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Streszczenie
Wprowadzenie. Próchnica zębów jest chorobą społeczną, na którą najbardziej narażone są osoby w młodym wie−
ku. Proces charakteryzuje się dużym dynamizmem i doprowadza do zniszczenia organicznego i nieorganicznego
zrębu tkanek zęba.
Cel pracy. Celem pracy jest analiza stanu uzębienia, higieny jamy ustnej oraz potrzeb leczenia ortodontycznego
u dzieci 9–11−letnich ze szkół podstawowych z okolic Lublina pozbawionych gabinetów stomatologicznych.
Materiał i metody. Badaniem objęto 128 dzieci, w tym 72 dziewczynki i 56 chłopców. Obliczono frekwencję
próchnicy, średnią liczbę PUW z uwzględnieniem składowych P i W, wskaźnik leczenia, wskaźnik higieny jamy
ustnej OHI. Obliczono odsetek występowania wad zgryzu oraz odsetek wad zgryzu leczonych i nieleczonych,
a także odsetek wyrżniętych zębów przedtrzonowych i kłów. Wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Liczba PUW osiągnęła wartości od 4,19 u dziewczynek i 4,26 u chłopców. Wartość wskaźnika leczenia
wyniósł średnio 0,39. Oceniono higienę jamy ustnej za pomocą wskaźnika OHI, który wyniósł ogółem 0,32. Wa−
dy zgryzu zaobserwowano u 76 dzieci, co stanowiło 59,37% badanych, w tym u 45 dziewczynek (21,09%) i 31
chłopców (19,53%). Z całej grupy leczeniu specjalistycznemu poddało się tylko 9 osób, czyli 11,84% badanych.
W związku z coraz bardziej zauważalną akceleracją zwrócono uwagę na kolejność wyrzynających się grup zębo−
wych u badanych dziewczynek i chłopców.
Wnioski. Wskaźnik intensywności próchnicy wyrażony średnią liczbą PUW w badanej populacji dzieci 9–11−let−
nich był niepokojąco wysoki, a wartości wskaźnika leczenia bardzo niskie. Zaobserwowano wysoki odsetek wy−
stępowania wad zgryzu, a niski leczenia. Analiza procentowa występowania poszczególnych grup zębów pozwo−
liła zauważyć, że grupa kłów i przedtrzonowców dolnych występowała u małego odsetka badanych w porównaniu
z przyjętą normą. Wydaje się celowe otoczenie badanej grupy dzieci szeroko pojętą opieką stomatologiczną (Dent.
Med. Probl. 2009, 2, 162–167).

Słowa kluczowe: Próchnica, liczba PUW, wskaźnik leczenia próchnicy, wskaźnik OHI.

Abstract
Background. Caries is a social disease, mostly affectivy young people. This process is dynamic and can result in
organic destruction and inorganic tooth tissue. 
Objectives. The aim of work is analysis of state of dentition, hygiene of cavity and orthodontic treatment in chil−
dren aged 9–11 from primary schools around Lublin without dentist rooms.
Material and methods. 128 children, within 72 girls and 56 boys have been examined. Caries attendance, avera−
ge quantity DMF index with elements of P and W, indicator of hygiene of cavity OHI were calculated. Quantity of
bite defects in treated and not treated was calculated as well and pre molar teeth and canines. Results of researches
were proposed to statistic analysis.
Results. Quantity DMF index reached value from 4.19 in girls and 4.26 in boys. Value indicate of treatment was
on average 0.39. Hygiene of cavity was estimated with OHI indicator which was 0.32. Bite defects have been ob−
served in 76 children, which was 59.37% among examinated children, in 45 girls ( 21.09%) and 31 boys (19,53%).
In the whole group (only 9 persons), were examinated by specialistic treatment, it means 11.84% examinated. Due
to bigger acceleration, attention was paid to sequences of groups of teeth in examinated girls and boys.



