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Streszczenie
Wprowadzenie. Próchnica zębów jest patologią, w stosunku do której można wdrożyć metody profilaktyczne.
Z uwagi na wieloprzyczynowość choroby próchnicowej, skuteczne jej zapobieganie jest możliwe jedynie przez
działania wielokierunkowe. 
Cel pracy. Ocena po 10 latach indywidualnej kompleksowej profilaktyki próchnicy prowadzonej od 5–7 roku ży−
cia dziecka.
Materiał i metody. Wstępnym badaniem klinicznym objęto 110 dzieci w wieku 5–7 lat, u których przeprowadzo−
no sanację jamy ustnej przed wyrznięciem się pierwszych zębów stałych. U dzieci zakwalifikowanych do badania
przeprowadzano lakowanie kolejno wyrzynających się zębów pierwszych stałych trzonowych, a następnie przed−
trzonowych lakiem z fluorem oraz lakierowanie lakierem fluorkowym 4 razy do roku. Każdy taki zabieg był po−
przedzony dokładnym oczyszczeniem zębów z osadu oraz rozmową z dzieckiem i opiekunem o przeprowadzanych
w domu zabiegach higienicznych i zasadach odżywiania, częściowe ubytki laku były uzupełniane. Ocenie końco−
wej poddano 30 osób w grupie, w której lakierowanie i kontrolę laku przeprowadzano 3–4 razy w ciągu roku (Gru−
pa A), oraz grupę 30 osób, w której lakierowanie i kontrolę laku przeprowadzano 1–2 razy w ciągu roku (Grupa
B). Grupę kontrolną (Grupa K) stanowiło 30 osób, u których nie były przeprowadzane regularnie zabiegi indywi−
dualnej profilaktyki.
Wyniki. Na podstawie oceny stanu uzębienia po 10–11 latach prowadzenia indywidualnej profilaktyki stwierdzo−
no, że najniższe wartości wskaźników próchnicowych występowały w Grupie A (frekwencja próchnicy 23,3%,
PUW 0,267, wskaźnik leczenia 1), a najwyższe w Grupie K (frekwencja próchnicy 99,67%, PUW 4,67, wskaźnik
leczenia 0,45). 
Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że indywidualna profilaktyka próchnicy połączo−
na z regularnym instruktażem higieny pozwala na znaczne zredukowanie liczby zębów z ubytkami próchnicowy−
mi (Dent. Med. Probl. 2009, 2, 191–197).
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Abstract
Background. Dental caries is a pathological condition, which may be handled by implementation of preventive
methods. Due to complex aetiology of caries, its effective prevention requires varied activities. 
Objectives. The aim of the study was to evaluate 10−year caries prophylaxis activities performed in individual chil−
dren since the age of 5–7.
Material and Methods. A preliminary clinical study included 110 children aged 5–7, who underwent sanitation
of the oral cavity prior to eruption of first permanent teeth. The children who were qualified for the study under−
went sealing of subsequently erupting permanent molars and premolars with a fluorine seal, as well as application
of fluoride varnish 4 times a year. Each procedure was preceded by a careful removal of dental deposit and an in−
terview with the child or its patrons concerning hygienic procedures performed at home and proper nutrition. Seal
losses were replaced. The final evaluation included 30 subject who underwent varnishing and seal check 3–4 times
a year (group GBR) and 30 subjects who underwent varnishing and seal check 1–2 times a year (group GBN). The
control group (group GK) included 30 subjects who did not participate in any regular preventive measures.



