in the saliva of examined children, which 

confirms the positive effect of fluoride preparations for the elimination of cariogenic bacteria. 

5.      Proper nutrition, in particular avoiding excessive consumption of sugary foods, proper oral 

hygiene habits and regular visits to the dentist have a significant impact on better condition of 

deciduous and permanent teeth in children in each age group studied. 

6.      The regular assessment of risk indicators dental caries in different age groups of children and 

young people and increase overall health awareness of children and parents/caregivers affects the 

reduction of dental caries. 

 