Próchnica zębów jest chorobą społeczną, która
charakteryzuje się dużym dynamizmem, rozpa−
dem zrębu organicznego i zniszczeniem twardych
tkanek zęba. Jest procesem zewnątrzpochodnym
zależnym od czynników środowiskowych. Waż−
nym czynnikiem działań profilaktycznych jest
świadomość człowieka dotycząca prawidłowego
żywienia, higieny jamy ustnej, kontrolnych i regu−
larnych wizyt u stomatologa oraz stosowania za−
biegów profilaktycznych. Widoczny postęp cywi−
lizacji wiąże się z jednej strony z poprawą sytuacji
ekonomicznej, a co za tym idzie warunków byto−
wych i jakości żywienia. Z jednej strony spożywa−
my pokarmy pełnowartościowe i witaminy, ale co−
raz częściej obserwujemy wzrost spożycia cukrów
i szkodliwych półproduktów. Szczególnie dotyczy
to dzieci i młodzieży, o czym świadczą nadal wy−
sokie wartości wskaźników epidemiologicznych
dotyczące próchnicy zębów. Wynikiem postępu
cywilizacji jest akceleracja (przyśpieszenie rozwo−
ju człowieka) [1], która dotyczy wszystkich prze−
jawów życia. Chociaż nie przebiega równolegle
dla wszystkich cech rozwojowych, to jest jednak
procesem ciągłym, który cechuje tylko różny sto−
pień nasilenia. Proces dotyczy również wyrzyna−
nia zębów stałych charakteryzujący się zmienno−
ścią w kolejności pojawiania się zębów w jamie
ustnej. W związku z tym ważne jest przeprowa−
dzanie badań epidemiologicznych, których celem
jest określenie choroby próchnicowej i jej zaawan−
sowania, oraz pozwolą zwrócić uwagę na niepra−
widłowości w obrębie narządu żucia, a przede
wszystkim umożliwią wyodrębnienie grup szcze−
gólnie narażonych, a tym samym planowanie dzia−
łań profilaktyczno−terapeutycznych. 

Materiał i metody

Badaniem klinicznym objęto 128 osób, w tym
72 dziewczynki i 56 chłopców w wieku 9–11. Ba−
dania przeprowadzono w gabinecie stomatolo−
gicznym za pomocą zestawu diagnostycznego.
Stan narządu żucia oceniono, określając frekwen−
cję próchnicy, średnią liczbę PUW z uwzględnie−
niem składowych P i W (U nie brano pod uwagę,
ze względu na brak zębów usuniętych z powodu
próchnicy), obliczono ilość i odsetek zębów lako−
wanych, wskaźnik leczenia, wskaźnik OHI (jego

wartość w przedziale 0–1 odpowiada dobrej higie−
nie jamy ustnej, 1,1–2 – średniej, 2,1–3 – złej), od−
setek występowania wad zgryzu leczonych i niele−
czonych. Na podstawie badania klinicznego okre−
ślono występowanie wady zgryzu, nie
klasyfikując jej. Istotą było określenie świadomo−
ści jej występowania, a tym samym potrzeby le−
czenia. Przeprowadzono także badania dotyczące
liczby wyrżniętych zębów stałych (siekacze przy−
środkowe i boczne górne i dolne, kły górne i dol−
ne, przedtrzonowe pierwsze i drugie górne i dolne,
trzonowce pierwsze i drugie górne i dolne) w ba−
danej grupie wiekowej z uwzględnieniem płci.
Otrzymane wyniki porównano z normami wyrzy−
nania zębów stałych wg. Proffita [2]. Za ząb wy−
rznięty przyjęto zgodnie z zaleceniami WHO każ−
dy ząb widoczny w jamie ustnej. Wyniki badań
poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem
testu Manna Whitneya, Chi2, i Pearsona oraz ze−
stawiono w tabelach 1–6, oraz wykresie 1.

Wyniki badań 

Na podstawie przeprowadzonych badań kli−
nicznych stwierdzono, że frekwencja próchnicy
wynosiła 95%.

Tabela 1 przedstawia liczbę zębów z próchni−
cą (P), wypełnionych (W) i liczbę PUW z uwzglę−
dnieniem płci. Średnia liczba P u dzieci badanych
wynosiła 2,43, w tym u dziewczynek i chłopców
miała wartości takie same. Średnia liczba wypeł−
nień W wyniosła 1,84 i była wyższa u chłopców
(1,92) niż u dziewczynek (1,76). Analizując ww.
wyniki obliczono średnią liczbę PUW, której war−
tość wyniosła 4,26, w tym u dziewczynek 4,19,
a u chłopców 4,36. Analiza statystyczna nie wyka−
zała istotnych różnic.