Próchnica zębów jest masowo występującą
patologią u dzieci i ze względu na rozpowszech−
nienie oraz skutki zdrowotne jest zaliczana do
chorób społecznych. Jest to jednostka chorobowa,
której można skutecznie zapobiegać. Według aktu−
alnego stanu wiedzy rozwój choroby próchnico−
wej jest uwarunkowany współistnieniem czterech
podstawowych czynników etiologicznych: bakte−
rii próchnicotwórczych, obecności w jamie ustnej
węglowodanów stanowiących substrat dla enzy−
matycznych przemian bakteryjnych, czasu i czę−
stości oddziaływania czynników patogennych
oraz podatności tkanek zęba na odwapnienie.
Z uwagi na wieloprzyczynowość choroby próchni−
cowej, skuteczne jej zapobieganie jest możliwe je−
dynie poprzez działania wielokierunkowe [1–5].
W praktyce stomatologicznej na profilaktykę
próchnicy zębów składają się działania oświato−
wo−zdrowotne, związane z utrzymaniem przez pa−
cjenta prawidłowej higieny jamy ustnej, a także
zabiegi higieniczne oraz profilaktyczne wykony−
wane w gabinecie [2–5].

Celem pracy była ocena po 10 latach indywi−
dualnej kompleksowej profilaktyki próchnicy pro−
wadzonej od 5–7 roku życia dziecka. 

Materiał i metody

Wstępnym badaniem klinicznym objęto 110
dzieci w wieku 5–7 lat, u których przeprowadzono
sanację jamy ustnej przed wyrznięciem się pierw−
szych zębów stałych, oraz instruktaż higieny jamy
ustnej. W instruktażu higieny jamy ustnej uczest−
niczyły dzieci i ich opiekunowie. Zawarto w nim
informacje o zasadach higieny jamy ustnej i pra−
widłowego odżywiania. U dzieci zakwalifikowa−
nych do badania przeprowadzano lakowanie kolej−
no wyrzynających się zębów stałych trzonowych
i przedtrzonowych lakiem z fluorem. Realizowano
także lakierowanie lakierem fluorkowym 2–4 razy
do roku. Każdy zabieg był poprzedzony dokład−
nym oczyszczeniem zębów z osadu oraz rozmową
z dzieckiem i opiekunem o przeprowadzanych
w domu zabiegach higienicznych i sposobie odży−
wiania. W czasie wizyt kontrolnych odbywają−
cych się co 3–4 miesiące częściowe ubytki laku
były uzupełniane, były leczone nowo tworzące się

ogniska próchnicowe i przeprowadzano lakiero−
wanie.

Przez 10 lat regularnie na zabiegi lakowania
i lakierowania uczęszczało 30 dzieci, a 30 dzieci
uczęszczało na takie zabiegi nieregularnie, czyli
przerwy między kolejnymi wizytami były dłuższe
niż 4–6 miesięcy. Ogółem przez 10 lat w progra−
mie uczestniczyło 60 dzieci, co stanowiło 54,55%
z grupy dzieci wstępnie zakwalifikowanych, czyli
tych, u których przeprowadzono w wieku 5–7 lat
sanację jamy ustnej w obrębie zębów mlecznych
przed wyrznięciem zębów pierwszych stałych.

Grupę kontrolną stanowiło 30 dzieci, u któ−
rych nie były przeprowadzane zabiegi lakowania
i lakierowania lub były przeprowadzane spora−
dycznie. U części z tych dzieci wykonano lakowa−
nie zębów pierwszych trzonowych stałych w wie−
ku 7 lat, a następnie raz lub dwa razy w roku wy−
konywano lakierowanie. 

W badaniu klinicznym oceniono frekwencję
próchnicy, liczbę PUW oraz jej składowe P, U,
W oraz wskaźnik leczenia. Wskaźniki te oceniono
zarówno dla całego uzębienia, jak też dla zębów
trzonowych. 

Wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wykorzystano wnioskowanie statystyczne oparte
na teście niezależności Chi2. Istotność stwierdzano
przy poziomie p<0,05.

Wyniki

W tabeli 1 zestawiono frekwencję próchnicy
i liczbę PUW oraz jej składowe P, U, W w całym
uzębieniu i w zębach trzonowych w poszczegól−
nych badanych grupach. 

