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Streszczenie
Wprowadzenie. leczenie stomatologiczne młodych pacjentów chorych na mózgowe porażenie dziecięce może być 
utrudnione z powodu występowania swoistych zaburzeń w jamie ustnej.
Cel pracy. ocena stanu uzębienia, przyzębia i higieny jamy ustnej pacjentów cierpiących na mózgowe porażenie 
dziecięce. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 165 osób obojga płci w wieku 7–20 lat, które podzielono na dwie grupy: 
i grupę (badawczą) – 87 osób z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego (MpD) i ii grupę (kontrolną) 
– 78 osób zdrowych dobranych wiekiem i płcią do osób z grupy badawczej. U badanych oceniano stan uzębienia 
(pUW/Z i składowe), przyzębia (gi oraz SBi) i higieny jamy ustnej (api i oHi), występowanie zaburzeń rozwojo-
wych szkliwa (DDe-index) i przebarwień zębów.
Wyniki. U osób chorych w porównaniu ze zdrowymi zaobserwowano nieco większą frekwencję próchnicy (48,3% 
vs 37,2%), brak różnic w intensywności próchnicy w uzębieniu mlecznym, ale istotnie większą intensywność próch-
nicy w uzębieniu stałym u osób chorych niż zdrowych. Stwierdzono, że średnie wartości wskaźnika leczenia były 
prawie dwukrotnie niższe u chorych niż u osób zdrowych i wskazywały na zaspokojenie około jednej trzeciej 
potrzeb leczniczych (odpowiednio 0,27 i 0,57). Stan higieny jamy ustnej oceniany wskaźnikami oHi-S oraz api był 
gorszy u chorych, a wartości średnie wskaźników były znamiennie wyższe niż u osób zdrowych (oHi-S: 0,7 ± 0,7 vs 
0,36 ± 0,33, api: 2,24% ± 0,68 vs 1,73% ± 0,84). Stan przyzębia oceniany za pomocą wskaźników gi i SBi wykazał 
statystycznie istotne różnice między osobami chorymi i zdrowymi, gorszy stan kliniczny przyzębia miały osoby 
chore (odpowiednio 0,37 ± 0,33 vs 0,22 ± 0,22 oraz 0,36 ± 0,29 vs 0,13 ± 0,05). Zaburzenia mineralizacji szkliwa 
występowały istotnie częściej u osób zdrowych niż chorych (19,2% vs 6,8%), a także przebarwienia zębów (11,0% 
vs 0%) i zmiany erozyjne (8,0% vs 6,4%). Starcie zębów występowało istotnie częściej u chorych w porównaniu 
z osobami zdrowymi (29,9% vs 10,3%). 
Wnioski. pacjenci chorzy na mózgowe porażenie dziecięce w porównaniu z osobami zdrowymi wymagają większej 
uwagi i pomocy w utrzymaniu codziennej higieny jamy ustnej. potrzeby leczenia stomatologicznego pacjentów 
cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce są większe niż pacjentów zdrowych i dotyczą przyzębia, próchnicy, 
zaburzeń mineralizacji, erozji oraz starcia zębów (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 4, 495–501).

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, próchnica zębów, stan higieny jamy ustnej.

Abstract
Background. ambulatory dental treatment of young patients with cerebral palsy may be complicated because of 
the specified disorders of the oral cavity.
Objectives. The evaluation of dentition, periodontal and oral hygiene status in patients with cerebral palsy. 
Material and Methods. The study comprised of 165 patients of both sexes of age from 7 to 20 years old, who were 
divided into two groups: the studied i group – 87 subjects with diagnosed infantile cerebral palsy (icp) and the con-
trol ii group – 78 randomly selected healthy patients matched to age and sex with the studied group. examination 
were comprised of: dental condition (DMF/T), oral hygiene (api-index, oHi-index) periodontal condition (SBi 
and gi indices), the occurrence of developmental defects of enamel (DDe-index) and teeth discolorations. 
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Mózgowe porażenie dziecięce – MpD (paraly-
sis cerebralis infantium, cerebral palsy) jest jednym 
z częściej występujących wczesnych uszkodzeń 
ośrodkowego układu nerwowego. Stanowi zespół 
różnych klinicznych objawów chorobowych, któ-
re etiologicznie są związane głównie z neuronem 
ruchowym. Zaburzenia mogą powstać w okresie 
prenatalnym, w czasie porodu lub po nim i doty-
czą uszkodzeń czynnościowych rozwijającego się 
ośrodkowego układu nerwowego [1]. częstość wy-
stępowania MpD w polsce i na świecie jest podob-
na i wynosi 2–3 przypadki na każde 1000 żywych 
urodzeń [1, 2]. W polsce najczęściej jest stosowa-
ny podział choroby wg ingrama (1955) zmodyfi-
kowany przez Michałowicza [1], wyróżniający na-
stępujące postacie kliniczne: porażenie spastyczne 
połowiczne (hemiplegia spastica), obustronne po-
rażenie spastyczne (diplegia spastica), obustronne 
porażenie połowiczne (hemiplegia bilateralis), po-
stać móżdżkową (ataktyczną), postać pozapirami-
dową i postać mieszaną.

