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Streszczenie
Wprowadzenie. opieka stomatologiczna nad dziećmi upośledzonymi fizycznie lub umysłowo stanowi niejedno-
krotnie poważny problem ze względu na często występujące nieprawidłowości w układzie stomatognatycznym oraz 
utrudnioną współpracę z pacjentem.
Cel pracy. ocena zdrowia jamy ustnej i potrzeb leczniczych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.d.) 
lub zespołem Downa.
Materiał i metody. Zbadano 112 dzieci, które podzielono na dwie grupy. pierwszą (i) utworzyło 56 osób niepełno-
sprawnych, w tym 37 chorych na m.p.d. i 19 z zespołem Downa, oraz grupę ii – kontrolną – 56 dzieci zdrowych. 
przeprowadzono badanie kwestionariuszowe dotyczące nawyków higienicznych, dietetycznych oraz kliniczne 
badanie stomatologiczne uwzględniające stan higieny jamy ustnej (oHi), warunki zgryzowe oraz stan uzębienia 
pod kątem występowania próchnicy (liczby puw/z, puw/p oraz pUW/Z, pUW/p).
Wyniki. Zaobserwowano istotnie statystycznie gorszy stan higieny jamy ustnej w grupie i (średnia wartość oHi = 
= 0,40, w grupie ii – odpowiednio 0,24). Znamienne różnice wystąpiły również w wartościach średnich W/Z (1,18 
w grupie i; 2,65 w grupie ii), W/p (1,76 w grupie i; 3,29 w ii) i pUW/p (18,29 w grupie i; 8,53 w ii). Konieczność 
leczenia ortodontycznego stwierdzono u 60,7% badanych z grupy i i 48,2% z grupy ii (różnice nieistotne statystycz-
nie). nawyki dietetyczne były podobne w obu grupach z wyjątkiem konsystencji pokarmów – dzieci chore częściej 
spożywały pokarmy o miękkiej konsystencji. Zauważono istotnie rzadszą częstość szczotkowania zębów w grupie i.
Wnioski. Konieczne są działania profilaktyczno-lecznicze wśród dzieci z porażeniem mózgowym i zespołem 
Downa oraz ich opiekunów ze względu na gorszy stan zdrowia jamy ustnej oraz zaniedbania higieniczne i diete-
tyczne w tej grupie pacjentów (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, 30–36).
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Abstract
Background. Dental care for mentally or physically disabled children is complicated because of frequently abnor-
mal anatomical structure and difficult cooperation with the patient.
Objectives. evaluation of dental status and treatment needs in children with Down syndrome or cerebral palsy (cp).
Material and Methods. 112 children were evaluated. They were divided into two groups: i (56 disabled children: 
37 with cp and 19 with Down syndrome) and ii (56 controls). Questionnaires concerning food and oral hygiene 
habits were completed. The examination of oral hygiene status (oHi index), malocclusion and dentition was car-
ried out. The intensity of dental caries (according to dmf/t, dmf/s, DMF/T, and DMF/S) was determined.
Results. Statistically significant difference in oral hygiene between the groups i and ii was observed (mean of oHi 
in group i = 0.40, in group ii = 0.24). Significant differences in mean values of F/T, F/S and DMF/S were found. 
orthodontic treatment was required for 60.7% of children in group i and 48.2% in group ii. Food habits were 
similar in both groups except for consumed food consistency. The frequency of tooth brushing was significantly 
lower in group i.
Conclusions. The introduction of prophylactic and therapeutic measures for children with Down syndrome or 
cerebral palsy seems necessary as the study showed their worse oral health status, dietary and hygienic habits 
(Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, 30–36).
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Współcześnie w XXi w. opieka stomatologicz-
na dotycząca osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie i fizycznie jest nadal poważnym zadaniem 
medycznym. Stomatolodzy obawiając się trudne-
go do przewidzenia zachowania pacjentów, niejed-
nokrotnie rezygnują z wykonywania rutynowych 
zabiegów. 

