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Streszczenie
Wprowadzenie. Próchnica zębów jest wieloprzyczynową masowo występującą patologią u dzieci i młodzieży.
Z tego względu jej skuteczne zapobieganie jest możliwe jedynie poprzez działania wielokierunkowe. W progno−
zowaniu wystąpienia ryzyka choroby próchnicowej wykorzystuje się testy bakteriologiczne, które pozwalają na in−
dywidualną ocenę aktywności próchnicy.
Cel pracy. Ocena intensywności próchnicy zębów stanu higieny jamy ustnej oraz liczebności kolonii bakteryjnych
Streptococcus mutans, Lactobacillus sp., Candidia w ślinie i płytce nazębnej u młodzieży w wieku 15–17 lat.
Materiał i metody. Badaniem objęto 113 osób, u których oceniono stan uzębienia na podstawie liczby PUW i jej
składowych P, U, W, oraz higienę jamy ustnej na podstawie wskaźnika OHI według Greena i Vermilliona. Ocenio−
no również liczebność kolonii bakteryjnych Streptococcus mutans i Lactobacillus sp oraz Candidia w ślinie
i w płytce nazębnej oznaczono za pomocą testów Dentocult SM Strip mutans, Dentocult LB i Dentocult CA firmy
Orion Diagnostics. Odczytu liczby kolonii bakteryjnych dokonywano wg wzorów załączonych do testów. Badane
osoby podzielono na 5 grup. Grupę I stanowiły osoby ze zdrowym uzębieniem, grupę II osoby z sanacją jamy ust−
nej, grupę III osoby z liczbą PUW 1–4, IV osoby z PUW 5–10, a grupę V z PUW 11–16. 
Wnioski. Stwierdzono dodatnią korelację między wartością wskaźnika OHI, a liczba badanych bakterii. Stwier−
dzono natomiast dodatnią korelacje między liczbą ubytków próchnicowych a liczebnością kolonii bakteryjnych
Streptococcus mutans i Lactobacillus sp. w ślinie i płytce nazębnej (Dent. Med. Probl. 2009, 2, 202–207).
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Abstract
Background. Dental caries is a pathological condition of complex aetiology occurring on a massive scale in chil−
dren and adolescents. For this reason, effective prevention of caries requires varied activities. The process of den−
tal caries risk prediction involves bacteriological tests, which allow for individual evaluation of caries activity.
Objectives. The aim of the study was to evaluate dental caries intensity, the hygienic state of oral cavity and the
bacterial count of Streptococcus mutans, Lactobacillus sp., and Candidia colonies in saliva and dental plaque of
adolescents aged 15–17.
Material and methods. The study included 113 subjects, whose state of dentition was evaluated with the use of
DMF number and its components D, M and F and whose state of oral hygiene was evaluated with the use of the
OHI index according to Green and Vermilion. The count of Streptococcus mutans, Lactobacillus sp. and Candidia
colonies in saliva and dental plaque was also evaluated using Dentocult SM Strip mutans, Dentocult LB and Den−
tocult CA tests provided by Orion Diagnostics. Readings of the bacterial colony counts were performed according
to procedures enclosed with the tests. The people were divided into five groups: Group I included subjects with he−
althy dentition, group II – subjects with sanitation of the oral cavity, group III – subjects whose DMF was 1–4, gro−
up IV – subjects whose DMF was 5–10 and group V – subjects with DMF 11–16.
Conclusions. The conducted studies revealed a positive correlation between the OHI index and the number of exa−
mined bacteria, as well as between the number of carious lesions and the Streptococcus mutan and Lactobacillus
sp. colonies count in saliva and dental plaque (Dent. Med. Probl. 2009, 2, 202–207).
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Próchnica zębów jest wieloprzyczynową po−
wszechnie występującą i zaliczaną do chorób spo−
łecznych patologią zębów u dzieci i młodzieży.
Jest to jednostka chorobowa, której można sku−
tecznie zapobiegać. Wieloprzyczynowość choroby
próchnicowej, sprawia, że jej skuteczne zapobie−
ganie jest możliwe jedynie poprzez działania wie−
lokierunkowe. Z uwagi na to, że próchnica jest
chorobą zakaźną ściśle związaną z obecnością
bakterii kwasotwórczych z grupy Streptococcus
mutans w prognozowaniu wystąpienia ryzyka tych
chorób wykorzystuje się testy bakteriologiczne
służce do oceny poziomu tych bakterii, które po−
zwalają na indywidualną ocenę aktywności próch−
nicy u poszczególnych osób [1, 2].