Zaburzenia narządu żucia chorych na mózgo-
we porażenie dziecięce są związane ze zmniejszo-
nym napięciem mięśni i dotyczą motoryki języka, 
warg, ograniczonej zdolności żucia, braku możli-
wości zwierania warg z powodu przerostu mięś-
nia okrężnego ust, występowania pierwotnych 
i wtórnych wad zgryzowych i zębowych oraz sta-
łego wypływu śliny (siarrhoe). Zła higiena jamy 
ustnej predysponuje do rozwoju próchnicy i cho-
rób przyzębia. Do wystąpienia próchnicy przyczy-
niają się ponadto oddychanie przez usta, hipopla-
zja szkliwa, przetrzymywanie pożywienia w jamie 
ustnej, a do przerostów dziąseł skutek uboczny le-
ków przeciwpadaczkowych [3–6].

celem pracy była ocena stanu uzębienia, przy-
zębia i higieny jamy ustnej pacjentów cierpiących 
na mózgowe porażenie dziecięce. 

Materiał i metody
Badaniem objęto 165 osób obojga płci w wie-

ku 7–20 lat. grupę badaną (i grupa) stanowiło 
87 osób chorych na mózgowe porażenie dziecię-
ce, leczonych w centrum rehabilitacji i neuro-
psychiatrii  „celestyn” przy Zespole Szkół Specjal-
nych w Mikoszowie pod Strzelinem. U chorych 
występowały różne postaci i zaawansowanie cho-
roby. poziom intelektualny był zróżnicowany i ob-
niżał się wraz z występowaniem zaburzeń czyn-
ności ruchowych. Badania pacjentów przeprowa-
dzano w 2010 r.

grupę kontrolną (ii grupa) stanowiło 78 osób 
zdrowych dobranych wiekiem i płcią do osób 
z grupy badanej.

Badanie stomatologiczne przeprowadzano za 
pomocą lusterka i zgłębnika w oświetleniu sztucz-
nym i oceniano stan uzębienia, przyzębia oraz hi-
gieny jamy ustnej.

W ocenie stanu uzębienia uwzględniono fre-
kwencję i intensywność choroby próchnicowej oce-
nianą na poziomie ubytku tkanek (p2), obliczając 
odpowiednio wskaźniki pUW/Z, puw/z i ich skła-
dowe, wskaźnik leczenia (W/W+p), częstość wy-
stępowania starcia zębów (abrazja i atrycja), zmian 
erozyjnych diagnozowanych wg kryteriów wskaź-
nika lussiego, częstość występowania rozwojo-
wych zaburzeń mineralizacji szkliwa z łącznie oce-
nianą nieprzeziernością i hipoplazją (wg kryteriów 
wskaźnika DDe index), częstość występowania 
przebarwień zębów, którą rozpoznawano na pod-
stawie jednego lub więcej zębów wykazujących od-
mienną barwę od naturalnej barwy zębów.

Stan higieny jamy ustnej określano z użyciem 
uproszczonego wskaźnika greena i Vermilliona 
(oHi-S) oraz aproksymalnego wskaźnika płytki 
wg langego (api). 

