
Płytka nazębna naddziąsłowa i poddziąsłowa
jest uznawana za jeden z głównych czynników
przyczyniających się do pojawienia i rozwoju cho−

roby próchnicowej jak również chorób przyzębia.
Obecnie istnieją dwie hipotezy dotyczące płytki na−
zębnej. Według pierwszej z nich, tzw. nonspecific
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Streszczenie
Wprowadzenie. Helicobacter pylori jest zaliczany do bakterii Gram−ujemnych. W 1994 r. WHO uznało ją za je−
den z najgroźniejszych czynników rakotwórczych. H. pylori powoduje przede wszystkim schorzenia układu pokar−
mowego. Bakteria ta występuje również w płytce nazębnej.
Cel pracy. Określenie nawyków higieny jamy ustnej u pacjentów, u których stwierdzono występowanie przeciw−
ciał IgG anty−Helicobacter pylori w ślinie.
Materiał i metody. Badaniami objęto 46 osób (21 chłopców oraz 25 dziewcząt). Średni wiek badanych wynosił 12,5
lat ± 3 miesiące. Przeprowadzono badania ankietowe, kliniczne oraz immunologiczne. Do badań pobierano ślinę
mieszaną niestymulowaną z dna jamy ustnej. W badaniach wykorzystano RapiTest®H.pylori oraz Helico Test®. 
Wyniki. Przeciwciała klasy IgG dla Helicobacter pylori występowały u 16 badanych osób, w tym u 4 chłopców
i 12 dziewcząt. Stwierdzono, iż zarówno pacjenci, u których wykryto występowanie przeciwciał IgG anty−Helico−
bacter pylori w ślinie, jak i osoby z grupy kontrolnej najczęściej szczotkowały zęby 2 razy dziennie. Stwierdzono,
że 18% badanych, u których wykryto przeciwciała IgG w ślinie stosowały płukanki ze związkami fluoru. 
Wnioski. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w nawykach związanych z higieną jamy ustnej
u osób, u których stwierdzono występowanie przeciwciał IgG anty−Helicobacter pylori w ślinie oraz osób z grupy
kontrolnej (Dent. Med. Probl. 2009, 2, 229–233).

Słowa kluczowe: Helicobacter pylori, nawyki higieniczne jamy ustnej, stan higieny jamy ustnej.

Abstract
Background. Microaerophilic, Gram−negative bacteria Helicobacter pylori is considered to be the second most
frequently occurring pathogen in people. Since 1994 WHO considered the bacteria as one of cancerogenic. The
bacteria constitutes an etiological factor in alimentary tract diseases. Helicobacter pylori is also prevalent in den−
tal plaque. 
Objectives. The aim of this study was the determination of oral hygienic habits and the occurrence of anti−Helico−
bacter pylori IgG antibodies in saliva. 
Material and methods. The study involved 46 subjects (21 boys and 25 girls). Mean subject age was 12.5 years
± 3 months. Questionnaire, clinical and immunological studies were performed. Mixed unstimulated saliva from
the bottom of the oral cavity was collected for examination. RapiTest®H.pylori and Helico Test® were used. 
Results. IgG class antibodies against Helicobacter pylori were present in 16 subjects, (4 boys and 12 girls). Pa−
tients with IgG antibodies and from control group most often brushed their teeth twice a day. 18% of patients with
IgG antibodies used mouth rinses with fluorides.
Conclusions. There were no differences in oral hygiene habits in patients with IgG antibodies and in patients from
control group (Dent. Med. Probl. 2009, 2, 229–233).
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plaque hypothesis, każda płytka nazębna charakte−
ryzuje się właściwościami patogennymi. Według
drugiej hipotezy, specific plaque hypothesis, płytkę
nazębną można uznać za patogenną jedynie w przy−
padku występowania klinicznych objawów jamy
ustnej. Należy podkreślić, iż właściwa higiena jamy
ustnej oraz odpowiednie nawyki higieniczne odgry−
wają niezwykle istotną rolę w utrzymaniu zdrowia
twardych i miękkich tkanek jamy ustnej [1, 2]. 