Mózgowe porażenie dziecięce (m.p.d.) charak-
teryzuje się różnorodnymi zaburzeniami ruchu, wy-
nikającymi z trwałego, niepostępującego uszkodze-
nia mózgu najczęściej między 26. a 34. tygodniem 
ciąży. M.p.d. dotyczy średnio 2/1000 żywo urodzo-
nych dzieci. częstotliwość zwiększa sie wielokrotnie 
w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie. 
Wśród czynników etiologicznych należy wymienić: 
niedotlenienie i zakażenia w okresie płodowym 
oraz w okresie okołoporodowym. Uszkodzenia 
mózgu prowadzą do powstawania zaburzeń rucho-
wych w postaci niedowładów, porażeń i ruchów 
mimowolnych. rozwój dziecka zostaje zaburzony, 
co może objawiać się nieprawidłowym rozwojem 
umysłowym, utrudnionym kontaktem werbalnym 
i epilepsją. leczenie pacjentów z m.p.d. polega na 
prowadzeniu wielokierunkowego postępowania te-
rapeutyczno-rehabilitacyjnego [1, 2].

objawy m.p.d. dotyczące jamy ustnej obej-
mują: zmniejszoną ruchomość języka (język spa-
styczny), hipotonię i obniżone napięcie mięśni 
okrężnych warg, zaburzoną koordynację języka, 
nadwrażliwość tylnej części języka i tylnej części 
gardła, nieprawidłowe oddychanie i połykanie, 
nieprawidłowości budowy twardych tkanek zęba 
i wady zgryzowo-zębowe oraz obfite ślinienie [3].

Zespół Downa jest najbardziej rozpowszech-
nioną wadą genotypu człowieka spowodowaną 
trisomią (obecnością dodatkowego trzeciego chro-
mosomu pary 21). W 95% przypadków dodatkowy 
chromosom występuje we wszystkich komórkach 
organizmu (tzw. trisomia prosta), w 4% dodatko-
wy chromosom 21 lub jego fragment zostaje prze-
sunięty do innej części genotypu (tzw. trisomia 
translokacyjna). najrzadziej (1% przypadków) 
spotykamy trisomię mozaikową, kiedy dodatko-
wy chromosom pojawia się tylko w niektórych ko-
mórkach. częstość zaburzenia występuje 1/660–
1/800 urodzin (prawdopodobieństwo wystąpienia 
zwiększa się wraz z wiekiem matki). Zespół Do-
wna jest spotykany u ludzi na całym świecie bez 
względu na rasę, klimat i przebyte choroby. obja-
wami charakterystycznymi u chorych są: szeroko 
i skośnie ustawione oczy, małe i nisko usytuowa-
ne uszy, szeroka potylica, duży język, spłaszczony 
nos, zmarszczka nakątna, polidaktylia (więcej niż 
5 palców u stóp).

Typowym objawem zespołu Downa jest obni-
żone napięcie mięśniowe. obserwuje się je zarów-
no w mięśniach szkieletu, jak i w mięśniach głowy 

i jamy ustnej. obniżenie napięcia mięśniowego ust 
i policzków przyczynia się często do powstawania 
wad zgryzu oraz osłabienia żucia i tym samym 
do mniejszego samoistnego oczyszczania się zę-
bów. U pacjentów dotkniętych zespołem Downa 
główną szkieletową anomalią wpływającą na jamę 
ustną jest niedorozwój środkowej części twarzy. 
grzbiet nosa, kości środkowej części twarzy i gór-
na szczęka są mniejsze. W związku ze zmniejszo-
nymi kanałami nosowymi często występuje oddy-
chanie nieprawidłowym torem przez jamę ustną. 
podniebienie jest wąskie i głębokie (gotyckie), co 
sprawia, że język ma za mało miejsca na porusza-
nie się, a to z kolei wpływa na mowę i żucie. Język 
może zatem wystawać, tworząc wrażenie zbyt du-
żego [4]. Wraz z wiekiem u pacjentów pojawiają 
się na języku i ustach pęknięcia, co jest wynikiem 
oddychania przez usta. pęknięcia na języku mogą 
przyczyniać się do akumulacji płytki bakteryjnej 
i spowodować halitosis, co często utrudnia bez-
pośrednie kontakty z lekarzami i terapeutami [5]. 
Wyrzynanie się zębów u dzieci z zespołem Downa 
jest najczęściej opóźnione i może przebiegać w nie-
typowej kolejności. pozostałe zaburzenia to małe 
zęby (microdontia) i inne zniekształcenia zwią-
zane z zaburzoną mineralizacją twardych tkanek 
zęba. Korzenie zębów są stożkowate, otoczone 
wiotkimi wiązadłami ozębnej, co staje się przy-
czyną przedwczesnego ich wypadania i chorób 
przyzębia. Dzieci te cierpią również na wady ser-
ca, słuchu i wzroku oraz upośledzenie umysłowe. 
rozwój społeczny i intelektualny chorych z zespo-
łem Downa w dużej mierze jest determinowany 
przez warunki środowiskowe. Stymulacja i profe-
sjonalna opieka pedagogiczna przyczyniają się do 
polepszenia komfortu życia tych osób. Dzieci z ze-
społem Downa charakteryzuje rozbudowana sfera 
życia emocjonalnego, zachowania prospołeczne 
i przywiązane do rodziny [6, 7].

celem pracy była ocena stanu zdrowia jamy 
ustnej i potrzeb leczniczych u dzieci chorych na 
m.p.d. oraz zespół Downa.