Mikrobiologiczne badania jamy ustnej po−
twierdzają, że przedstawiciel ziarniaków Gram−
dodatnich, katalazo−ujemnych, tj. Streptococcus
mutans ma ścisły związek z zapoczątkowaniem
rozwoju próchnicy zębów. Za kontynuację proce−
su próchnicowego odpowiadają natomiast beztle−
nowe Gram−ujemne pałeczki Lactobacillus acido−
philus. Bakterie te najczęściej występują w płytce
nazębnej. Ich kolonie również spotyka się w ślinie
[1–5]. 

Celem pracy była cena intensywności próch−
nicy zębów, stanu higieny jamy ustnej oraz liczeb−
ności kolonii bakteryjnych Streptococcus mutans,
Lactobacillus sp., Candidia w ślinie i płytce na−
zębnej u młodzieży w wieku 15–17 lat.

Materiał i metoda

Badaniem objęto 113 osób w wieku 15–17 lat,
u których oceniono stan uzębienia na podstawie
liczby PUW i jej składowych P, U, W, oraz higie−
nę jamy ustnej na podstawie wskaźnika OHI we−
dług Greena i Vermilliona. Oceniono również li−
czebność kolonii bakteryjnych Streptococcus mu−
tans i Lactobacillus sp. oraz Candidia za pomocą
testów Dentocult SM Strip mutans, Dentocult LB
i Dentocult CA firmy Orion Diagnostics. Badano
ślinę stymulowaną żuciem kostki parafiny dołą−
czoną do zestawów. Po inkubacji w temperaturze
37oC odczytano wynik badania mikrobiologiczne−
go według kart wzorcowych dołączonych do ze−
stawów diagnostycznych. Testy wykonano jedno−
czasowo, stosując się do zaleceń producenta.

Badane osoby podzielono na 5 grup w zależ−
ności od liczby PUW. Grupę I stanowiły osoby ze
zdrowym uzębieniem (25 osób), grupę II osoby
z sanacją jamy ustnej (25 osób), grupę III osoby
z liczbą PUW 1–4 (25 osoby), IV z PUW 5–10 (20
osób), a grupę V osoby z PUW 11–16 (18 osoby). 

Wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wykorzystano wnioskowanie statystyczne oparte

na teście niezależności χ2, oraz współczynnik ko−
relacji rang Spearmana. Istotność stwierdzano
przy poziomie p < 0,05.

Wyniki

W tabeli 1 zestawiono wartości wskaźników
próchnicowych liczby PUWz, Pz, Uz, Wz, Pp, Wp
i wskaźnika OHI w poszczególnych grupach. Gru−
pę I stanowiły dzieci ze zdrowym uzębieniem
(liczba PUW – 0, OHI – 0,44), grupę II dzieci z sa−
nacją jamy ustnej (PUW – 4,52, P – 0, U – 0,04,
W – 4,48, OHI – 0,89), grupę III dzieci ze średnią
liczbą PUW 5,04 (P – 2,2, U – 0,04, W – 3,16,
OHI – 1,02), grupę IV dzieci ze średnią liczbą
PUW 10,4 (P – 6,2, U – 0,30, W – 3,9, OHI –
1,61), grupę V ze średnią liczbą PUW 13,56 (P –
11,11, U – 0,78, W – 2,39, OHI – 1,85). 

W tabeli 2 zestawiono liczebność bakterii
Streptococcus mutans w ślinie stymulowanej
w poszczególnych grupach. U badanych osób ze
zdrowym uzębieniem (grupa I) najwięcej osób
miało liczebność kolonii bakterii < 105 CFU/ml
(48%), u 28% osób nie stwierdzono zwiększenia
liczby bakterii, u 12% odnotowano 105–106

CFU/ml i u 12% osób > 106 CFU/ml. W grupie
z sanacją jamy ustnej (grupa II) najwięcej osób
miało również liczebność kolonii bakterii < 105

CFU/ml (60%), u 4% osób nie zaobserwowano
zwiększenia, u 32% stwierdzono 105–106 CFU/ml
i u 4% osób > 106 CFU/ml. W grupie osób ze śre−
dnią liczbą PUW 5,04 (liczba czynnych ubytków
próchnicowych 1–4, grupa III) największy odsetek
osób miał liczebność kolonii bakterii 105–106