Obliczono liczbę i odsetek zębów lakowanych
(pierwsze zęby trzonowe górne i dolne, inne zęby
nie były poddane zabiegowi lakowania). W grupie
128 dzieci zalakowanych było tylko 12 zębów, co
stanowiło 9,37%, w tym u dziewczynek 8 zębów
(11,11%),a u chłopców 4 zęby (7,14%).

W tabeli 2 przedstawiono średnie wartości
wskaźnika leczenia z uwzględnieniem płci. Śre−
dnia wartość tego wskaźnika wyniosła 0,39, w tym
u dziewczynek 0,39, a u chłopców 0,40. Analiza
statystyczna nie wykazała istotnych różnic.
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Conclusions. Indicator of intensity of caries is average by quantity DMF index in examined population aged 9–11.
It was dangerously high but treatment indicators were low. High quantity of bite defects but low percentage of tre−
atment were observed. Percentage analysis of particular teeth revealed, that group of canines and lower pre molars
was not numerous according to normal situation. It is very important to pay attention to dentist help (Dent. Med.
Probl. 2009, 2, 162–167).

Key words: Caries, DMF index, DTI, OHI index.



Tabela 3 przedstawia średnie wartości wska−
źnika higieny jamy ustnej OHI. Średnia wartość
tego wskaźnika wyniosła 0,32, w tym u dziewczy−
nek 0,25, a u chłopców 0,40. Analiza statystyczna
wykazała brak istotnych różnic.

Badanie związku między liczbą P a OHI,
a także między liczbą PUW a OHI, korzystając ze
współczynnika rang Spearmana ze współczynni−
kiem korelacji pozwoliło stwierdzić istotność tych
zależności. Wzrost liczby PUW wiąże się ze wzro−
stem wartości wskaźnika OHI.( R. Spearmena =
0,341, p = 0,000081). Podobnie wzrost liczby
PUW jest istotnie zależny od wzrostu wskaźnika
OHI ( R. Spearmena = 0,287, p = 0,001214).

Tabela 4 przedstawia odsetek wad zgryzu
w badanej grupie z uwzględnieniem płci. Wady
zgryzu występowały u 59,37% badanych, w tym

u 21,09% dziewczynek i u 19,53% chłopców. Ana−
liza statystyczna nie wykazała istotnych różnic.

Tabela 5 przedstawia odsetek wad zgryzu leczo−
nych i nieleczonych w badanej grupie z uwzględnie−
niem płci. W grupie badanej wady nieleczone wy−
stępowały aż u 88,16% badanych, w tym u 84,44%
dziewczynek i u 93,55% badanych chłopców. Le−
czeniu poddało się tylko 11,84% dzieci, w tym
15,56% dziewczynek i tylko 6,45% chłopców.

Tabela 6 przedstawia odsetek wyrzniętych po−
szczególnych zębów stałych w badanej grupie
z uwzględnieniem płci. W grupie przedtrzonow−
ców, górne (14, 24) występowały u 100% bada−
nych, a dolny prawy (44) i lewy (34) tylko
u 1,56% badanych. W grupie badanych nie zaob−
serwowano wyrżniętych drugich zębów przedtrzo−
nowych górnych i dolnych. Kieł górny prawy (13)
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Tabela 1. Liczba zębów z próchnicą (P), wypełnionych (W) i liczba (PUW) z uwzględnieniem płci

Table 1. Quantity of teeth with caries ( D) filling ( F) and quantity (DMF) with information about sex

Wskaźniki stanu uzębienia Płeć Ogółem Test U Manna−
(Parameters of state of cavity) (Sex) (Total) −Whitneya

dziewczynki chłopcy (n = 128)

(girls) (boys)
(n = 72) (n = 56)

Liczba P M = 2,43 M = 2,43 M = 2,43 p = 0,921
(Number D) SD = 1,29 SD = 1,32 SD = 1,30