Helicobacter pylori – bakteria zaliczana do
drobnoustrojów mikroaerofilnych, będąca pałecz−
ką Gram−ujemną została odkryta w 1982 r. przez
Warrena i Marshala. Od tego momentu budzi ona
ogromne zainteresowanie naukowców. Głównym
rezerwuarem tej bakterii są ludzie. Szacuje się, iż
około 50% ludności na całym świecie jest zakażo−
nych Helicobacter pylori. W Polsce około 87%
członków społeczeństwa może być zakażonych.
Hlicobacter pylori występuje w warstwie podślu−
zówkowej żołądka, a także w jamie ustnej, w kie−
szonkach dziąsłowych i płytce nazębnej. Uważa
się, iż Helicobacter pylori uczestniczy w patoge−
nezie przewlekłego zapalenia błony śluzowej żo−
łądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
raka żołądka, jak też raka tkanki limfatycznej po−
wiązanej z błoną śluzową (MALT). Przypuszcza
się, iż drobnoustrój ten może także przyczyniać się
do pojawienia się chorób układu oddechowego, do
wystąpienia niepowściągliwych wymiotów ciężar−
nych, a także choroby próchnicowej. Światowa
Organizacja Zdrowia uznała, iż Helicobacter pylo−
ri należy do I klasy karcinogenów. Enzymami
i białkami odpowiedzialnymi za niekorzystne od−
działywanie Helicobacter pylori są: ureaza, dys−
mutaza ponadtlenkowa, katalaza, cytotoksyna wa−
kuolizująca, fosfolipaza, ferrytyna oraz białko
wstrząsu cieplnego [3–10]. 

Biorąc pod uwagę to, iż Helicobacter pylori
jest drobnoustrojem niezwykle patogennym, wy−
stępującym w płytce nazębnej, zasadne wydało się
określenie nawyków związanych z higieną jamy
ustnej u pacjentów, u których stwierdzono wystę−
powanie przeciwciał IgG anty−Helicobacter pylori
w ślinie.

Materiał i metody

Badaniami objęto 46 osób (21 chłopców oraz
25 dziewcząt). Średni wiek badanych wynosił 12,5
lat ± 3 miesiące. Przeprowadzono badania ankie−
towe, kliniczne oraz immunologiczne. W bada−
niach ankietowych pytania dotyczyły nawyków
higienicznych. Stomatologiczne badania jamy ust−
nej obejmowały ocenę stanu uzębienia poprzez
określenie liczby PUW. Higienę jamy ustnej okre−
ślano na podstawie wskaźnika OHI−S, ocenianego

z zastosowaniem preparatu Plaque Test®. Do ba−
dań pobierano ślinę mieszaną niestymulowaną
z dna jamy ustnej. Badania laboratoryjne obejmo−
wały oznaczanie poziomu przeciwciał klasy IgG
anty−Helicobacter pylori. W badaniach wykorzy−
stano RapiTest®H.pylori oraz Helico Test®. 

W opracowaniu statystycznym dla cech ilo−
ściowych – mierzalnych wyliczono miary średnie
i miary rozproszenia wyników, a dla cech jako−
ściowych procenty. Przy porównaniu wyników ba−
dań wykorzystano test Kruskala−Wallisa, w przy−
padkach małych liczebności natomiast analizę
przeprowadzono, wykorzystując metody oparte na
logarytmicznym modelu liniowej analizy χ2. Przy−
jęto próg istotności p = 0,05.

Wyniki

Przeciwciała klasy IgG przeciwko Helicobac−
ter pylori występowały u 16 badanych osób,
w tym u 4 chłopców i 12 dziewcząt. Osoby,
u których nie wykryto przeciwciał IgG stanowiły
grupę kontrolną (seronegatywną).

Na podstawie przeprowadzonych stomatolo−
gicznych badań klinicznych stwierdzono, iż fre−
kwencja choroby próchnicowej wynosiła 84,78%,
a intensywność 5,87. Średnia liczba PUW w bada−
nej grupie wynosiła 5,73 ± 3,39, w przypadku pa−
cjentów seropozytywnych kształtowała się na po−
ziomie 5,43 ± 3,03, w grupie pacjentów seronega−
tywnych była natomiast równa 5,90 ± 3,61. Nie
stwierdzono występowania istotnych statystycznie
różnic (p = 0,852).