Materiał i metody
grupę badaną (i) stanowiło 56 dzieci uczęsz-

czających na zajęcia do centrum rehabilitacji 
i neuropsychiatrii „celestyn” w Strzelinie, w tym 
37 osób z mózgowym porażeniem dziecięcym 
(m.p.d.) – grupa ia oraz 19 osób z zespołem Downa 
(grupa iB). Dzieci podzielono na trzy grupy wieko-
we: 2–7 r.ż., 7–12 r.ż. włącznie oraz 12–16 r.ż. grupę 
kontrolną (ii) utworzyło 56 dzieci zdrowych dobra-
nych odpowiednio do badanych z grupy i (tab. 1).

U wszystkich przeprowadzono badanie sto-
matologiczne uwzględniające ocenę higieny jamy 
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ustnej z użyciem wskaźnika oHi (Oral Hygiene 
Index) będącego sumą wskaźnika osadu (Di – De-
bris Index) i kamienia nazębnego (ci – Calculus 
Index), warunków zgryzowych oraz uzębienia 
w aspekcie występowania próchnicy (liczby puw/z, 
puw/p – dla zębów mlecznych i pUW/Z, pUW/p 
dla zębów stałych). obliczono wskaźniki leczenia 
próchnicy zębów mlecznych i stałych określane ja-
ko stosunek liczby zębów wypełnionych do sumy 
zębów wypełnionych i z czynną próchnicą.

W badaniu ankietowym pytano opiekunów 
dzieci o nawyki dietetyczne i higieniczne pod-
opiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem spo-
życia produktów kariogennych, częstości szczotko-
wania zębów i stosowania dodatkowych środków 
poprawiających higienę jamy ustnej (płukanki, 
nici dentystyczne, wykałaczki).

Uzyskane dane zostały poddane analizie sta-
tystycznej z wykorzystaniem testów: t-Studenta, 
U Manna-Whitneya (przy braku rozkładów nor-
malnych) oraz chi-kwadrat. Hipotezy weryfiko-
wano na poziomie istotności p < 0,05.

Wyniki
W tabeli 2 zestawiono dane dotyczące stanu hi-

gieny jamy ustnej. ponieważ wśród badanych dzieci 
nie zaobserwowano obecności kamienia nazębne-

go (ci = 0), zostały podane tylko wartości średnie 
wskaźnika osadu (Di). Stwierdzono istotnie lepszy 
stan higieny jamy ustnej w grupie dzieci zdro-
wych (ii) w porównaniu z chorymi (grupa i). po 
uwzględnieniu przedziałów wiekowych podobna 
znamienna statystycznie różnica wystąpiła wśród 
najstarszych badanych (powyżej 12. r.ż). U młod-
szych pacjentów zaobserwowano podobną tenden-
cję, lecz bez istotnych statystycznie różnic. Można 
było także zauważyć nieco lepszą higienę jamy ust-
nej w grupie iB (zespół Downa) niż ia (m.p.d.).

analizę stanu uzębienia pod kątem występo-
wania próchnicy przeprowadzono w grupie po-
niżej 7. r.ż. (zęby mleczne) oraz powyżej 12. r.ż. 
(zęby stałe). nie uwzględniono grupy 7–12 lat ze 
względu na brak dzieci z zespołem Downa w tym 
przedziale wiekowym. Wartości średnie puw/z, 
puw/p oraz większości składowych wskazywały na 
nieco lepszy stan uzębienia w grupie ii w porów-
naniu z i. różnica wartości średnich p/z była na 
granicy istotności statystycznej (w grupie i – 3,45, 
w ii – 1,66), w przypadku pozostałych parametrów 
nie wystąpiła istotna współzmienność (tab. 3).