Results. considering the dental caries frequently, a slightly higher was in ill subjects than in healthy ones (48.3% vs. 
37.2%), no difference in caries severity in primary dentition, but significantly higher severity of caries in permanent 
dentition in ill subjects than healthy ones was observed in relation to teeth and surfaces affected as well as to the 
caries diagnostic level i.e. with or without dental tissue loss. it was found that the mean values of teeth treatment 
index F/D+F were almost twice lower than in healthy subjects and suggested a meeting of about one-third of treat-
ment needs(respectively 0.27 and 0.51). prevalence of developmental enamel defects in ill subjects were significantly 
more frequent than in healthy ones (19.2% vs. 6.8%) as well as discoloration of teeth (11.0% vs. 0.0%) and erosion 
lesions (8.0% vs. 6.4%). also, the teeth attrition in ill subjects was significantly more frequent than in healthy ones 
(29.9% vs. 10.3%). level of oral hygiene assessed with use of oHi-S and api revealed negligence of ill subjects in this 
area, showing higher mean values than in healthy subjects (oHi-S: 0.7 ± 0.7 vs. 0.36 ± 0.33, api: 2.24% ± 0.68 vs. 
1.73% ± 0.84). periodontal condition (assessed by gi and SBi) revealed a statistically significant difference between 
ill subjects and healthy ones; the worse clinical periodontal condition was observed in ill subjects (0.37 ± 0.33 vs. 
0.22 ± 0.22 and 0.36 ± 0.29 vs. 0.13 ± 0.05 respectively). 
Conclusion. compared to healthy subjects, the patients with cerebral palsy required more attention and assistance 
to daily oral hygiene. Dental treatment needs of patients with cerebral palsy are higher than in healthy subjects and 
related to periodontal condition, tooth decay, developmental defects of enamel, erosion lesions and tooth attrition 
(Dent. Med. Probl. 2012, 49, 4, 495–501).

Key words: infantile cerebral palsy, dental caries, status of oral hygiene.
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Stan przyzębia oceniano za pomocą wskaźnika 
krwawienia z kieszonki wg Mühlemanna i Sona (SBi) 
i wskaźnika dziąsłowego wg löe i Silnessa (gi). 

analizę statystyczną przeprowadzono z wy-
korzystaniem: testu Mcnemary dla par, testu Fi-
shera i χ2, za istotny przyjmując poziom p < 0,05.

Wyniki
Frekwencja próchnicy w grupie badanej była 

większa o 11,1% w porównaniu z grupą kontrolną 
(różnica nieistotna statystycznie) i wynosiła odpo-
wiednio 48,3% (42/87) i 37,2% (29/78). Średnia licz-
ba zębów mlecznych w obu grupach była podobna 
i wynosiła w grupie badanej 4,8 ± 7,3, a w grupie 
kontrolnej 4,9 ± 6,7. Zbliżona była również średnia 
liczba zębów stałych, która była równa odpowied-
nio 19,1 ± 10,0 i 20,2 ± 9,9 (tab. 1). 

intensywność próchnicy wyrażono warto-
ściami pUW, obliczając je oddzielnie dla zębów 
mlecznych i stałych. Średnia liczba zębów mlecz-
nych dotkniętych próchnicą była zbliżona i wy-
nosiła odpowiednio 1,5 ± 3,5 vs 0,8 ± 1,7. U cho-
rych nie zanotowano wypełnień zębów mlecznych 
w przeciwieństwie do osób zdrowych, u których 
u co trzeciego badanego był wypełniony jeden ząb 
(0,3 ± 1,1). W uzębieniu stałym natomiast istotnie 
wyższe u osób chorych niż zdrowych były war-
tości wskaźników próchnicy zębów pUW/Z oraz 

składowych p/Z i U/Z i wynosiły odpowiednio: 
5,3 ± 5,7 vs 3,6 ± 3,2; 3,0 ± 3,7 vs 1,2 ± 2,1 oraz 
1,3 ± 3,0 vs 0,3 ± 0,8. Stwierdzono, że średnie war-
tości wskaźnika leczenia były prawie 2-krotnie 
niższe u osób chorych niż zdrowych i wskazywały 
na zaspokojenie ok. jednej trzeciej potrzeb leczni-
czych (wynosiły odpowiednio 0,27 i 0,57).