CFU/ml (72%), u 4% osób wzrostu bakterii nie
stwierdzono, u 16% stwierdzono < 105 CFU/ml,
a u 8% > 106 CFU/ml. W grupie osób ze średnią
liczbą PUW 10,40 (liczba czynnych ubytków
próchnicowych 5–10, grupa IV) również najwięk−
szy odsetek osób miał liczebność kolonii bakterii
105–106 CFU/ml (70%), u 10% stwierdzono <105

CFU/ml, a u 20% >106 CFU/ml. W grupie osób ze
średnią liczbą PUW 13,56 (liczba czynnych ubyt−
ków próchnicowych 11–16, grupa IV) największy
odsetek osób miał najwyższą oznaczaną testem
Dentocult SM liczebność kolonii bakterii >106

CFU/ml (55,56%), u 38,89% – 105–106 CFU/ml,
a u 5,56% – < 105 CFU/ml. 

Przeprowadzając analizę statystyczną stwier−
dzono istotny związek między liczebnością kolo−
nii bakterii Streptococcus mutans w ślinie stymu−
lowanej a liczbą czynnych ubytków próchnico−
wych (Chi2 = 73,778, p = 0,0000001).

W tabeli 3 zestawiono liczebność kolonii bak−
terii Lactobacillus sp. w ślinie stymulowanej
w poszczególnych grupach. W grupie I największy
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odsetek osób 68% miał liczebność kolonii bakterii
103 CFU/ml, u 12% stwierdzono 104 CFU/ml,
u 4% 105 CFU/ml, a u 12% nie odnotowano zwięk−
szenia. Podobnie w grupie II 52% osób miała li−
czebność kolonii bakterii 103 CFU/ml, u 28%

stwierdzono 104 CFU/ml, u 8% 105 CFU/ml,
a u 12% nie zaobserwowano zwiększenia. W gru−
pie III natomiast największy odsetek osób 40%
miał liczebność kolonii bakterii 104 CFU/ml,
u 36% 103 CFU/ml, u 20% 105 CFU/ml, a u 4%
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SM SM SM SM
Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
(Class 0) (Class 1) (Class 2) (Class 3)
brak zwiększenia liczebności < 105 CFU/ml 105–106 CFU/ml >106 CFU/ml
(no growth) % % % %

Grupa I
(Group I) 28,00 48,00 12,00 12,00

Grupa II
(Group II) 4,00 60,00 32,00 4,00

Grupa III
(Group III) 4,00 16,00 72,00 8,00

Grupa IV
(Group IV) 0,00 10,00 70,00 20,00

Grupa V
(Group V) 0,00 5,56 38,89 55.56

Tabela 2. Liczebność kolonii bakterii Streptococcus mutans w ślinie stymulowanej w poszczególnych grupach

Table 2. The Streptococcus mutans colonies count in stimulated in particular groups

Liczba Liczba Pz Liczba Uz Liczba Wz Wskaźnik Liczba Pp Liczba Wp
PUWz (Number (Number (Number OHI (Number Ds) (Number Fs)
(Number Dt) Mt) Ft) (Index 
DMFt) OHI)

Grupa I M 0,0 0,0 0,0 0,0 0,44 0,0 0,0
(Group I) SD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,51 0,0 0,0
n = 25 

Grupa II M 4,52 0 0,04 4,48 0,89 0,0 6,92
(Group II) SD 4,67 0,0 0,20 4,66 0,50 0,0 9,16
n = 25 

Grupa III M 5,04 2,20 0,04 3,16 1,02 2,96 4,44
(Group III) SD 2,51 1,19 0,20 2,13 0,72 2,23 4,05
n = 25 

Grupa IV M 10,40 6,20 0,30 3,90 1,61 10,35 5,40
(Group IV) SD 2,33 0,62 0,57 2,02 0,56 3,63 3,20
n = 20 

Grupa V M 13,56 11,11 0,78 2,39 1,85 15,00 4,06
(Group V) SD 3,29 1,64 2,60 2,81 0,56 3,01 4,93
n = 18 

Średnia M 6,12 3,35 0,20 2,76 1,10 4,88 4,11
(Mean) SD 5,47 4,15 1,08 3,19 0,75 6,16 5,73
n = 113 

Tabela 1. Wartości wskaźników próchnicowych liczby PUWz, Pz, Uz, Wz, Pp, Wp i wskaźnika OHI w poszczególnych
grupach.