W tabeli 4 zostały zebrane dane dotyczące 
występowania próchnicy w zębach stałych. Zna-
mienne różnice wystąpiły w wartościach W/Z (1,18 
w grupie i i 2,65 w grupie ii), W/p (1,76 w grupie 
i i 3,29 w ii) i pUW/p (18,29 w grupie i i 8,53 w ii). 
różnice wartości średnich U/Z oraz U/p były na 
granicy istotności statystycznej.

potrzeby lecznicze badanych przedstawiono 
w tabeli 5.

odsetek dzieci wymagających leczenia ze 
względu na obecność aktywnej próchnicy oraz 
(ewentualnie) jej następstw w zębach mlecznych 
lub stałych był zbliżony w grupach i i ii i wynosił 
odpowiednio 69,6 i 64,3. obecność wady zgryzu 
i związana z tym konieczność leczenia ortodon-
tycznego występowała najczęściej u chorych na 
m.p.d.: aż u 70,2% badanych. ogółem w grupie i 
potrzebę leczenia ortodontycznego stwierdzono 
u 60,7% osób (wśród dzieci zdrowych odpowied-
nio 48,2%).

Tabela 1. liczebność i wiek badanych 

Table 1. number and age of subjects

grupa i (group i) grupa ii
(group ii)

Wiek (lata) 
age (years)

ia iB razem
(total)

< 7 15 14 29 29

7–12 10 – 10 10

> 12 12 5 17 17

razem 
(Total)

37 19 56 56

Tabela 2. Wartości średnie wskaźnika osadu (Di) 

Table 2. Mean values of debris index (Di)

grupa i (group i) grupa ii (group ii)

Wiek (lata) 
age (years)

ia iB razem (total)

x SD x SD x SD x SD

< 7 0,38 0,38 0,19 0,26 0,29 0,33 0,21 0,29

7–12 0,44 0,23 – – 0,44 0,23 0,35 0,28

> 12 0,60 0,45 0,52 0,50 0,58 0,45 0,24 0,28

razem 
(Total)

0,47 0,37 0,28 0,36 0,40 0,38 0,24 0,29

 p < 0,05.
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Tabela 3. Wartości średnie liczby puw i składowych 

Table 3. Mean values of dmf

grupa i (group i) grupa ii (group ii)

ia iB razem (total)

x SD x SD x SD x SD

p/z (d/t)  3,80  5,53 3,07 3,72 3,45  4,47 1,66 2,21

u/z (m/t)  0,00  0,00 0,14 0,53 0,07  0,37 0,07 0,37

w/z (f/t)  0,00  0,00 0,43 1,16 0,21  0,82 0,38 1,01

puw/z (dmf/t)  3,80  5,43 3,08 4,31 3,83  4,89 2,10 2,81

p/p (d/s) 10,00 20,60 5,57 6,88 7,86 15,47 2,79 3,76

u/p (m/s)  0,00  0,00 0,71 2,67 0,34  1,86 0,34 1,86

w/p (f/s)  0,00  0,00 1,00 2,66 0,48  1,88 0,72 2,02

puw/p (dmf/s) 10,00 20,60 7,29 8,64 8,69 15,77 3,93 5,64

w/(p+w) (f/(d+f))  0,00  0,00 0,08 0,16 0,04  0,12 0,13 0,27
 na granicy istotności statystycznej.

 close to statistical significance.

Tabela 4. Wartości średnie liczby pUW i składowych 

Table 4. Mean values of DMF

grupa i (group i) grupa ii (group ii)

ia iB razem (total)

x SD x SD x SD x SD

p/Z (D/T)  4,08  3,00  3,20  3,42  3,82  3,05 3,41 2,32

U/Z (M/T)  2,50  1,40  4,40  1,67  2,18  3,78 0,24 0,97

W/Z (F/T)  1,00  1,35  1,60  1,52  1,18  1,38 2,65 1,73

pUW/Z (DMF/T)  7,58  3,53  6,20  5,07  7,17  3,92 6,29 2,73

p/p (D/S)  5,83  4,39  5,40  6,23  5,71  4,70 4,06 2,70

U/p (M/S) 12,08 21,79  7,00  8,37 10,58 18,78 1,18 4,85

W/p (F/S)  1,67  2,31  2,00  1,58  1,76  2,08 3,29 1,83

pUW/p (DMF/S) 19,92 20,17 14,4 10,92 18,29 17,72 8,53 6,44

W/(p+W) (F/(D+F))  0,28  0,38  0,34  0,04  0,29  0,33 0,45 0,27
 p < 0,05.
 na granicy istotności statystycznej.

 close to statistical significance.