Zaburzenia rozwojowe szkliwa oceniane łącz-
nie jako nieprzezierności i hipoplazje występowa-
ły istotnie częściej w grupie kontrolnej niż w gru-
pie badanej (19,2% vs 6,9%, p < 0,05). przebarwie-
nia zębów i erozje zębów obserwowano natomiast 
istotnie częściej u osób chorych niż zdrowych (od-
powiednio 11,5% vs 0, p < 0,01 i 8,0% vs 6,4%, 
p < 0,05). Starcie zębów oceniane jako utrata twar-
dych tkanek zębów z powodu abrazji i/lub atry-
cji występowało istotnie częściej w grupie badanej 
niż kontrolnej (29,9% vs 10,3%, p < 0,01) (tab. 2).

U osób chorych średnie wartości wskaźnika 
oHi-S były istotnie wyższe niż u osób zdrowych 
(0,70 ± 0,70 vs 0,36 ± 0,33, p < 0,01). na wyższą war-
tość wskaźnika wpływały wyższe wartości obu jego 
składowych, tj. wskaźnika osadu (Di) i wskaźnika 
kamienia (ci). Wartość wskaźnika api również by-
ła istotnie wyższa w grupie osób chorych w porów-
naniu z grupą zdrowych respondentów (2,24 ± 0,68 
vs 1,73 ± 0,84, p < 0,01) (tab. 3).

U osób chorych średnia wartość wskaźni-
ka dziąsłowego (gi) była 1,6-krotnie wyższa niż 
w grupie kontrolnej (0,37 ± 0,33 vs 0,22 ± 0,22), 

Tabela 1. intensywność próchnicy w zębach mlecznych i stałych 

Table 1. caries severity in deciduous and permanent teeth

Wskaźniki próchnicy i ich składowe
(caries indices and its components)

grupa i
(group i)
n = 87

grupa ii
(group ii) 
n = 78

istotność różnic na poziomie
(Significance of differences on level)

 x– ± SD  x– ± SD

Zęby mleczne (Deciduous teeth) 

liczba zębów mlecznych
(number of deciduous teeth)

 4,8 ± 7,3  4,9 ± 6,7 n.s.

p/z (d/t)  1,5 ± 3,5  0,8 ± 1,7 n.s.

u /z (m/t)  0,4 ± 1,3  0,6 ± 1,2 n.s.

w/z (f/t)  0,0 ± 0,0  0,3 ± 1,1 p < 0,05

puw/z (dmf/t)  1,9 ± 4,0  1,6 ± 3,0 n.s.

Zęby stałe (permanent teeth)

liczba zębów stałych
(number of permanent teeth)

19,1 ± 10,0 20,2 ± 9,9 n.s.

p/Z (D/T)  3,0 ± 3,7  1,2 ± 2,1 p < 0,01

U/Z ( M/T)  1,3 ± 3,0  0,3 ± 0,8 p < 0,01

 W/Z (F/T)  1,1 ± 1,9  1,6 ± 1,8 n.s.

pUW/Z ( DMF/T)  5,3 ± 5,7  3,6 ± 3,2 p < 0,001

W/W+p (F/F+D)  0,27 ± 0,33  0,57 ± 0,46 p < 0,01
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Tabela 2. Zaburzenia rozwojowe szkliwa i zmiany pochodzenia niepróchnicowego

Table 2. The occurrence of developmental defects of enamel and changes of non carious origin

rodzaje zmian
(The type of changes)
 

grupa i  
(group i)
n = 87

grupa ii  
(group ii)
n = 78

istotność  
różnic na poziomie
(Significance of  
differences on level)n/n % n/n %

Zaburzenia mineralizacji
(Developmental defects of enamel)

 6/87  6,9 15/78 19,2 p < 0,05

przebarwienia zębów
(Discoloration of teeth)

10/87 11,5  0/78  0,0 p < 0,01

erozje zębów
(Teeth erosions)

 7/87  8,0  5/78  6,4 p < 0,05

Starcie patologiczne (abrazja i/lub atrycja) 
(pathological attrition-teeth attritions or abrasions)

