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Streszczenie
Wprowadzenie. Opracowano wiele wskaźników erozji zębów różniących się kryteriami i wyborem ocenianych 
zębów, co powoduje brak porównywalności wyników badań, a zatem istnieje potrzeba wprowadzenia standar-
dowego wskaźnika. Bartlett et al. opracowali wskaźnik BEWE (Basic Erosive Wear Examination) będący prostym 
systemem oceny zaawansowania zmian, którego wyniki odnosi się do skategoryzowanych poziomów ciężkości 
zmian i określonego postępowania terapeutycznego. 
Cel pracy. Ocena intensywności erozji zębów za pomocą wskaźnika BEWE u osób narażonych na działanie kwa-
sów pochodzenia endogennego i egzogennego. 
Materiał i metody. Zbadano 83 dorosłe osoby, w tym 67 eksponowanych na endogenno-egzogenne kwasy (cho-
roba refluksowa przełyku i dieta, grupa E-1) i 16 narażonych tylko na kwasy pochodzenia egzogennego – diete-
tycznego (osoby ogólnie zdrowe – grupa E-2). Obliczono średnią liczbę zębów dotkniętych zmianami, których 
zaawansowanie oceniano wg wskaźnika BEWE w odniesieniu do rozmieszczenia w uzębieniu. 
Wyniki. Średnia liczba zębów dotkniętych erozją była nieznacznie większa w grupie E-1 (6,22 ± 4,39) niż w grupie 
E-2 (5,87 ± 3,03). W obu grupach największe zaawansowanie zmian stwierdzono w sekstantach 2 i 5 oraz w zębach 
szczęki. Nie stwierdzono istotnych różnic w intensywności zmian między grupami w odniesieniu do łuków zębo-
wych i całego uzębienia. Skumulowana wartość BEWE w grupie E-1 wynosiła 14, a w grupie E-2 – 8. Zgodnie 
z klasyfikacją zaawansowania zmian wartości te kategoryzowały badanych z grupy E-1 do poziomu wysokiego, 
a badanych z grupy E-2 do poziomu niskiego ryzyka erozji zębów. 
Wnioski. Wskaźnik BEWE pozwala na określenie rozmieszczenia i zaawansowania zmian erozyjnych w uzębieniu 
niezależnie od ich pochodzenia. Ze względu na kryteria jest prosty w użyciu i może mieć zastosowanie w praktyce 
klinicznej i pracach badawczych (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, 23–29). 

Słowa kluczowe: erozja zębów, zaawansowanie, ryzyko, wskaźnik BEWE.