Tabela 5. potrzeby lecznicze badanych 

Table 5. Treatment needs of subjects

grupa i (group i) grupa ii (group ii)

ia  
37 = 100%

iB 
29 = 100%

razem (total) 
56 = 100%

56 = 100%

n % n % n % n %

Dotychczasowe leczenie stomatologiczne 
(previous dental treatment)

18 48,6 6 20,7 24 52,2 39 69,6

Konieczność leczenia ortodontycznego 
(required orthodontic treatment)

26 70,2 8 27,6 34 60,7 27 48,2

Konieczność leczenia próchnicy 
(required caries treatment)

27 73,0 12 41,4 39 69,6 36 64,3

Brak istotnych statystycznie różnic na poziomie p < 0,05.
no statistically significant difference at level p < 0.05.
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Dane uzyskane z badania ankietowego do-
tyczące nawyków dietetycznych zostały zebrane 
w tab. 6. nie zaobserwowano istotnych różnic 
w częstości spożywania słodyczy, soków owo-
cowych oraz warzyw i owoców. Badani z grupy 
i istotnie częściej w porównaniu z grupą ii spoży-
wali pokarmy o miękkiej konsystencji. 

Zauważono także istotnie częstsze zaniedba-
nia higieniczne wśród dzieci chorych: aż 46,8% 
szczotkowało zęby tylko raz dziennie (w grupie ii 
odpowiednio 25,0%) (tab. 7).

Omówienie
analiza wyników własnych wykazała gorszy 

stan zdrowia jamy ustnej u dzieci chorujących na 
m.p.d. oraz zespół Downa w porównaniu z osoba-
mi zdrowymi zarówno w aspekcie higieny, próch-
nicy zębów, jak i zaburzeń zgryzowych. Średnio 
u pacjenta z grupy i stwierdzano prawie 4 zęby 
mleczne i ponad 7 zębów stałych dotkniętych 
procesem próchnicowym (puw/z = 3,83, pUW/Z = 
= 7,17; w grupie ii odpowiednio: 2,10 i 6,29). na-

Tabela 6. nawyki dietetyczne badanych 

Table 6. Dietary habits of subjects

grupa i (group i) 
100% = 56

grupa ii (group ii) 
100% = 56

0 1 2 0 1 2

n % n % n % n % n % n %

Słodycze (Sweets) 3  5,4 22 39,2 31 54,4 3 5,4 30 53,6 23 41,1

Soki owocowe (Fruit juice) 34 60,9 19 34,8 3 4,3 30 53,6 21 37,5 5 8,9

owoce i warzywa (Fruit and vegetables) 9 15,2 22 39,1 25 45,7 7 12,5 33 58,9 16 28,6

Konsystencja pokarmów (Food consistency) 25 54,3 2  4,3 19 41,3 25 44,6 17 30,4 14 25,0
częstość spożycia: 0 – rzadziej niż raz dziennie, 1 – raz dziennie, 2 – dwa razy dziennie lub częściej.
Frequency of consumption: 0 – less than once a day, 1 – once a day, 2 – twice a day or more.
Konsystencja pokarmów : 0 – mieszane, 1 – twarde, 2 – miękkie.
Food consistency: 0 – mixed, 1 – hard, 2 – soft.

 p < 0,05.

Tabela 7. nawyki higieniczne badanych

Table 7. oral hygiene habits

grupa i (group i) 
100% = 56

grupa ii (group ii) 
100% = 56

0 1 2 3 0 1 2 3

n % n % n % n % n % n % n % n %

Szczotkowanie zębów 
(Toothbrushing)

1 2,1 36 63,8 19 34,1 – – 1 1,8 39 69,6 16 28,6 – –

częstość szczotkowania 
(Frequency of toothbrushing)

3 4,3 26 46,8 26 46,8 1 2,1 0 0 14 25,0 38 67,9 4 7,1

Dodatkowe środki higie-
niczne 
(additional hygienic me-
asures)

47 84,8 9 15,2 – – – – 45 80,4 11 19,6 – – – –

Szczotkowanie zębów: 0 – krócej niż minutę, 1 – 1–3 minut, 2 – dłużej niż 3 minuty.
Toothbrushing: 0 – less than 1 minute, 1– 1–3 minutes, 2 – more than 3 minutes.
częstość szczotkowania: 0 – rzadziej niż raz dziennie, 1 – raz dziennie, 2 – 2 razy dziennie, 3 – częściej niż 2 razy dziennie.
Frequency of toothbrushing 0 – less than once a day, 1 – once a day, 2 – twice a day, 3 – more than twice a day.
Dodatkowe środki higieny: 0 – nie, 1 – tak.
additional hygienic measures: 0 – yes, 1 – no.