26/87 29,9  8/78 10,3 p < 0,01

Tabela 3. Stan higieny jamy ustnej

Table 3. oral hygiene condition

Wskaźniki higieny jamy ustnej
(oral Hygiene indexes) 

grupa i 
(group i)
n = 87

grupa ii
(group ii) 
n = 78

istotność różnic na poziomie
 (Significance of differences on level)

 x– ± SD  x– ± SD

oHi 
(oral Hygiene index)

0,70 ± 0,70 0,36 ± 0,33 p < 0,01

Di
(Debries index)

0,61 ± 0,56 0,36 ± 0,35 p < 0,01

ci
(calculus index)

0,42 ± 0,41 0,12 ± 0,04 n.s.

api
(approximal plaque index) %

2,24 ± 0,68 1,73 ± 0,84 p < 0,01

Tabela 4. Stan dziąseł 

Table 4. gingival condition

Wskaźniki stanu dziąseł
(indices of gingival conditions) 

grupa i
(group i)
n = 87

grupa ii
(group ii)
n = 78

istotność różnic na poziomie
(Significance of differences on level)

 x– ± SD  x– ± SD

gi 
(gingival inex)

0,37 ± 0,33 0,22 ± 0,22 p < 0,01

SBi 
(Sulcus Bleeding index)

0,36 ± 0,29 0,13 ± 0,05 p < 0,01

a wartość wskaźnika krwawienia z kieszonki dzią-
słowej (SBi) 2,8-krotnie wyższa (0,36 ± 0,29 vs 
0,13 ± 0,05) niż w grupie kontrolnej (tab. 4).

Omówienie
Z wielu badań wynika niezadowalający stan 

uzębienia chorych na mózgowe porażenie dziecię-
ce. nallegowda et al. [7] stwierdzili więcej objętych 

próchnicą zębów stałych u chorych niż zdrowych 
w wieku 6–8 lat (2,22 vs 1,51). Stevanovic i Jono-
vic [6] wykazali większy odsetek chorych w wie-
ku 11–14 lat z nieleczoną próchnicą, a mniejszy 
z zębami wypełnionymi (18,7%) w porównaniu 
ze zdrowymi dziećmi (55%), a u chorych dzieci 
w wieku 15–18 lat więcej usuniętych zębów sta-
łych (10,6%) niż u zdrowych respondentów (4,1%). 
guare i ciampioni [5] zauważyli większy odse-
tek zębów mlecznych objętych próchnicą u dzie-
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ci chorych niż u zdrowych. Du ry et al. [8] za-
obserwowali jednak u osób chorych podobną in-
tensywność próchnicy jak u zdrowych. Dane 
własne wykazały nieco większą frekwencję próch-
nicy u osób chorych w porównaniu ze zdrowymi 
(48,3% vs 37,2%). Zaobserwowana częstość wystę-
powania próchnicy była mniejsza niż u chorych 
z Hiszpanii w wieku 5–20 lat, u których w uzębie-
niu mlecznym wynosiła 52,2%, a w uzębieniu sta-
łym 77,1% [4]. W badaniu własnym przy zbliżonej 
liczbie zębów mlecznych w obu grupach badanych 
nie stwierdzono istotnych różnic w intensywno-
ści próchnicy wyrażonej wskaźnikiem puw/z. Za-
obserwowana istotna różnica (p < 0,05) dotyczy-
ła jedynie liczby wypełnionych zębów mlecznych, 
tj. brak wypełnionych zębów u osób chorych, 
a u zdrowych jedno wypełnienie u co drugiego 
dziecka (0 vs 0,3 ± 1,1). porównując intensywność 
próchnicy w zębach mlecznych z wynikami uzy-
skanymi przez gimenez-prata et al. [4], stwierdza 
się około 2-krotnie mniejsze nasilenie próchnicy 
u osób chorych w badaniu własnym (4,41 ± 7,5 vs 
1,90 ± 4,0), a wyższe w odniesieniu do badań al-
tuna et al. [9], w których uzyskano średnią wartość 
wynoszącą 1,03 ± 0,72. intensywność próchnicy 
w uzębieniu stałym w badaniu własnym była na-
tomiast istotnie większa u osób chorych niż zdro-
wych. na różnice w wartościach pUW/Z wpływały 
istotnie: większa liczba zębów ze zmianami próch-
nicowymi i liczba zębów usuniętych. podobne wy-
niki odnośnie do zębów stałych wykazano w ba-
daniach Herman et al. [10], w których zaobserwo-
wano istotne różnice w występowaniu próchnicy 
zębów stałych. W porównaniu z badaniami gime-
nez-prata et al. [4] intensywność próchnicy była 
nieco mniejsza (6,67 vs 5,3 ± 5,7). altun et al. [9] 
wykazali natomiast u chorych niższą niż w bada-
niu własnym wartość pUW/Z: 1,62 ± 2,98. Wskaź-
nik leczenia próchnicy w badaniu własnym wy-
nosił 0,27 i był podobny do wartości uzyskanych 
przez Hermana et al. (0,29) [10]. Z badań własnych 
wynika mniejsza częstość występowania zaburzeń 
rozwojowych szkliwa u osób chorych w porówna-
niu ze zdrowymi (6,9% vs 19,2%, p < 0,05). chore 
dzieci chińskie w wieku 1,5–6 lat charkteryzowała 
natomiast znacznie większa, bo 32,6% frekwencja 
nieprzezierności i hipoplazji szkliwa [11]. Z kolei 
Du et al. [8] nie stwierdzili istotnych różnic mię-
dzy dziećmi chorymi i zdrowymi w występowa-
niu rozwojowych defektów szkliwa. 

