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Tkanki twarde zęba cechują się charakterystyczna budowa, która wraz z wiekiem, a także w 

obecności określonych stanów zapalnych ulega zmianie.  

 

Celem badań było znalezienie zależności morfologicznych szkliwa i zębiny w przebiegu ostrych i 

przewlekłych okołowierzchołkowych zmian zapalnych w porównaniu do zębów zdrowych. 

 

W badaniu uczestniczyło 116 pacjentów ( 49 kobiet – 42,24%, 67 mężczyzn -  57,75%). Średnia wieku 

wynosiła 55,32 lat. Na potrzeby przeprowadzenia badań wyodrębniono 3 grupy: I ( wiek ≤ 50 lat), II ( 

wiek 51-60 lat), III ( wiek 61-72 lat). Każda z grup miała 2 podgrupy: A- ostry stan zapalny, B- 

przewlekły stan zapalny, których kryterium podziału stanowiły objawy występujące u pacjentów w 

momencie badania. Grupę kontrolna oznaczono litera K. W celu przeprowadzenia analizy tkanek 

twardych zęba każdy pozyskany ząb został sfotografowany przy wykorzystaniu świetlnego 

mikroskopu. Ponadto, po 7 zębów z każdej grupy oceniono przy użyciu skaningowego mikroskopu 

elektronowego. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej (Statistica 12.0, test Kruskala-

Wallisa, p<0,05 przyjęto za statystycznie znaczące). 

 

U każdego pacjenta zakwalifikowanego do badań określono stan higieny jamy ustnej posługując się 

wskaźnikiem API.  Wraz z wiekiem stan higieny jamy ustnej ulegał pogorszeniu.  

 



Na poziomie ultrastruktury tkanek twardych zęba zauważono, ze wraz z wiekiem struktura tych 

tkanek zmienia się: kanaliki zębinowe ulegają obliteracji, zmniejsza się grubość szkliwa, przebieg 

pryzmatów szkliwa zostaje zaburzony, pojawiają się ubytki w strukturze, a także zmienia się kolor 

tkanek.  

 

Zmiany morfologiczne w badanych zębów, w szkliwie i zębinie, występują w stanach zapalnych 

okołowierzchołkowych zębów i nasilają się wraz z wiekiem badanych. Jednakże nie można 

jednoznacznie stwierdzić, że powodem tych zmian był występujący stan zapalny o różnym 

charakterze, czy też wiek badanych pacjentów. Zdecydowanie te dwa czynniki były ze sobą 

powiązane. Jednakże, aby moc dostarczy pełniejszej odpowiedzi na poszukiwane zależności 

należałoby kontynuować badania na poziomie molekularnym, na większej populacji.   

 

 

The hard tissues of a tooth are characterized by a distinctive structure that, with age, and in the 

presence of certain inflammatory conditions, can be altered. 

 

The aim of the study was to find morphological correlates of enamel and dentin in the course of 

acute and chronic periapical inflammatory lesions compared to healthy teeth. 

 

The study involved 116 patients (49 women - 42.24%, 67 men - 57.75%). The average age was 55.32 

years. For the purpose of a study, three groups were identified: I (age ≤ 50 years), II (age 51-60 

years), III (age 61-72). Each group contained two subgroups: A- acute inflammation, B- chronic 

inflammation, whose division criteria were based on the symptoms patients have presented with 

upon dental examination. The control group was marked as K. To analyze the hard tissues of the 

tooth, each tooth was photographed using a light microscope. In addition, 7 teeth from each group 

were evaluated using an electron microscope. All statistical analyses were performed using Statistica 

12.0, Kruskal-Wallis test, with p-values of  <0.05 were considered statistically significant. 

 

For each subject involved in a study, oral hygiene was determined using the API index. With age, oral 

hygiene has deteriorated. 

 

At the level of the ultrastructure of the hard tissues of the tooth, it has been observed that with age 

the structure of these tissues changes: the dentinal channels are getting more and more obliterated, 

the thickness of the enamel is reduced, the prisms of the enamel are disturbed, the defects in the 

structure appear, and the color of the tissues changes. 


