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Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych cywilizacyjnie problem zmian próchnicowych odgrywa coraz 

mniejszą rolę, na korzyść chorób przyzębia. Polska należy do krajów ciągle rozwijających się i 

największym problemem zdrowia jamy ustnej jest wciąż choroba próchnicowa zębów. Jest ona 

zaliczana do chorób społecznych, jak również należy do najszerzej rozpowszechnionych chorób 

przewlekłych. 

 Etiologia tej jednostki chorobowej jest wieloczynnikowa. Cztery podstawowe czynniki 

potrzebne do zainicjowania procesu próchnicowego to: obecność bakterii próchnicotwórczych w 

płytce nazębnej, podaż węglowodanów prostych, podatność tkanek zęba oraz czas potrzebny na 

rozpoczęcie procesu próchnicowego. Czynniki dodatkowe mające wpływ na rozpoczęcie i rozwój 

zmian próchnicowych to: nieodpowiednia higiena jamy ustnej, wysokie spożycie słodyczy, napojów 

słodzonych, podjadanie między posiłkami głównymi, wysokie miano Streptococcus mutans w ślinie, 

przyjmowanie leków w formie syropów (głównie na bazie glukozowo-fruktozowej), zaburzenia 

wydzielania śliny, niska świadomość prozdrowotna, status socjo-ekonomiczny jak i wiele innych. 

 Celem pracy była: 

1. Ocena częstości i poziomu próchnicy zębów stałych oraz ocena stanu higieny jamy ustnej u 

badanych pacjentów. 

2. Analiza zależności pomiędzy danymi z badania klinicznego tj., chorobą próchnicową zębów i 

higieną jamy ustnej,  a czynnikami  socjodemograficznymi, higienizacyjnymi oraz zgłaszalnością się na 

wizyty kontrolne badanych, uzyskanymi w badaniu ankietowym. 

3. Analiza wpływu stosowanej pasty do zębów o wysokiej i standardowej zawartości fluorków 

na stężenie fluorków w ślinie badanych pacjentów. 

4. Analiza wpływu stosowanej pasty do zębów o wysokiej i standardowej zawartości fluorków 

na liczebność kolonii bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus spp. w ślinie w aspekcie choroby 

próchnicowej zębów badanych osób. 

5. Ocena remineralizującego wpływu stosowanych past do zębów o wysokiej  

i standardowej zawartości fluorków na stopień zmineralizowania szkliwa zębów. 

 Badaniami objęto 68 pacjentów w tym 54,41% (n=37) stanowiły osoby z grupy badanej, zaś 

45,59% (n=31) z kontrolnej. Średnia wieku w całej grupie wynosiła  23,57 ± 5,17 lat (zakres od 19  do 

53 lat). Średnia wieku w grupie badanej wynosiła 25,87 lat, zaś w kontrolnej 21,35 lat.  W grupie 

badanej 67,57% stanowiły kobiety, zaś 32,43% mężczyźni, natomiast w grupie kontrolnej było 70,97% 

kobiet i 29,03% mężczyzn. Zarówno w grupie badanej, jak i kontrolnej najczęściej pacjenci mieszkali w 

dużym mieście (83,78%-grupa badana, 67,74%-grupa kontrolna). Do grupy badanej zakwalifikowano 

pacjentów, którzy w trakcie prowadzonego badania stosowali wysokofluorkową pastę do zębów, 

natomiast w grupie kontrolnej byli pacjenci, którzy stosowali standardową pastę do zębów. Do grupy 

badanej i kontrolnej należeli pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 Badanie ankietowe przeprowadzono wśród wszystkich zakwalifikowanych do badania 

klinicznego pacjentów. W tym celu stworzono autorską ankietę, która dotyczyła w głównej mierze 

nawyków higienizacyjnych. Badanie kliniczne pacjentów wykonano w Katedrze i Zakładzie 

Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie korzystając z sterylnych 

standardowych zestawów diagnostycznych  



z użyciem sztucznego oświetlenia pochodzącego z lampy unitu stomatologicznego. Uzyskane wyniki 

wprowadzono do karty pacjenta autorskiego pomysłu. Badaniem wewnątrzustnym oceniano częstość 

występowania próchnicy zębów oraz poziom próchnicy zębów na podstawie liczby PUWZ oraz jej 

składowych. Stan higieny jamy ustnej oceniono za pomocą wskaźnika OHI-S. Zęby ze stwierdzonymi 

na podstawie rozpoznania wizualno-dotykowego ogniskami demineralizacji wg skali ICDAS II  

(w zakresie 1-3) zakwalifikowano do dalszych badań. Stopień demineralizacji zębów został oceniony 

w trzech etapach badania przy użyciu urządzenia DIAGNOdent firmy KaVo. 