W grupie pacjentów, u których regularnie
przeprowadzano zabiegi lakowania i lakierowania
(GBR) całego uzębienia frekwencja próchnicy
wynosiła 23,33%, a liczba PUW 0,27, w zębach
trzonowych natomiast frekwencja próchnicy wy−
nosiła 20%, a liczba PUW 0,2. W grupie pacjen−
tów, u których nieregularnie przeprowadzano za−
biegi lakowania i lakierowania (GBN) dla całego
uzębienia frekwencja próchnicy wynosiła 60%,
a liczba PUW 1,33, w zębach trzonowych nato−
miast frekwencja próchnicy wynosiła 53,33%,
a liczba PUW 1,20. 
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Results. The state of dentition evaluation following from 10–11 years of individual prophylaxis showed that the
lowest caries indices occurred in group GBR (caries frequency 23.3%, DMF 0.267, treatment index 1) and the hi−
ghest indices in groupGK (caries frequency 99.67%, DMF 4.67, treatment index 0.45). 
Conclusions. On the basis of the conducted studies it has been observed that individual caries prophylaxis combi−
ned with regular hygienic guidance allows for significant reduction of the number of teeth with carious lesions
(Dent. Med. Probl. 2009, 2, 191–197).

Key words: dental caries prophylaxis, sealing.



Wskaźnik leczenia w grupach GBR i GBN
wynosił 1.

W grupie kontrolnej (GK) dla frekwencja
próchnicy całego uzębienia wynosiła 99,67%,
a liczba PUW 4,67, w zębach trzonowych nato−
miast frekwencja próchnicy wynosiła 99,67%,
a liczba PUW 3,87. Wskaźnik leczenia w GK dla
całego uzębienia wynosił 0,55, a dla zębów trzo−
nowych 0,45. 

Porównanie frekwencji próchnicy w całym
uzębieniu w grupie GBR (Fr Pr 23,33%) i GBN
(Fr. Pr 60%) pozwala stwierdzić istotnie wyższą
frekwencję próchnicy w grupie GBN (Chi2 = 8,30,
p = 0,004). Porównując w grupie GBR (Fr Pr
23,33%) i GK(Fr. Pr 99,67%), wykazano istotnie
wyższą frekwencję próchnicy w grupie GK (Chi2

= 33,61, p = 0,00001). Przy porównaniu w grupie
GBN (Fr Pr 60,99%) i GK(Fr. Pr 99,67%) stwier−
dzono istotnie wyższą frekwencję próchnicy
w grupie GK (Chi2 = 11,88, p = 0,0006). 

Porównanie frekwencji próchnicy w obrębie
zębów trzonowych w grupie GBR (Fr Pr 20%)

i GBN (Fr. Pr 53,33%) pozwala stwierdzić istotnie
wyższą frekwencję próchnicy w grupie GBN (Chi2

= 7,18, p = 0,0074). Porównując w grupie GBR
(Fr Pr 20,00%) i GK (Fr. Pr 99,67%) wykazano
istotnie wyższą frekwencję próchnicy w grupie
GK (Chi2 = 36,27, p = 0,00001). Zestawiając gru−
pę GBN (Fr Pr 53,33%) i GK (Fr. Pr 99,67%)
stwierdzono istotnie wyższą frekwencję próchnicy
w grupie GK (Chi2 = 15,02, p = 0,0001). 

W tabeli 2 zestawiono występowanie ubytków
próchnicowych w GBR w zależności od grupy zę−
bów i powierzchni. W grupie dzieci, u których re−
gularnie przeprowadzano zabiegi lakowania i la−
kierowania stwierdzono obecność 8 ubytków
próchnicowych u 7 osób, w tym 62,5% ubytków
występowało na powierzchniach stycznych w zę−
bach trzonowych, 12,5% na powierzchniach po−
liczkowych zębów trzonowych dolnych, 25%
ubytków na powierzchniach stycznych w zębach
przednich. Nie stwierdzono występowania ubyt−
ków próchnicowych na powierzchniach żujących
zębów trzonowych i przedtrzonowych. 
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Tabela 1. Wskaźniki próchnicowe w poszczególnych grupach

Table 1. Caries indices in particular groups

GBR GBN GK

Liczba badanych 30 30 30
(Nymber of subjects)

Frekwencja próchnicy (całe uzębienie) 23,33% 60,00% 99,67%
(Caries frequency (whole dentition))