Liczba W M = 1,76 M = 1,92 M = 1,84 p = 0,600
(Number F) SD = 1,47 SD = 1,93 SD = 1,41

Liczba PUW M = 4,19 M = 4,36 M = 4,26 p = 0,562
(Number DMF) SD = 1,23 SD = 1,45 SD = 1,34

Tabela 2. Średnie wartości wskaźnika leczenia z uwzględnieniem płci

Table 2. Average values DTI with information about sex

Wskaźnik Płeć Ogółem Test U Manna−
(Parameter) (Sex) (Total) −Whitneya

dziewczynki chłopcy (n = 128)

(girls) (boys)
(n = 72) (n = 56)

Wskaźnik leczenia DTI M = 0,39 M = 0,40 M = 0,39 p = 0,899
SD = 0,34 SD = 0,28 SD = 0, 32

Table 3. Średnie wartości wskaźnika higieny jamy ustnej OHI z uwzględnieniem płci

Table 3. Average values OHI with information about sex

Wskaźnik Płeć Ogółem Test U Manna−
(Parameter) (Sex) (Total) −Whitneya

dziewczynki chłopcy (n = 128)

(girls) (boys)
(n = 72) (n = 56)

OHI M = 0,25 M = 0,40 M = 0,32 p = 0,102
SD = 0,38 SD = 0,48 SD = 0, 43



występował u 4,69% badanych, a górny lewy (23)
u 5,47%. Dolny prawy (43) zaobserwowano
u 13,28% badanych, a lewy dolny (33) u 10,16%.

Omówienie

Analiza składowych P i W wykazała, że
w grupie badanych dzieci średnia liczba zębów
z próchnicą wynosiła 2,43, średnia liczba wypeł−
nień W natomiast 1,84. Wartość średniej liczby
PUW wyniosła 4,26.Porównując średnie wyniki
badań z doniesieniami innych autorów należy
stwierdzić, że wartości te utrzymują się na wyso−
kim poziomie [3,4,5,6]. Mielnik−Błaszczak [7] ba−
dając stan uzębienia dzieci z Lublina podaje śre−
dnią liczbę PUW 1,64, Truszel [8], w Bielsku−Bia−
łej 2,1, a Śliż [9] w Rudzie Śląskiej 3,31. Badania

własne wykazują znacznie wyższe wartości śre−
dniej liczby PUW (4,26). Analizując wskaźnik le−
czenia stwierdzono, że jego średnia wartość była
niska i wynosiła 0,39. Mielnik−Błaszczak [7], ba−
dając dzieci z Lublina otrzymała wyższe wartości
0,72.Wskaźnik higieny OHI w grupie badanych
dzieci wyniósł 0,32 i wartości te były niższe niż
otrzymane przez Śliż i Pels [9, 10]. 

Niepokojące wyniki otrzymano, obliczając od−
setek występowania wad zgryzu u badanych dzieci.
Stwierdzono występowanie wad zgryzu u 59,37%
badanych. Leczeniu poddało się tylko 11,84% ba−
danych, co jest bardzo niepokojące. Pozostała część
badanych była nieświadoma występowania wady,
a tym samym konieczności jej leczenia. Podobne
wyniki otrzymał Truszel [8]. Na tak zły stan narzą−
du żucia może mieć również wpływ brak gabine−
tów stomatologicznych w szkołach, co utrudnia
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Tabela 4. Odsetek wad zgryzu w badanej grupie z uwzględnieniem płci

Table 4. Percentage of bite defects in examinated group with information about sex

Wady zgryzu Płeć (Sex) Ogółem (Total)

(Bite defects) dziewczynki chłopcy
(girls) (boys)
(n = 72) (n = 56)

Liczba 45 (21,09%) 31 (19,53%) 76 (59,37%)
(Number)
tak (yes) 

Liczba 27 (37,50%) 25 (44,64) 52 (40,63%)
(Number)
nie (no) 

Liczba
(Number)
Razem (Total) 72 (100%) 56 (100%) 128 (100%)

Chi2 Pearsona: 0,666281, df = 1, p = 0,414353

Tabela 5. Odsetek wad zgryzu leczonych i nieleczonych w badanej grupie
z uwzględnieniem płci