 Badanie stężenia jonów fluorowych w ślinie przeprowadzono u wszystkich pacjentów 

zakwalifikowanych do badania (grupa badana - Colgate Duraphat 5000, grupa kontrolna Colgate Total 

Pro Gum). Badanie było przeprowadzone w trzech etapach badania: 1 – wstępne, badanie 2 – po 1 

miesiącu, badanie 3 – po 2 miesiącach stosowania ocenianych past do zębów. 

 Badanie mikrobiologiczne statusu bakteryjnego jamy ustnej przed i po stosowaniu past o 

standardowej i wysokiej zawartości fluoru zostało przeprowadzone  

w laboratorium  Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Badanie przeprowadzono przed stosowaniem obu past i po 2 miesiącach ich stosowania. 

W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego ustalono, że wszyscy badani stosowali pastę z 

fluorem. Badanie ankietowe wykazało, że większość ankietowanych szczotkowała zęby przynajmniej 

2 razy dziennie. Ponad połowa ankietowanych stosowała 2 lub więcej dodatkowych środków higieny 

jamy ustnej. Większość badanych osób uzyskało instrukcje na temat higieny jamy ustnej. Wizyty 

kontrolne odbywały się na ogół przynajmniej raz w roku.  

W badanej grupie zaobserwowano bardzo wysoką frekwencję próchnicy. Zaobserwowano wysoką 

średnia wartość liczby PUWZ, na której wpływ najczęściej miała składowa  PZ. Najwyższa wartość 

składowej UZ wystąpiła w grupie powyżej  

25 roku życia. Wartość składowej PZ była istotnie wyższa w grupie użytkującej szczoteczkę manualną 

w stosunku to grupy użytkującej szczoteczkę elektryczną. Stwierdzono istotnie niższą składową PZ u 

osób szczotkujących zęby więcej niż 2 razy dziennie.  

W wyniku badania klinicznego oceniono, że wskaźnik OHI-S był istotnie wyższy wśród pacjentów 

stosujących szczoteczkę manualną oraz szczotkujących zęby tylko  

2 razy dziennie. 

  Wyniki badania laboratoryjnego wykazały, że średnie stężenie fluorków w ślinie pacjentów 

przed szczotkowaniem kształtowało się na poziomie 0,25 ppm F-. Po miesiącu stosowania pasty 

wysokofluorowej stężenie wzrosło do poziomu 0,40 ppm F- i na tym poziomie pozostało do 

zakończenia badania. Największy wzrost stężenia fluorków  

u wszystkich badanych można było zaobserwować w badaniu po 15 minutach od momentu 

szczotkowania. Ostatni z wykonywanych oznaczeń po 60 min od szczotkowania wykazał największy 

spadek stężenia fluorków w ślinie, kształtujący się na poziomie średnim w pierwszym etapie badania 

0,63 ppm F-. 

 Zaobserwowano, że redukcja liczebności bakterii próchnicotwórczych była istotnie większa w 

grupie pacjentów stosujących pastę wysokofluorkową w stosunku do grupy pacjentów stosujących 

pastę o standardowej zawartości fluorków. 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 



1. W badaniu klinicznym zaobserwowano bardzo wysoką frekwencję próchnicy zębów stałych 

badanych pacjentów. Częstość osób dotkniętych chorobą próchnicową zębów była bliska 100%. 

Poziom próchnicy zębów był na niezadowalający, o czym świadczy wysoka wartość liczby PUWZ, na 

której wpływ w grupie badanej najczęściej miała składowa  WZ, a w grupie kontrolnej składowa PZ. 

2. Na lepszy stan zębów stałych u badanych pacjentów istotny wpływ miało stosowanie 

szczoteczki eklektycznej, szczotkowanie zębów częściej niż 2 razy dziennie oraz regularne wizyty u 

lekarza stomatologa. 

3. Stan higieny jamy ustnej badanych osób był na zadowalającym poziomie. Przeprowadzona 

analiza potwierdziła istotnie korzystniejszy wpływ na stan higieny jamy ustnej szczoteczki elektrycznej 

niż manualnej oraz szczotkowanie zębów częściej niż 2 razy dziennie. 