Liczba PUW (całe uzębienie) 0,267 1,33 4,67
(DMF number (whole dentition))

Liczba P (całe uzębienie) 0 0 2,06
(D number (whole dentition))

Liczba U (całe uzębienie) 0 0 0,10
(Mnumber (whole dentition))

Liczba W (całe uzębienie) 0,267 1,33 2,50
(F number (whole dentition))

Frekwencja próchnicy (zęby trzonowe) 20,0% 53,33% 99,67%
(Caries frequency (molars))

Liczba PUW (zęby trzonowe) 0,20 1,20 3,87
(DMF number (molars))

Liczba P (zęby trzonowe) 0 0 2,10
(D number (molars))

Liczba U (zęby trzonowe) 0 0 0,10
(M number (molars))

Liczba W (zęby trzonowe) 0,20 1,20 1,75
(F number (molars))

Wskaźnik leczenia dla całego uzębienia 1 1 0,55
(Treatment index for the whole dentition)

Wskaźnik leczenia dla zębów trzonowych 1 1 0,45
(Treatment index for molars)

GBR – grupa badana regularnie.
GBN – grupa badana nieregularnie.
GK – grupa kontrolna.

(GBR – regularly examined group.
GBN – irregularly examined group.
GK – control group.)



W tabeli 3 zestawiono występowanie ubytków
próchnicowych w GBN w zależności od grupy zę−
bów i powierzchni. W grupie dzieci, u których nie−
regularnie przeprowadzano zabiegi lakowania i la−
kierowania stwierdzono obecność 40 ubytków
próchnicowych u 18 osób, w tym 45% ubytków
próchnicowych występowało na powierzchniach
żujących zębów trzonowych. Wszystkie stwier−
dzone w tej grupie ubytki próchnicowe występo−
wały w części dystalnej lub mezjalnej powierzch−
ni żującej, czyli w tych częściach zęba, w których
doszło do utraty laku, a jego brak nie został uzu−
pełniony. Nie stwierdzono obecności ubytków
próchnicowych na całej powierzchni żującej, czy−
li w części mezjalnej, centralnej i dystalnej. Na po−
wierzchniach stycznych zębów pierwszych trzo−
nowych występowało 32,5% ubytków próchnico−
wych, 12,5% na powierzchniach policzkowych
zębów trzonowych dolnych i podniebiennych zę−
bów trzonowych górnych, a 10,0% na powierzch−
niach stycznych w zębach przednich. W zębach
przedtrzonowych ubytków próchnicowych nie
stwierdzono.

W tabeli 4 zobrazowano występowanie ubyt−
ków próchnicowych w GK w zależności od grupy
zębów i powierzchni. W grupie kontrolnej, a więc
grupie dzieci, u których przeprowadzano zabiegi

lakowania i lakierowania sporadycznie stwierdzo−
no występowanie 140 ubytków próchnicowych
u 29 osób, z czego 53,57% ubytków próchnico−
wych występowało na powierzchniach żujących
zębów trzonowych. Wszystkie stwierdzone w tej
grupie ubytki próchnicowe występowały na całej
powierzchni żującej, czyli w części mezjalnej,
centralnej i dystalnej. Na powierzchniach stycz−
nych zębów trzonowych występowało 18,57%
ubytków próchnicowych, na powierzchniach po−
liczkowych zębów trzonowych dolnych i podnie−
biennych zębów trzonowych górnych występowa−
ło 10,71% ubytków próchnicowych, a na po−
wierzchniach stycznych w zębach przednich
występowało 12,14% ubytków i na powierzch−
niach podniebiennych siekaczy bocznych 2,86%
ubytków. W zębach przedtrzonowych występowa−
ło 2,14% ubytków próchnicowych.