Abstract
Background. A great number of dental indices with differing criteria and the choice of estimated teeth was worked 
out what caused the lack of the results comparability. Therefore, there is the need of a standard index implemen-
tation. Bartlett et al. described a new index Basic Erosive Wear Examination (BEWE) being the simple system of 
the evaluation of erosion severity which results are placed to the categorized levels of erosion severity and definite 
therapeutic management. 
Objectives. Evaluation of the dental erosion severity with use of the BEWE index at the subjects exposed to intrin-
sic and extrinsic origin of acids. 
Material and Methods. 83 adult subjects, in which 67 were exposed to intrinsic and extrinsic acids (gastroesopha-
geal reflux disease and diet; group E-1) and 16 exposed only to extrinsic acids – dietetic origin (health subjects, 
group E-2). The average number of affected teeth by erosions was calculated which severity was estimated accord-
ing to the BEWE index in aspect of distribution in dentition. 
Results. The mean of the erosion affected teeth was slighly higher in group E-1 (6.22 ± 4.39) than in group E-2 
(5.87 ± 3.03). In both groups the greater severity of erosion lesions in sextants 2 and 5 and in the maxillary teeth 
was found. No statistically significant differences between the groups in relation to dental arch and whole dentition 
was observed. The value of the cumulative BEWE score in group E-1 was 14 and in group E-2 – 8. According to 
the classification of erosion severity these values categorized the examined subjects from group E-1 to the level of 
high and the subjects from group E-2 to low level of erosion risk. 
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W minionych latach opracowano wiele wskaź-
ników erozji zębów różniących się kryteriami 
i wyborem ocenianych zębów, co powoduje brak 
porównywalności wyników przeprowadzanych 
badań. Najczęściej stopniowanie jest oparte na 
kombinacji kryteriów wskaźników opublikowa-
nych przez Ecclesa [1] oraz Smitha i Knighta [2]. 
Do najczęściej stosowanych wskaźników należą: 
wskaźnik Ecclesa (Eccle’s Index, 1978) [1], wskaź-
nik zastosowany w narodowych badaniach stanu 
uzębienia dzieci w Wielkiej Brytanii (UK Na-
tional Survey of Children’s Dental Health Index 
1999/2003) [3], wskaźnik O’Sullivana (O’Sullivan 
Index, 2000) [4], wskaźnik erozji wg Lussiego (Ero-
sion Index According to Lussi, 1996) [5], zmody-
fikowany system oceny Linkosalo i Markknena 
(Modified Scoring System of Linkosalo and Mark-
knen, 1985) [6], wskaźnik Ainè go (Aine Index, 
1993) [7] i wskaźnik Larsena i Westergaarda (Lar-
sen and Westergaard Index, 2000) [8]. Niektórzy 
autorzy na potrzeby badań tworzą własne wskaź-
niki, np. Truin et al. [9], Johansson et al. [10], 
Künzel et al. [11]. Niedawno Bartlett et al. [12] 
opracowali wskaźnik BEWE (Basic Erosive Wear 
Examination) będący prostym systemem oceny 
zaawansowania zmian, którego wyniki odnosi się 
do skategoryzowanych poziomów ryzyka zmian 
i określonego postępowania terapeutycznego.

Celem pracy jest ocena intensywności erozji 
zębów za pomocą wskaźnika BEWE u osób nara-
żonych na działanie kwasów pochodzenia endo-
gennego i egzogennego. 

Materiał i metody
Zbadano 83 osoby, w tym 67 eksponowanych 

na kwasy endogenne i egzogenne – rozpoznana 
choroba refluksowa przełyku (gastroesophageal 
reflux disease – GERD) i dieta (grupa E-1) oraz 
16 narażonych tylko na kwasy pochodzenia eg-
zogennego – dietetycznego (osoby ogólnie zdrowe 
– grupa E-2). Zmiany erozyjne zębów oceniano 
wg wskaźnika BEWE w odniesieniu do ich roz-
mieszczenia w uzębieniu. Wskaźnik jest oparty na 
4-stopniowej ocenie wszystkich powierzchni zęba 
w następujących kategoriach: kod 0 – brak erozji, 
kod 1 – początkowa, niewielka utrata struktury 
szkliwa, kod 2 – wyraźna zmiana z utratą twar-
dych tkanek obejmującą poniżej 50% powierzchni 
i kod 3 – zmiana z utratą twardych tkanek powy-

żej 50% powierzchni zęba, przy czym w kategorii 
2 i 3 często występuje odsłonięcie zębiny. Bada 
się wszystkie zęby naturalne z wyjątkiem trze-
cich zębów trzonowych. Ocenę przeprowadza się 
w sześciu sekstantach uzębienia (sekstant pierwszy 
– zęby 17–14, sekstant drugi – zęby 13–23, sekstant 
trzeci – zęby 24–27, sekstant czwarty 37–34, sek-
stant piąty – zęby 33–43, sekstant szósty – zęby 
44–47). Ocenia się powierzchnie wszystkich zę-
bów w poszczególnych sekstantach, ale zapisuje 
najwyższą wartość oceny erozji występującą w da-
nym sekstancie. Następnie sumuje się wartości ze 
wszystkich sekstantów, uzyskując wartość skumu-
lowaną. Wartość ta determinuje poziom ciężkości 
– ryzyka erozji kategoryzowany jako brak ryzyka 
– wartości 2 i poniżej, małe ryzyko – wartości 3–8, 
umiarkowane – wartości 9–13 i duże ryzyko – war-
tości 14 i powyżej. Dla poszczególnych poziomów 
ryzyka jest określone odpowiednie postępowanie 
terapeutyczne [12]. 