4. Pasta do zębów o wysokiej zawartości fluorków istotnie statystycznie wpływa na wyższe 

stężenie fluorków w ślinie badanych pacjentów w porównaniu do pasty o standardowej zawartości 

fluorków. Utrzymujące się dłużej, bo do 60  min. wyższe stężenie fluorków w ślinie pacjentów 

stosujących pastę wysokofluorkową w porównaniu do 30 min. u pacjentów stosujących pastę 

standardową sugeruje, że aby wykorzystać działanie profilaktyczne należałoby zalecać pacjentom 

dłuższe niż zazwyczaj powstrzymywanie się od spożywania płynów i pokarmów po szczotkowaniu 

zębów pastą wysokofluorkową. 

5. Wysokofluorkowa pasta do zębów wykazuje istotnie większy wpływ niż pasta  

o standardowej zawartości fluorków na redukcję liczebności kolonii bakterii próchnicotwórczych z 

rodzaju Streptococcus i Lactobacillus w ślinie badanych pacjentów, co równocześnie odzwierciedla 

mniejsze nasilenie choroby próchnicowej zębów. 

6. Wartości odczytu z DIAGNOdentu wskazują na istotnie częstszy remineralizujący w wpływ 

stosowania pasty wysokofluorkowej niż pasty o standardowej zawartości fluorków, co może mieć 

wykorzystanie w postępowaniu profilaktycznym  

i terapeutycznym w przypadku początkowych zmian demineralizacyjnych szkliwa zębów. 

  

 

7.2. Summary 

At present, in countries characterised with advanced civilisation development, the problem of dental 

caries has been playing a less prominent role, being replaced with periodontal diseases. Poland, 

however, is still rated among developing countries, and tooth decay has remained the prevailing oral 

health problem. It is considered a social disease and one of the most wide-spread chronic medical 

conditions. 

The etiology of dental caries is connected with several factors. The four main factors contributing to 

tooth decay include bacterial decay processes in the dental plaque, the supply of simple 

carbohydrates,  tooth tissue susceptibility, and the time necessary for carious lesions to commence 

and progress. Among additional factors influencing such lesions, the following can be listed: 

improper oral hygiene, a high consumption of sweet foods and drinks, snacking, a high count of 

Streptococcus mutans in the saliva, treatment with liquid drugs (mainly based on glucose-fructose 

syrups), saliva production disorders, low health awareness or the socio-economic status, to name a 

few. 



The objectives of this study were to: 

1. Assess the incidence and level of permanent teeth caries, and evaluate the oral hygiene 

status in the surveyed patients. 

2. Analyse the correlation between the clinical study data, i.e. between dental caries and the 

oral hygiene status, and the socio-demographic factors, hygienisation-related aspects and the 

surveyed patients' attendance at dental check-ups, as revealed by the questionnaire survey. 

3. Analyse the impact of the toothpastes containing high and standard amounts of fluorides on 

fluoride concentration in the surveyed patients' saliva. 

4. Analyse the impact of the toothpastes containing high and standard amounts of fluorides on 

the proliferation of the Streptococcus mutans and Lactobacillus ssp. bacterial colonies in the saliva, 

from the point of view of dental caries identified in the surveyed patients. 

5. Assess the remineralising impact of the toothpastes containing high and standard amounts of 

fluorides on the rate of dental plaque mineralisation. 

The study covered 68 patients, 54.41% (n=37) of whom belonged to the study group and 45.59% 

(n=31) to the control group. The average age of all the surveyed people was 23.57± 5.17 (from 19 to 

53 years of age). The average age in the study group was 25.87, and in the control group 21.35. 

Women accounted for 67.57% of the study group, and men for 32.43%, whereas among the control 

group members 70.97% were women and 29.03% were men. Most patients from both the study 

group and the control group resided in cities (83.78% in the surveyed group, and 67.74% in the 

control group). The study group included patients using high-fluoride toothpaste in the course of the 

survey, while the control group was formed by patients using a standard toothpaste. Both groups 

consisted of employees and students of the Medical University of Lublin. 