Wskaźnik OHI−S wynosił średnio 1,83 ± 0,55;
w grupie pacjentów seropozytywnych i seronega−
tywnych kształtował się odpowiednio na poziomie
1,95 ± 0,66 oraz 1,77 ± 0,48. Mimo, że w grupie
osób seropozytywnych był on nieznacznie wy−
ższy, nie zaobserwowano jednak istotnych staty−
stycznie różnic między wskaźnikiem OHI−S w obu
badanych grupach (p = 0,33).

Stwierdzono, iż zarówno pacjenci, u których
wykryto występowanie przeciwciał IgG anty−Heli−
cobacter pylori w ślinie, jak i osoby z grupy kon−
trolnej najczęściej szczotkowały zęby 2 razy dzien−
nie. Bardziej wyniki przedstawiono w tabeli 1. 

Z analizy statystycznej nie wynika występo−
wanie istotnego związku między częstością
szczotkowania a występowaniem przeciwciał kla−
sy IgG anty− Helicobacter pylori w ślinie.

Kolejne pytanie w badaniach ankietowych do−
tyczyło czasu szczotkowania zębów. Szczegółowe
dane zestawiono w tabeli 2.

Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic
w długości czasu szczotkowania zębów przez pa−
cjentów seropozytywnych i seronegatywnych.
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Na podstawie uzyskanych danych odnotowa−
no, iż pacjenci z obu grup najczęściej stosowali
szczoteczkę średnio twardą, a pacjenci seronega−
tywni najrzadziej stosowali szczoteczkę elektrycz−
ną. Obserwowane zależności nie były jednak istot−
ne statystycznie. Dokładne wyniki przedstawiono
w tabeli 3.

W grupie pacjentów seropozytywnych
31,25% nie stosowało dodatkowych metod utrzy−
mywania higieny jamy ustnej, 37,5% badanych
stosowało nici dentystyczne, 18,75% wykałaczki,
12,5% stosowało kilka dodatkowych metod. Poło−
wa badanych osób seronegatywnych nie stosowa−
ła dodatkowych metod utrzymywania higieny ja−
my ustnej, 13,33% stosowało nici dentystyczne,
20% wykałaczki, 16,67% stosowało kilka różnych
metod. Nie zaobserwowano występowania istot−
nego statystycznie związku między występowa−

niem przeciwciał w ślinie a stosowaniem dodatko−
wych metod utrzymywania higieny jamy ustnej
(p = 0,33).

W grupie pacjentów seropozytywnych 3 oso−
by stosowały płukanki zawierające związki fluoru,
13 osób nie stosowało płukanek. W grupie osób,
u których nie wykryto przeciwciał 6 osób stosowa−
ło płukanki z fluorem, pozostałe 24 osoby nie sto−
sowały żadnych płukanek. Analiza statystyczna
nie wykazała istotnych zależności (p = 0,975).

Omówienie
Badania dotyczące występowania infekcji He−

licobacter pylori, jak również obecności przeciw−
ciał klasy IgG w ślinie są przeprowadzane z wyko−
rzystaniem wielu metod badawczych. Biorąc to
pod uwagę, niezwykle trudno jest porównać otrzy−
mane wyniki badań w tym zakresie [11]. 

Fernando et al. [12] stwierdzili, iż przeciwcia−
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Tabela 1. Częstość szczotkowania zębów wśród badanej młodzieży w zależności od występowania przeciwciał klasy IgG
anty−Helicobacter pylori

Table 1. Tooth brushing frequency in relationship with the occurrence of IgG anti−Helicobacter pylori antibodies in the sub−
jects’ saliva

Obecność przeciwciał Częstość szczotkowania zębów Wartość 
klasy IgG anty− (Tooth brushing frequency) statystyczna
Helicobacter pylori (Statistical 
(The occurrence of IgG 1 raz dziennie 2 razy dziennie po każdym ogółem significance)
anti−Helicobacter pylori (once a day) (twice a day) posiłku (total)
antibodies in the (after every meal)
subjects’ saliva)

liczba % liczba % liczba %

Pacjenci seropozytywni 3 18,75 8 50 5 31,25 16 χ2 najw. wiary−
(Seropositive patients) godności = 0,696

Pacjenci seronegatywni 7 23,33 17 56,67 6 20 30 p = 0,7

(Seronegative patients)

Razem 10 21,74 25 54,35 11 23,91 46
(Total)