Uzyskane z badania dane rozpatrywano w od-
niesieniu do głównej przyczyny erozji (egzogenno- 
-endogenna vs. egzogenna) oraz zaawansowania 
i rozmieszczenia zmian w uzębieniu, obliczając 
częstość występowania poszczególnych kodów 
i ich średnie wartości. Wyniki analizowano za 
pomocą statystyki opisowej i testu t-Studenta, za 
istotny przyjmując poziom p < 0,05. 

Wyniki 
Przeciętnie liczba zębów naturalnych u osób 

z erozją pochodzenia egzogenno-endogennego 
(grupa E-1) wynosiła 24,68 ± 5,92, a u osób z erozją 
pochodzenia wyłącznie egzogennego 28,00 ± 4,61. 
Różnica ta była istotna statystycznie (p = 0,0400). 
Natomiast średnia liczba zębów dotkniętych ero-
zją była większa w grupie E-1 niż w grupie E-2, 
wynosiła odpowiednio 6,22 ± 4,39 i 5,87 ± 3,03, ale 
różnica ta nie była statycznie istotna (p = 0,7646). 
U badanych z grupy E-1 zmianami erozyjnymi 
było objętych 417 zębów spośród 1621 obecnych 
w jamie ustnej naturalnych zębów (co stanowi 
25,7%), a w grupie E-2 94 z 448 zębów (20,1%). 

W tabeli 1 zestawiono zaawansowanie zmian 
erozyjnych w poszczególnych sekstantach obu ba-
danych grup. Zaobserwowano zróżnicowaną czę-
stość występowania poszczególnych kodów. Naj-
większą intensywność erozji w obu badanych gru-
pach stwierdzono w sekstantach 2 i 4 obejmujących 

Conclusions. The BEWE index allows to evaluate the distribution and the risk of erosive lesions in the dentition 
independently from their origin. It is simple in the use because of its criteria and can be used in the clinical practice 
as well as in research (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, 23–29). 

Key words: dental erosion, severity, risk, BEWE index.
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zęby przednie szczęki i żuchwy. Zarówno u osób 
z erozją pochodzenia egzogenno-endogennego 
(grupa E-1), jak i pochodzenia wyłącznie egzogen-
nego (grupa E-2) zęby szczęki wykazywały istotnie 
statystycznie cięższe zmiany niż zęby żuchwy (od-
powiednio p = 0,0306 i p = 0,0034) (tab. 2). Sku-
mulowana wartość wskaźnika w poszczególnych 
sekstantach szczęki w grupie E-1 była większa niż 
w żuchwie, natomiast w grupie E-2 nie wykazała 
takiej zależności (tab. 3). Indywidualna częstość 
występowania wartości skumulowanego wskaźni-

ka BEWE (będącego sumą wartości z wszystkich 
sekstantów) była zróżnicowana, w grupie E-1 wa-
hała się od 1 do 12, a w grupie E-2 od 1 do 4 (ryc. 1). 
Wartość skumulowanego wskaźnika BEWE obli-
czonego dla grupy badanych z erozją pochodzenia 
egzogenno-endogennego wynosiła 14 i zgodnie 
z kategoryzacją ryzyka (ciężkości) zmian grupę 
tę zaliczono do dużego poziomu ryzyka erozji. 
W grupie osób z erozją pochodzenia wyłącznie eg-
zogennego wynosiła ona 8, co kategoryzowało tę 
grupę do niskiego poziomu ryzyka erozji. 