The questionnaire survey was conducted among all patients qualified for the clinical study. To this 

end, a questionnaire was developed, concerning mostly hygienisation habits. The clinical study was 

conducted at the Department and Institute of Dentistry of the Development Age of the Medical 

University of Lublin. For this purpose, standard sterile diagnostic sets were used, along with artificial 

light generated by a dental unit lamp. The obtained results were entered in patient files developed 

by the study's authors. Oral examinations were conducted to assess the incidence and degree of 

dental caries, based on the DMF (decayed/missing/filled) index and its constituents. The oral hygiene 

status was assessed using the OHI-S index. Teeth with demineralisation outbreaks identified visually 

and palpably, according to the ICDAS II scale (a range of 1-3), were qualified for further surveys. 

Tooth demineralisation degree was determined at three survey stages, using the DIAGNOdent device 

by KaVo. 

The concentration of fluoride ions in the saliva was determined in all the patients qualified for the 

study (the study group ‒ Colgate Duraphat 5000; the control group ‒ Colgate Total Pro Gum). The 

study was conducted in three stages: 1 ‒ preliminary study, 2 ‒ study conducted after 1 month, and 3 

‒ study conducted after 2 months of using a given toothpaste. 

Microbiological examinations of the oral bacterial status, both before and after using the toothpastes 

with a standard and high fluoride content, were conducted in the laboratory of the Department and 

Institute of Microbiology at the Medical University of Lublin. They were carried out before and after 

two months of using the toothpastes. 



Based on the questionnaire survey, it was determined that all the surveyed persons used fluoride 

toothpastes. Most of them brushed their teeth at least twice a day, and over 50% used two or more 

additional oral hygiene products. Most of the surveyed persons had been previously instructed on 

oral hygiene, and they usually attended dental check-ups at least once a year. 

A very high incidence of dental caries was observed in the study group. The average DMF value was 

high, with a prevalent D constituent. The highest value of M was found among persons aged above 

25. The value of D was significantly higher among persons using manual toothbrushes than among 

electrical toothbrush users. In addition, a significantly lower D was found among persons brushing 

their teeth more than twice a day. 

In the course of the clinical study, it was revealed that the OHI-S index was significantly higher among 

patients using manual toothbrushes, and among those brushing their teeth only twice a day. 

The laboratory test results revealed that the average fluoride concentration in the patients' saliva 

before brushing reached 0.25 ppm F-. After one month of using the high-fluoride toothpaste it grew 

to 0.40 ppm F- and remained at that level until the end of the study. The highest fluoride 

concentration in all the surveyed patients could be observed 15 minutes after brushing, while the last 

measurement, performed 60 minutes after brushing, indicated the sharpest drop in the saliva 

fluoride concentration, reaching an average level of 0.63 ppm F- in the first stage of the study. 

It was observed that a reduction in the number of carious bacteria was significantly higher in the 

group of patients using the high-fluoride toothpaste as compared to the group using the toothpaste 

with a standard content of fluorides. 

Based on the examinations conducted, the following conclusions can be formulated: 

1. In the clinical study, a high incidence of permanent dental caries was observed among the 

surveyed patients. The incidence was close to 100%. The level of dental caries was unsatisfactory, as 

evidenced by the high value of DMF, with the F constituent being the most prevalent in the study 

group, and the D constituent in the control group. 

2. The use of an electronic toothbrush significantly contributed to a better dental condition 

among the surveyed people, and so did teeth-brushing more than twice a day and regular dental 

check-ups. 

3. The oral hygiene status among the surveyed persons was at a satisfactory level. The analysis 

confirmed that using an electronic toothbrush was significantly more beneficial as compared to the 

manual one, and so was brushing teeth more than twice a day. 

4. The use of the high-fluoride toothpaste increased the fluoride concentration in the patients' 

saliva to a statistically significant extent as compared to the toothpaste with a standard content of 

fluorides. The high saliva concentration of fluorides in the patients using the high-fluoride toothpaste 

was maintained for a longer period, i.e. up to around 60 min., as compared to 30 min. among the 

patients using the standard toothpaste. This suggests that, in view of the prophylactic benefits, it 

would seem advisable for patients to abstain from consuming drinks and food for longer periods than 

usual, after using a high-fluoride toothpaste. 

5. The high-fluoride toothpaste indicates a significantly higher impact as compared to the 

toothpaste with a standard content of fluorides, on the number of carious bacteria, including 

Streptococcus and Lactobacillus, in the patients' saliva, which also reflects the lower intensity of 

dental caries. 



6. The DIAGNOdent reading value indicates a significantly more frequent remineralising impact 

of using the high-fluoride toothpaste when compared to the toothpaste with a standard content of 

fluorides, which may be used in prophylactic and therapeutic treatment applied at the initial stages 

of dental plaque demineralisation. 