 p < 0,05.



ocena stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci 35

leży także zwrócić uwagę na wysoką średnią war-
tość U/Z: 2,18 w grupie i (w ii – 0,24). Świadczy 
to o niepokojących częstszych ekstrakcjach zębów 
stałych u dzieci chorych. Jednocześnie wskaźnik 
leczenia próchnicy przyjął w tej grupie bardzo ni-
skie wartości: dla zębów stałych 0,29, a dla mlecz-
nych zaledwie 0,04 (w grupie ii odpowiednio: 0,45 
i 0,13). Badania innych autorów potwierdzają pro-
blem niezadowalającego stanu zdrowia jamy ust-
nej dzieci specjalnej troski [3, 7–9]. altun et al. [7] 
stwierdzili przeciętnie 2 zęby mleczne i 2,68 zę-
ba stałego dotkniętego procesem próchnicowym 
u dzieci chorych. odsetek badanych bez próch-
nicy (puw/z, pUW/Z = 0) wyniósł tylko 15,4%. 
W badaniach własnych odsetek ten osiągnął 25%. 
obecność aktywnego procesu próchnicowego 
i związana z tym konieczność leczenia były po-
dobne w obu badanych grupach (69,6% w grupie i 
i 64,3 w ii). największy odsetek dzieci z czynną 
próchnicą wystąpił w grupie z m.p.d. i wyno-
sił 73% (u chorych na zespół Downa odpowiednio 
41,4%). De camargo i antunes [10] uzyskali nieco 
lepsze wyniki, określając potrzebę leczenia próch-
nicy u 49,5% dzieci chorych na m.p.d. w Brazylii.

ivanić et al. [9] potwierdzili wprawdzie złą hi-
gienę jamy ustnej i duże nasilenie procesu próch-
nicowego u dzieci chorych, zwrócili jednocześnie 
uwagę na znaczne zaniedbania również wśród pa-
cjentów ogólnie zdrowych. 

rodriques dos Santos [3], Miamoto et al. [11] 
oraz Du ry et al. [12] wykazali istotnie częstsze 
występowanie wad zgryzu u dzieci z m.p.d. podob-
ną tendencję można było zauważyć w badaniach 
włas nych, chociaż w tym wypadku nie wystąpiła 
różnica znamienna statystycznie. oliviera et al. 

[13] stwierdzili natomiast nieprawidłowości zgry-
zowe u aż 74% badanych z zespołem Downa (w ba-
daniach własnych odsetek ten wyniósł 27,6%).

Własne badania ankietowe nie wykazały 
istotnych różnic w częstości spożywania słody-
czy, soków owocowych oraz warzyw i owoców, 
stwierdzono jednakże częstszą wśród dzieci cho-
rych tendencję do konsumpcji pokarmów o mięk-
kiej konsystencji. Występowała ona u 41,3% ba-
danych z grupy i i 25% z grupy ii, co stanowiło 
istotną statystycznie różnicę. Zauważono także 
częsty, nieprawidłowy nawyk spożywania słody-
czy więcej niż raz dziennie aż u 54,4% chorych 
i 41,1% zdrowych dzieci. Według De camargo 
i antunes [10] występujące często wśród dzieci 
chorych nieprawidłowe nawyki dietetyczne są 
przyczyną złego stanu zdrowia jamy ustnej. Do-
datkowym czynnikiem ryzyka mogą być zanie-
dbania higieniczne [14, 15]. opiekunowie dzieci 
niepełnosprawnych obciążeni obowiązkiem za-
pewnienia rehabilitacji i leczenia ogólnego często 
przywiązują mniejszą wagę do zdrowia jamy ust-
nej [7, 16]. potwierdzają to badania własne, z któ-
rych wynikało, że prawie połowa osób z grupy i 
(46,8%) szczotkowała zęby tylko raz dziennie 
(w grupie ii – 25%). 

Uzyskane dane wskazują na potrzebę eduka-
cji prozdrowotnej dzieci i ich opiekunów oraz lep-
szej opieki stomatologicznej obejmującej przede 
wszystkim zabiegi profilaktyczne. Działania takie 
pomogłyby w wielu wypadkach uniknąć stwa-
rzającego trudności leczenia zachowawczego oraz 
ekstrakcji zębów, które, jak wykazały badania 
własne, są często wykonywane u dzieci niepełno-
sprawnych.
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