Porównanie liczby zębów z PUW > 0 w po−
szczególnych grupach w całym uzębieniu pozwala
stwierdzić istotną różnicę w częstościach występo−
wania zębów z ubytkami próchnicowymi w gru−
pach GBR i GBN. Istotnie częściej zęby z próch−
nicą występowały w grupie GBN (Chi2 = 21,96,
p = 0,00001). Porównując w grupach GBR i GK,
wykazano istotnie częstsze występowania zębów
z próchnicą w grupie GK (Chi2 = 129,10, p =
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Tabela 2. Ubytki próchnicowe w grupie badanej GBR

Table 2. Caries lesions in GBR

Liczba i odsetek Zęby trzonowe Zęby przednie
zębów z próchnicą (Molar teeth) (Front teeth)
(Number and per−
centage of carious powierzchnia powierzchnia powierzchnia powierzchnia powierzchnia 
teeth) styczna policzkowa żująca podniebienna styczna

(adjacent lub podnie− (chewing (palatal surface) (adjacent surface)
surface) bienna surface)

(molar or 
palatal surface)

8 5 1 0 0 2
100% 62,5% 12,5% 25%

Tabela 3. Ubytki próchnicowe w grupie badanej GBN

Table 3. Carious lesions in GBN

Liczba i odsetek Zęby trzonowe Zęby przednie
zębów z próchnicą (Molar teeth) (Front teeth)
(Number and per−
centage of carious powierzchnia powierzchnia powierzchnia powierzchnia powierzchnia 
teeth) styczna policzkowa żująca podniebienna styczna

(adjacent lub podnie− (chewing (palatal surface) (adjacent surface)
surface) bienna surface)

(molar or 
palatal surface)

40 13 5 18 0 4
100% 32,5% 12,5% 45,0% 10,0%



0,00001). Przy porównaniu w grupach GBN i GK,
stwierdzono istotnie częściej zęby z próchnicą
w grupie GK (Chi2 = 62,22, p = 0,00001). 

Porównanie liczby zębów z PUW > 0 w po−
szczególnych grupach w obrębie zębów trzono−
wych pozwala stwierdzić istotną różnicę w często−
ściach występowania zębów z ubytkami próchni−
cowymi w grupach GBR i GBN. Istotnie częściej
zęby z próchnicą występowały w grupie GBN
(Chi2 = 23,48, p = 0,00001). Porównując w gru−
pach GBR i GK, zęby z próchnicą częściej wystę−
powały w grupie GK (Chi2 = 132,98, p = 0,00001),
porównując natomiast w grupach GBN i GK zęby
z próchnicą częściej występowały w grupie GK
(Chi2 = 23,48, p = 0,0001). 

W tabeli 5 zestawiono ogólna liczbę ubytków
u wszystkich dzieci w trzech grupach GBR, GBN,
GK. Ogólna liczba ubytków próchnicowych,
w badanej grupie wynosiła 188, z tego w grupie
dzieci, u których regularnie przeprowadzano za−
biegi lakowania i lakierowania stwierdzono 8
ubytków próchnicowych, co stanowiło 4,26%.
W grupie dzieci, u których nieregularnie przepro−
wadzano zabiegi lakowania i lakierowania stwier−
dzono 40 ubytków, co stanowiło 21,28%, a w gru−
pie kontrolnej GK stwierdzono 140 ubytków, co
stanowiło 74,47%.

Redukcja próchnicy po 10 latach lakowania
i lakierowania zębów w grupie GBR wyniosła
94,83%, a w grupie GBN 86,97% w stosunku do
grupy kontrolnej.

Omówienie

Porównując wyniki badań własnych z badania−
mi wcześniejszymi stwierdzono, że po przeprowa−
dzeniu jednorazowego zabiegu lakowania bruzd
i szczelin anatomicznych w zębach trzonowych od−
setek zębów powikłanych próchnicą wynosił po 3
latach 15,05%, efekt profilaktyczny lakowania na−
tomiast wynosił 79,56% [6]. Jodkowska [7], anali−
zując skuteczność zabiegu uszczelniania bruzd
i szczelin anatomicznych, po 2 latach wykazała, że
w przypadku całkowitej retencji uszczelniacza
zmiany próchnicowe występowała w 0,44%
uszczelnianych powierzchni, w zębach z retencją
częściową w 0,9% uszczelnianych powierzchni,
a w przypadku utraty laku na 2,22% powierzchni.
Po 60 miesiącach natomiast zaobserwowała
w przypadku całkowitej retencji uszczelniacza
obecność próchnicy w jednym przypadku, co sta−
nowiło 0,4%, w przypadku częściowej retencji la−
ku obecność ubytków próchnicowych w 16,7% zę−
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Tabela 4. Ubytki próchnicowe w grupie badanej GK