Tabela 1. Zaawansowanie erozji w poszczególnych sekstantach 

Table 1. Dental erosion severity in particular sextants

Grupa E-1 (Group E-1)

Sekstant
(Sextant)

1
(17–14)

2
(13–23)

3
(24–27) 

Istotność różnic
(Significance  
of differences)Najwyższy kod

(Highest code)
n/N (%) n/N (%) n/N (%)

  Kod 0 62/67 (92,5) 11/67 (16,5) 62/67 (92,5) (a) p = 0,0000 
(b) p = 0,0000
(c) p = 0,0000
(d) p = 0,0000

  Kod 1 2/67 (3,0) 34/67 (50,7) 3/67 (4,5)

  Kod 2 31/67 (4,5) 21/67 (31,3) 2/67 (3,0)

  Kod 3 1/67 (1,5)

Średnia wartość
(Mean)

0,12 ± 0,44 (a) 1,18 ± 0,71(a) (b) 0,10 ± 0,39 (b)

Sekstant
(Sextant)

4
(37–34)

5
(33–43)

6
(44–47) 

Kod 0 59/67 (88,0) 36/67 (53,7) 63/67 (94,0)

Kod 1 3/67 (4,5) 16/67 (23,9) 2/67 (3,0)

Kod 2 5/67 (7,5) 15/67 (22,4) 2/67 (3,0)

Kod 3 0 0 0

Średnia wartość
(Mean)

0,19 ± 0,55 (c) 0,69 ± 0,82 (c) (d) 0,09 ± 0,37 (d)

Grupa E-2 (Group E-2)

Sekstant
(Sextant)

1
(17–14)

2
(13–23)

3
(24–27) 

Istotność różnic
(Significance  
of differences)Najwyższy kod

(Highest code)
n/N (%) n/N (%) n/N (%)

Kod 0 15/16 (94,0) 1/16 (6,2) 14/16 (87,6) (a) p = 0,0000 
(b) p = 0,0000
(c) p = 0,0152 
(d) p = 0,0482

Kod 1 1/16 (6,0) 10/16 (62,5) 1/16 (6,2)

Kod 2 0 5/16 (31,3) 1/16 (6,2)

Średnia wartość
(Mean)

0,06 ± 0,25 (a) 1,25 ± 0,57(a) (b) 0,19 ± 0,54 (b)

Sekstant
(Sextant)

4
(37–34)

5
(33–43)

6
(44–47) 

Kod 0 16/16 (100,0) 10/16 (62,5) 15/16 (94,0)

Kod 1 0 4/16 (25,0) 1/16 (6,0)

Kod 2 0 2/16 (12,5) 0

Średnia wartość
(Mean)

0 (c) 0,50 ± 0,73 (c) (d) 0,06 ± 0,25 (d)
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Tabela 2. Zaawansowanie erozji w trzech sekstantach szczęki i żuchwy 

Table 2. Dental erosion severity in three maxillary and mandible sextants

Grupa E-1 (Group E-1) Istotność różnic
(Significance  
of differences)

Sekstanty
(Sextant)

Szczęka
(Maxille) 

Żuchwa
(Mendible) 

Całe uzębienie
(Whole dentition)

 n/N (%) n/N (%) n/N (%)

Kod 0 10/67 (14,9) 32/67 (47,8) 37/67 (55,2) (b) p = 0,6865
(c) p = 0,2506
(d) p = 0,4580

Kod 1 33/67 (49,3) 20/67 (29,8) 29/67 (43,3)

Kod 2 23/67 (34,3) 15/67 (22,4) 1/67 (1,5)

Kod 3 1/67 (1,5) 0 0

Średnia wartość
(Mean)

1,39 ± 1,03 (a) (b) 0,97 ± 1,35 (a) (c) 2,36 ± 1,84 (d)

Istotność różnic
(Significance  
of differences)

p = 0,0306

Grupa E-2 (Group E-2)

Sekstanty
(Sextant)

Szczęka
(Maxille) 

Żuchwa
(Mendible) 

Całe uzębienie
(Whole dentition)

n/N (%) n/N (%) n/N (%)