Tabela 2. Czas szczotkowania zębów wśród badanej młodzieży w zależności od występowania przeciwciał klasy IgG anty−
Helicobacter pylori

Table 2. Time of tooth brushing in relationship with the occurrence of IgG anti−Helicobacter pylori antibodies in the sub−
jects’ saliva

Obecność przeciwciał Czas szczotkowania zębów – min. Wartość 
klasy IgG anty−Helico− (Time of tooth brushing – minutes) statystyczna
bacter pylori

> 3 min. 2–3 min. 1–2 min. < 1 min.
ogółem (Statistical 

(The occurrence of IgG (total) significance)
anti−Helicobacter pylori

liczba % liczba % liczba % liczba %antibodies in the 
subjects’ saliva)

Pacjenci seropozytywni 5 31,25 7 43,75 3 18,75 1 6,25 16 χ2 najw.
(Seropositive patients) wiarygod−

ności = 
= 1,673
p = 0,64

Pacjenci seronegatywni 8 26,67 10 33,33 11 36,67 1 3,33 30
(Seronegative patients)

Razem 13 28,26 17 36,96 14 30,44 2 4,34 46
(Total)



ła klasy IgG dla Helicobacter pylori w ślinie u 184
dzieci w wieku 5–19 lat występowały u 27,7% ba−
danych. W badaniach własnych stwierdzono, iż
przeciwciała IgG anty−Helicobacter pylori wystę−
powały u 34,78% osób.

Liu et al. [10] objęli badaniami dzieci w wie−
ku 3–6 lat. Stwierdzili występowanie istotnego
statystycznie związku między infekcją Helicobac−
ter pylori a stanem higieny jamy ustnej. Jednocze−
śnie uważają, iż współistnienie złego stanu higie−
ny jamy ustnej wraz z występowaniem tego drob−
noustroju może być czynnikiem ryzyka dla stanu
zdrowia jamy ustnej oraz ogólnego stanu zdrowia
pacjentów. Namiot et al. [13] stwierdzili, iż jakie−
kolwiek metody utrzymywania higieny jamy ust−
nej nie przyczyniają się do zwiększenia skuteczno−
ści eradykacji Helicobacter pylori z żołądka. Z ko−
lei Nasrolahei et al. [14] zaobserwowali, iż

utrzymywanie higieny jamy ustnej nie wpływa na
występowanie Helicobacter pylori w płytce na−
zębnej. W badaniach własnych nie zaobserwowa−
no związku między występowaniem przeciwciał
klasy IgG dla Helicobacter pylori a wskaźnikiem
Oral Hygiene Index Symplified, jak również sto−
sowanymi metodami umożliwiającymi utrzymy−
wanie właściwej higieny jamy ustnej.

Wnioski

Podsumowując, należy stwierdzić, że nie za−
obserwowano istotnych statystycznie różnic w na−
wykach higieniczny jamy ustnej u pacjentów,
u których stwierdzono występowanie przeciwciał
IgG dla Helicobacter pylori w ślinie oraz osób
z grupy kontrolnej. 
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Tabela 3. Rodzaj stosowanej szczoteczki do zębów wśród badanej młodzieży w zależności od występowania przeciwciał
klasy IgG anty−Helicobacter pylori

Table 3. Type of the toothbrush used by the examined young people in relationship with the occurrence of IgG anti−Helico−
bacter pylori antibodies in the subjects’ saliva

Obecność przeciwciał Rodzaj stosowanej szczoteczki Wartość 
klasy IgG anty−Helico− (Type of the toothbrush) statystyczna
bacter pylori

miękka średnio twarda twarda elektryczna
ogółem (Statistical 

(The occurrence of IgG (total) significance)
anti−Helicobacter pylori (soft) (medially hard) (hard) (electric)

antibodies in the 
subjects’ saliva) liczba % liczba % liczba % liczba %

Pacjenci seropozytywni 2 12,5 8 50 3 18,75 3 18,75 16 χ2 najw. 
(Seropositive patients) wiarygod−

ności 

Pacjenci seronegatywni 3 10,0 18 60 8 26,67 1 3,33 30 = 2,959

(Seronegative patients) p = 0,397

Razem 5 10,87 26 56,52 11 23,91 4 8,7 46
(Total)
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