Table 1. Values of DMFt. Dt. Mt. Ft. Ds. Fs indices and the OHI index in particular groups

n – liczba badanych. 
M – średnia. 
SD – odchylenie standardowe.

(n – number of subject. 
M – mean. 
SD – standard deviation.)



zwiększenia liczebności bakterii nie stwierdzono.
W grupie IV u największego odsetka osób 60,00%
stwierdzono liczebność kolonii bakterii 104

CFU/ml, u 25% 105 CFU/ml, a u 15% 103 CFU/ml.
W grupie V u 44,44% zaobserwowano liczebność
kolonii bakterii 104 CFU/ml, u nieznacznie mniej−
szego odsetka osób (38,89%) liczebność kolonii –
105 CFU/ml, u 16,67% stwierdzono natomiast naj−
wyższą oznaczaną testem Dentocult LB liczeb−
ność kolonii bakterii wynoszącą 106 CFU/ml

Przeprowadzając analizę statystyczną stwier−
dzono istotny związek między liczebnością kolo−
nii bakterii Lactobacillus sp. w ślinie stymulowa−
nej a liczbą czynnych ubytków próchnicowych
(Chi2 = 65,8445, p = 0,000009)

W tabeli 4 zestawiono liczebność kolonii Can−
didia w ślinie stymulowanej w poszczególnych
grupach.

W grupie I największy odsetek osób 68% miał
liczebność kolonii Candidia 103 CFU/ml, u 24%

stwierdzono 104 CFU/ml, u 8% 105 CFU/ml,
a u 20% nie odnotowano zwiększenia. Podobnie
w grupie II u 48% osób liczebność kolonii Candi−
dia wynosiła 103 CFU/ml, u 36% 104 CFU/ml,
a u 16% brak zwiększenia liczebności. W grupie
III również największy odsetek osób 56% miał li−
czebność kolonii bakterii 103 CFU/ml, a 36% 104

CFU/ml, u 4% stwierdzono 105 CFU/ml, a u 4%
zwiększenia Candidia nie stwierdzono. W grupie
IV u największego odsetka osób 55,00% stwier−
dzono liczebność kolonii Candidia 103 CFU/ml,
u 20% 104 CFU/ml, a u 25% 105 CFU/ml. W gru−
pie V u 38,89% zaobserwowano liczebność kolo−
nii Candidia 105 CFU/ml, a u nieco mniejszego
odsetka osób 33,33% liczebność kolonii 104

CFU/ml, natomiast u 22,22% stwierdzono 103

CFU/ml, u 5,56% brak zwiększenia. W żadnej
z badanych grup nie było najwyższej oznaczanej
testem Dentocult CA liczebności kolonii Candidia
106 CFU/ml.
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LB LB LB LB LB 
Brak zwiększenia 103 CFU/ml 104 CFU/ml 105 CFU/ml 106 CFU/ml
liczebności) % % % %
(No growth)

Grupa I 16,00 68,00 12,00 4,00 0,00
(Group I)

Grupa II 12,00 52,00 28,00 8,00 0,00
(Group II)

Grupa III 4,00 36,00 40,00 20,00 0,00
(Group III)

Grupa IV 0,00 15,00 60,00 25,00 0,00
(Group IV)

Grupa V 0,00 0,00 44,44 38,89 16,67
(Group V)

Tabela 3. Liczebność kolonii bakterii Lactobacillus sp. w ślinie stymulowanej w poszczególnych grupach

Table 3. The Lactobacillus sp. colonies count in stimulated saliva in particular groups

Ca Ca Ca Ca Ca
Brak zwiększenia 103 CFU/ml 104 CFU/ml 105 CFU/ml 106 CFU/ml
liczebności) % % % %
(No growth)

Grupa I 20,00 48,00 24,00 8,00 0,00
(Group I)

Grupa II 16,00 48,00 36,00 0,00 0,00
(Group II)

Grupa III 4,00 56,00 36,00 4,00 0,00
(Group III)

Grupa IV 0,00 55,00 20,00 25,00 0,00
(Group IV)

Grupa V 5,56 22,22 33,33 38,89 0,00
(Group V)

Tabela 4. Liczebność kolonii Candidia w ślinie symulowanej w poszczególnych grupach

Table 4. The Candia colonies count in stimulated saliva in particular groups



Przeprowadzając analizę statystyczną stwier−
dzono istotny związek pomiędzy liczebnością ko−
lonii Candidia w ślinie stymulowanej, a liczbą
czynnych ubytków próchnicowych (Chi2 =
38,6928, p = 0,007287).