Kod 0 1/16 (6,3) 9/16 (56,2) 0

Kod 1 9/16 (56,2) 5/16 (31,3) 9/16 (56,2)

Kod 2 6/16 (37,5) 2/16 (12,5) 7/16 (43,8)

Kod 3

Średnia wartość
(Mean)

1,50 ± 0,81(b) 0,56 ± 0,73 (c) 2,00 ± 1,12 (d)

Istotność różnic
(Significance  
of differences)

p = 0,0034

Tabela 3. Skumulowane wartości wskaźnika BEWE

Table 3. Cumulative values of BEWE index

Grupa E-1 (Group E-1)

Sekstant
(Sextant)

1
(17–14)

2
(13–23)

3
(24–27) 

Suma wskaźników
(Total)

Najwyższy kod
(Highest code)

3 3 2 14

Sekstant
(Sextant)

4
(37–34)

5
(33–43)

6
(44–47) 

Najwyższy kod
(Highest code)

2 2 2

Grupa E-2 (Group E-2)

Sekstant
(Sextant)

1
(17–14)

2
(13–23)

3
(24–27) 

Suma wskaźników
(Total)

1 2 2 8

Sekstant
(Sextant)

4
(37–34)

5
(33–43)

6
(44–47) 

Najwyższy kod
(Highest code)

0 2 1
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Omówienie 
Zmiany w sposobie odżywiania i zmiany stylu 

życia współczesnego społeczeństwa oddziałują na 
stan zdrowotny jamy ustnej. Wzrastająca częstość 
występowania erozji zębów jest związana z większą 
konsumpcją napojów i pożywienia zawierających 
kwasy [13]. Zatem istnieje potrzeba wprowadzenia 
ujednoliconego, standardowego i akceptowanego 
międzynarodowo wskaźnika oceniającego zmiany 
erozyjne, który jest istotny dla dokonywania po-
równań wyników przeprowadzanych badań. Brak 
jest dotąd pełnej zgodności odnośnie do kryteriów 
„złotego standardu” wskaźnika odpowiedniego 
do oceny zarówno indywidualnego pacjenta, jak 
i populacji [14, 15]. 

Wprowadzenie wskaźnika podstawowego ba-
dania erozji – Basic Erosive Wear Examination 
(BEWE) jest wynikiem działań nad rozwojem 
standaryzowanego i powszechnie akceptowanego 
wskaźnika. Struktura wskaźnika BEWE spełnia 
większość wymagań stawianych wskaźnikom. 
Stopniowanie zaawansowania zmian obejmuje 
4 poziomy, które nie są ani zbyt precyzyjne, ani 
zbyt ogólne, i łatwa jest do oceny kategoryzacja 
danego stopnia zaawansowania zmiany. Z kryte-
riów ciężkości zmiany usunięto wyraźne zróżni-
cowanie między „utratą szkliwa” a „utratą zębiny”, 
co eliminuje niepewność w diagnostyce klinicz-
nej [12]. Ze względu na wyraźnie zdefiniowaną 
strukturę wskaźnik BEWE może być stosowany 
zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach 
naukowych, ale może także podlegać dalszym 
modyfikacjom [16]. Zaletą dla klinicystów jest ka-
tegoryzacja wartości skumulowanego wskaźnika 
w aspekcie poziomów ryzyka (ciężkości) zmian 
erozyjnych i przyporządkowanie im określonych 
działań zapobiegawczych i leczniczych. Wartość 
wskaźnika wynosząca 2 i poniżej oznacza brak ry-
zyka, a rutynowe postępowanie sprowadza się do 
obserwacji w odstępach 3-letnich. Niski poziom 