Table 4. Carious lesions in GK

Zęby trzonowe Zęby przednie Zęby trzonowe Zęby przednie
(Molar teeth) (Front teeth) (Molar teeth) (Front teeth)
powierzchnia powierzchnia powierzchnia powierzchnia powierzchnia powierzchnia powierzchnia 
styczna policzkowa styczna policzkowa styczna policzkowa styczna
(adjacent lub podnie− (adjacent lub podnie− (adjacent lub podnie− (adjacent 
surface) bienna surface) bienna surface) bienna surface)

(molar or (molar or (molar or 
palatal surface) palatal surface) palatal surface)

140 3 26 15 75 4 17
100% 2,14% 1857% 10,71% 53,57% 2,86% 12,14%

Tabela 5. Liczba i odsetek ubytków próchnicowych w GBR, GBN i GK w stosunku do ogólnej liczby ubytków

Table 5. Number and percentage of carious lesions in GBR, GBN and GK

Liczba Odsetek
(Number) (Percentage)

Ubytki próchnicowe GBR + GBN + GK 188 100%
(Carious lesions in GK GBR + GBN + GK)

Ubytki próchnicowe w GBP 8 4,26%
(Carious lesions in GBR)

Ubytki próchnicowe w GBN 40 19,57%
(Carious lesions in GBN)

Ubytki próchnicowe w GK 140 74,47%
(Carious lesions in GK)



bów, a w przypadku całkowitej utraty uszczelnia−
cza obecność ubytków próchnicowych w 31% zę−
bów [8, 9]. Hilt [10] w badaniach pięcioletnich po
jednorazowym lakowaniu u dzieci 12−letnich wy−
kazała obecność laku w 54,1%, z czego całkowite
utrzymanie wynosiło 40,6%, a utrata 45,9%. Inten−
sywnośc próchnicy w badanej grupie wynosiła
3,36. Autorka ta nie istotnego wpływu przeprowa−
dzonego profilaktycznego lakowania bruzd pierw−
szych stałych zębów trzonowych na wartość wska−
źników epidemiologicznych w dłuższym przedzia−
le czasu. Marzec−Koronczewska [11] w dwuletnich
obserwacjach klinicznych stwierdziła, że występo−
wanie próchnicy miało związek z utrzymaniem la−
ku. W przypadku całkowitego utrzymania laku
wszystkie lakowane powierzchnie były zdrowe,
w zębach z częściowym utrzymaniem laku na
11,6% powierzchni stwierdzono próchnicę, a po
całkowitej utracie laku próchnicą było objętych
28% powierzchni [11]. Przedstawione wyniki ba−
dań różnych autorów mogą wskazywać na celowe

uzupełnianie laku w przypadku jego częściowej
lub całkowitej utraty. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwier−
dzono, że:

1) regularnie realizowana indywidualna profi−
laktyka próchnicy pozwala na znaczne zreduko−
wanie liczby zębów z ubytkami próchnicowymi,

2) w grupie dzieci, u których regularnie były
przeprowadzane zabiegi lakownia i lakierowania
zębów nie stwierdzono ubytków próchnicowych
na powierzchni żującej pierwszych zębów trzono−
wych stałych, a jedynie w niewielkim odsetku wy−
stępujące ubytki próchnicowe występowały na po−
wierzchniach stycznych,

3) w grupie dzieci, u których nie były regular−
nie przeprowadzane zabiegi lakownia i lakierowa−
nia zębów stwierdzono znaczną redukcję liczby
ubytków próchnicowych na powierzchni żującej
pierwszych zębów trzonowych w stosunku do
dzieci u których takie zabiegi nie były przeprowa−
dzane.
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