Obliczenie współczynników korelacji rang
Spearmana pozwoliło stwierdzić istnienie istotnej
zależności między liczebnością koloni bakterii
Streptococcus mutns w ślinie stymulowanej a sta−
nem higieny jamy ustnej oznaczanym na podsta−
wie wskaźnika OHI (R = 0,42, t = 4,93723, p =
0,000003), między liczebnością kolonii bakterii
Lactobacillus sp. w ślinie stymulowanej a OHI
(R = 0,45, t = 5,33986, p = 0,0000001), między li−
czebnością koloni Candidia a OHI (R = 0,29, t =
3,30068, p = 0,001).

Omówienie

Skowronek et al. [6] w badaniach korelacji
między wartościami PUW a liczebnością bakterii
Sm i LB, podobnie jak w badaniach własnych, wy−
kazała wysoce dodatnia korelację między średnią
liczbą PUW a liczebnością bakterii. Podobnie jak
w badaniach własnych korelacja między PUWz
była nieco słabsza niż korelacja między PUWp.
Barańska−Gachowska et al. [7] w badaniach wpły−
wu sanacji jamy ustnej na liczebność bakterii Sm
i LB wykazała, że sanacja jamy ustnej polegająca
na likwidacji czynnych ubytków próchnicowych
przez ich wypełnienie lub usuniecie zębów nie
nadających się do leczenia zachowawczego
zmniejsza odsetek osób z dużą liczebnością obu
bakterii próchnicotwórczych. W badaniach wła−
snych również stwierdzono taką prawidłowość
w grupie osób z przeprowadzoną sanacją jamy ust−
nej oraz w grupie osób ze zdrowym uzębieniem.
Wierzbicka et al. [8] w badaniach dotyczących
występowania w ślinie stymulowanej bakterii
Streptococcus mutans u dzieci 6−letnich stwierdzi−
ła zależność między dmft przekraczającą średnio 5
zębów a poziomem bakterii. Lisiecka et al. [9]

w badaniach wzajemnej korelacji Streptococcus
mutans i Lactobacillus z uwzględnieniem liczby
PUW u dzieci 12−letnich wykazała, że zwiększe−
nie liczby bakterii było związane ze wzrostem in−
tensywności próchnicy oraz że zwiększeniu Strep−
tococcus mutans towarzyszył wzrost liczby Lacto−
bacillus w ślinie. Wyniki tych badań zgodne
z wynikami badań własnych.

Campus et al. [4] porównując u mieszkańców
Sardynii wyniki badań dotyczące wskaźników
próchnicy zębów mlecznych dmft i zębów stałych
DMFT z liczebnością Streptococcus mutans i Lac−
tobacillus u dzieci w wieku 6 i 8 lat, stwierdzili
statystycznie istotne różnice w liczebności Sm
i Lb między osobami z czynnymi ubytkami próch−
nicowymi w zębach mlecznych i wolnymi od
próchnicy (p < 0,05) w obu grupach wiekowych.
W uzębieniu stałym liczba bakterii Lb była istot−
nie zależna od występowania lub braku czynnej
próchnicy. Autorzy ci sugerowali, że badania mi−
krobiologiczne mogą służyć do oznaczenia ryzyka
choroby próchnicowej, lecz ze względu na ich
koszt nie mogą być stosowane powszechnie w ba−
daniach epidemiologicznych. Dlatego też propo−
nowali wdrażanie standardowych programów pro−
filaktycznych (pasty z fluorem, odpowiednia dieta
oraz okresowe wizyty u dentysty), a także indywi−
dualny program opieki dentystycznej i profilak−
tycznej w grupach zwiększonego ryzyka choroby
próchnicowej. Mielnik−Błaszczak et al. [10] stosu−
jąc u dzieci 0,2% glukonian chlorheksydyny do
płukania jamy ustnej, wykazała istotną redukcję
płytki bakteryjnej, likwidację stanów zapalnych
dziąseł oraz zmniejszenie liczby kolonii bakterii
Streptococcus mutans i Lactobacillus sp. w ślinie
w badanej grupie dzieci [9].

Na podstawie przeprowadzonych badań
stwierdzono, że istnieje istotna statystycznie za−
leżność pomiędzy liczebnością kolonii bakterii
Streptococcus mutans, Lactobacillus sp. i Candi−
dia w ślinie stymulowanej a liczbą czynnych ubyt−
ków próchnicowych w badanej grupie. 
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