ryzyka erozji mieści się w przedziale wartości 
wskaźnika 3–8, a postępowanie obejmuje ocenę 
higieny jamy ustnej i diety, udzielanie porad, ob-
serwację zmian w odstępach 2-letnich. Umiarko-
wany poziom ryzyka stanowią wartości wskaźni-
ka 9–13, a postępowanie polega na ocenie higieny 
jamy ustnej i diety, poradach, identyfikacji głów-
nego czynnika przyczynowego i eliminacji jego 
wpływu, aplikacji fluorków, unikaniu stosowania 
wypełnień oraz monitorowaniu zmian na podsta-
wie modeli gipsowych, fotografii lub wycisków 
silikonowych w odstępach 6–12-miesięcznych. 
Niski poziom ryzyka natomiast określają warto-
ści wskaźnika wynoszące 14 i więcej, a przypisane 
temu poziomowi działania są takie same jak przy 
umiarkowanym poziomie ryzyka z włączeniem 
zalecenia, że utratę twardych tkanek zęba spowo-
dowaną bardzo zaawansowaną lub rozległą zmia-
ną należy zrekonstruować wypełnieniem [12]. 

Problemem większości wskaźników jest często 
nadmierna ocena – przeszacowanie zmian ero-
zyjnych ponieważ oceniają najczęściej liczbę lub 
odsetek osób, które mają przynajmniej jeden ząb 
dotknięty zmianą. Zasady obliczania wskaźnika 
BEWE prowadzą do zmniejszenia tego problemu, 
gdyż dane można przedstawić jako częstość wy-
stępowania skumulowanej wartości wszystkich 
kodów [16]. 

Niewiele jest opublikowanych prac w których 
zastosowano ten wskaźnik. Margaritis et al. [16] 
porównali użycie trzech różnych systemów oceny 
erozji (wskaźnika BEWE, uproszczonego wskaź-
nika starcia – Simplified Wear Index i własnego 
wskaźnika oceniającego erozję zębów – Evalu-
ating Index of Dental Erosion), badając młodzież 
grecką w wieku 14–16 lat. Kryteria uproszczonego 
wskaźnika starcia obejmowały 4-stopniową skalę: 
0 – brak erozji w szkliwie lub zębinie, 1 – zębina 
jest już widoczna (w tym na guzkach) lub odsło-
nięcie zębiny obejmuje mniej niż 1/3 powierzchni, 
2 – odsłonięcie zębiny na ponad 1/3 powierzchni 

grupa E-1
group E-1

grupa E-2
group E-2

BEWE

Ryc. 1. Odsetek poszczególnych 
wartości wskaźnika BEWE 
u badanych

Fig. 1. Percentages of the par-
ticular values of cumulative 
BEWE index

%
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i 3 – odsłonięcie miazgi lub wtórnej zębiny. Ska-
la własnego wskaźnika oceniającego erozję zębów 
była dychotomiczna: 0 – brak erozji w szkliwie 
i zębinie i 1 – erozja w szkliwie lub zębinie. Wyko-
rzystując te trzy wskaźniki, autorzy wykazali zróż-
nicowaną frekwencję erozji u badanych; stosując 
wskaźnik BEWE wynosiła 58,0%, uproszczonego 
wskaźnika starcia – 51,6%, a korzystając z własne-
go wskaźnika oceniającego erozję zębów – 45,2%. 
Ponadto wg kryteriów wskaźników uproszczone-
go starcia i własnego oceniającego erozję zębów, 
u badanych stwierdzono występowanie zmian 
erozyjnych w zębinie wynoszące odpowiednio 
24,3% i 22,7%, podczas gdy wskaźnik BEWE kla-
syfikował wszystkie osoby w kategoriach „żadne-
go” lub „niskiego ryzyka” erozji. Częstość wystę-
powania erozji klasyfikowanej za pomocą wskaź-
nika BEWE była nieznacznie większa u dziewcząt 
(58,9%) niż chłopców (57,1%) i wykazywała pewne 
zróżnicowanie w odniesieniu do statusu socjoeko-
nomicznego badanych (największe przy poziomie 
średnim – 66,4%, nieco mniejsze przy niskim – 
55,9%, a najmniejsze przy wysokim statusie so-
cjoekonomicznym – 52,9%). Według cytowanych 
wyżej autorów przy stosowaniu wskaźnika BEWE 
unika się nadmiernej oceny występowania ero-
zji, ale należy zweryfikować wartości odcięcia, 
aby bardziej dokładnie odzwierciedlały ciężkość 
zmian erozyjnych. Z innych badań [17] przeprowa-
dzonych u młodzieży włoskiej w wieku 13–18 lat 
wynikają wartości skumulowanego wskaźnika 
BEWE mieszczące się w zakresach umiarkowane-
go i wysokiego ryzyka, wykazujące zróżnicowanie 
w odniesieniu do płci (wyższe u dziewcząt). 