Table 5. Percentage of bite defects treated and not treated in examined group with
information about sex

Wady zgryzu Płeć (Sex) Ogółem (Total)

(Bite defects) dziewczynki chłopcy
(girls) (boys)
(n = 72) (n = 56)

Liczba 7 (15,56%) 2 (6,45%) 9 (11,84%)
(Number)
leczone (treated) 

Liczba 38 (84,44%) 29 (93,55%) 67 (88,16%)
(Number)
nieleczone (non treated) 

Liczba
(Number)
Razem (Total) 45 (100%) 31 (100%) 76 (100%)

Chi2 Pearsona: 0,666281, df = 1, p = 0,414353



kontakt ze stomatologiem. Część autorów zauważa
przyśpieszenie terminów wyrzynania zębów sta−
łych jak Wochna−Sobańska, czy Śmiech−Słomkow−
ska [11, 12], natomiast druga część autorów nie
stwierdza w swoich badaniach akceleracji, co do
czasu wyrzynania zębów stałych [13]. Na podsta−
wie badań własnych zaobserwowano, że przedtrzo−
nowce górne (14 i 24) występowały u 100% bada−

nych, co jest zgodne z normami podanymi przez
Proffita (10,3 lat). Przedtrzonowe dolne (34 i 44)
natomiast występowały tylko u 1,56% badanych
(norma – 11,6 lat). Kieł górny prawy (13) występo−
wał u 4,69%, a lewy (23) u 5,47% (norma – 11,6
lat). Kieł dolny lewy (33) u 10,16%, a dolny prawy
(43) u 13,28% (norma – 11,6 lat). Na podstawie
ww. wymienionych wyników badań nie stwierdzo−
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Tabela 6. Odsetek wyrzniętych poszczególnych zębów stałych w badanej grupie z uwzględnieniem płci

Table 6. Percentage of particular secondary teeth in examined group with information about sex

Wskaźniki stanu uzębienia Płeć Ogółem Chi2 Pearsona:
(Parameter of state of cavity) (Sex) (Total)

chłopcy dziewczynki (n = 128)

(boys) (girls)
(n = 56) (n = 72)

34 0 2 2 p = 0,209
0,00% 2,78% 1,56%

44 2 0 2 p = 0,186
3,57% 0,00% 1,56%

13 2 4 6 p = 0,598
3,57% 5,56% 4,69%

23 3 4 7 p = 0,674
5,36% 5,56% 5,47%

33 4 9 13 p = 0,319
7,14% 12,50% 10,16%

43 8 9 17 p = 0,767
14,29% 12,50% 13,28%

P = 2,1031+1,0213*x
PUW = 4,0049+0,8154*x

P
PUW
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Ryc. 1. Badanie związku między P a OHI, a także liczbą PUW a OHI

Fig. 1. Examination of correlation between D and OHI index and DMF and OHI index



no tendencji do wcześniejszego wyrzynania się zę−
bów, co głównie dotyczyło grupy kłów i przedtrzo−
nowców. Podobne wyniki otrzymał Prucia [13] ba−
dając dzieci z Lublina.

Analizując powyższe dane, stwierdzono, że:
1) frekwencja oraz wskaźnik intensywności

próchnicy wyrażony średnią liczbą PUW w bada−
nej populacji dzieci 9–11−letnich był niepokojąco
wysoki,

2) badania wykazały bardzo niskie wartości
wskaźnika leczenia,

3) nepokojącejest występowaniewad zgryzu
u ponad połowy badanych oraz bardzo niski odse−
tek dzieci leczonych,

4) analiza procentowa występowania poszcze−
gólnych grup zębów pozwoliła zauważyć, że gru−
pa kłów i przedtrzonowców dolnych występowała
w niskim odsetku u badanych w porównaniu
z przyjętą normą,

5) zdecydowana większość badanych dzieci
wymaga nie tylko zabiegów profilaktycznych, ale
przede wszystkim leczniczych,

6) wdaje się celowe wdrożenie szeroko pojętej
oświaty w celu osiągnięcia prawidłowych zacho−
wań prozdrowotnych u badanych dzieci.
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