W badaniach własnych oceniono zmiany 
erozyjne zębów u osób z chorobą refluksową 
przełyku eksponowanych na działanie kwasów 
pochodzenia endogennego i egzogennego – die-
tetycznego (grupa E-1) i narażonych wyłącznie 
na działanie kwasów pochodzenia egzogennego 
– dietetycznego (grupa E-2). Wcześniej opubli-
kowana analiza narażenia obu grup badanych na 
kwasy dietetyczne nie wykazała istotnych różnic 
między grupami, stąd też można przyjąć jedna-
kowe narażenie obu grup badanych na działanie 
kwasów pochodzenia dietetycznego, a osób z cho-
robą refluksową przełyku na dodatkowe oddzia-

ływanie kwasów pochodzenia wewnętrznego [18]. 
Ocena erozji zębów za pomocą kryteriów wskaź-
nika BEWE wykazała zróżnicowaną częstość wy-
stępowania poszczególnych kodów określających 
zaawansowanie zmian w sześciu sekstantach 
uzębienia w obu badanych grupach. Największą 
intensywność erozji stwierdzono w obu grupach 
badanych w zębach przednich szczęki i żuchwy, 
tj. w sekstantach 2 i 5. Badanych z erozją pocho-
dzenia egzogenno-endogennego i pochodzenia 
wyłącznie egzogennego cechowało ponadto ob-
jęcie istotnie cięższymi zmianami zębów szczęki 
niż żuchwy. Skumulowana wartość wskaźnika 
w trzech sekstantach u osób z erozją pochodzenia 
egzogenno-endogennego była większa w szczęce 
niż w żuchwie, ale u osób z erozją pochodzenia 
egzogennego nie wykazano takiego związku. In-
dywidualna częstość występowania wartości sku-
mulowanego wskaźnika BEWE (będącego sumą 
wartości wszystkich sekstantów) była zróżnico-
wana, w grupie osób z erozją pochodzenia egzo-
genno-endogennego wahała się 1–12, a w grupie 
osób z erozją wyłącznie pochodzenia egzogenne-
go mieściła się w zakresie wartości 1–4. Wartość 
skumulowanego wskaźnika BEWE (będącego 
sumą wartości wszystkich sekstantów) w grupie 
badanych z erozją pochodzenia egzogenno-endo-
gennego wynosiła 14, co kwalifikowało tę grupę 
badanych do wysokiego poziomu ryzyka (ciężko-
ści) erozji. Natomiast grupa osób z erozją pocho-
dzenia wyłącznie egzogennego, dla której wartość 
tego wskaźnika wyniosła 8, znajdowała się na po-
ziomie niskiego ryzyka erozji. Niestety, danych 
własnych nie można porównać z wynikami badań 
innych autorów nie tylko ze względu na to, że tyl-
ko w piśmiennictwie napotkano tylko dwie prace, 
w których do oceny erozji zębów użyto wskaźnika 
BEWE, ale także z powodu braku przeprowadze-
nia tak szczegółowej analizy wyników. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że zasto-
sowanie wskaźnika podstawowego badania erozji 
– BEWE pozwala na określenie rozmieszczenia 
i zaawansowania zmian erozyjnych w uzębieniu 
niezależnie od ich pochodzenia. Ze względu na 
swoje kryteria jest prosty w użyciu i może mieć 
zastosowanie zarówno w praktyce klinicznej, jak 
i w pracach badawczych. 
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