podobnie jak u gonçalves et al. [12], którzy 
wykazali większe ryzyko występowania erozji zę-
bów, w badaniach własnych w MpD potwierdzono 
częstsze występowanie zmian erozyjnych u osób 
chorych w odniesieniu do zdrowych.

U chorych na mózgowe porażenie dziecięce 
stwierdzono istotnie częstsze i bardziej zaawanso-

wane starcie zębów niż u osób zdrowych (29,9% 
vs 10,3%, p < 0,01). Wynika to z nieprawidłowych 
i mimowolnych ruchów przesuwania zębów, ich 
zaciskania oraz często występującego bruksizmu.  
oceniając stan przyzębia za pomocą wskaźników 
dziąsłowego – gi i krwawienia z kieszonki dziąsło-
wej – SBi, w MpD wykazano istotnie wyższe war-
tości tych wskaźników. Większe nasilenie zmian 
patologicznych w przyzębiu u chorych obserwo-
wano również w innych badaniach [5, 6, 8, 15]. 
guare i ciampioni [5] stwierdzili wyższe wartości 
wskaźnika dziąsłowego i wyższe wartości wskaź-
nika przerostu dziąseł u chorych dzieci. Kumar 
et al. [15] ocenili stan przyzębia za pomocą wskaź-
nika cpi u niepełnosprawnych intelektualnie osób 
z zespołem Downa i chorych na mózgowe poraże-
nie dziecięce w wieku 8–19 lat. Wykazali, że tylko 
3,5% badanych miało klinicznie zdrowe przyzębie, 
u 9,4% występowało krwawienie, u 20,5% kamień 
nazębny, a 66,7% miało płytkie kieszonki. Zauwa-
żyli, że istotnym czynnikiem prognostycznym 
zmian w przyzębiu był wiek badanych. na podsta-
wie badań własnych można sugerować, że na stan 
przyzębia u chorych na mózgowe porażenie dzie-
cięce wpływa zły stan higieny jamy ustnej, a prze-
rost dziąseł był spowodowany głównie działaniem 
ubocznym leków przeciwpadaczkowych (34,5% 
badanych cierpiało na epilepsję). 

Z wielu prac wynika gorszy stan higieny ja-
my ustnej u chorych na mózgowe porażenie dzie-
cięce [3, 5, 7–9, 13, 14]. chandna et al. [14] u 40% 
chorych w wieku 6–10 lat zaobserwowali złą higie-
nę jamy ustnej. altun et al. [9] wykazali u 41,4% 
chorych dostrzegalną wizualnie płytkę nazęb-
ną, u 44,8% obfite złogi płytki, a tylko 13,8% brak 
płytki. W badaniach własnych higienę jamy ust-
nej oceniano za pomocą wskaźników oHi-S i api 
i potwierdzono gorszy stan higieny jamy ustnej 
w przebiegu MpD. Średnie wartości wskaźnika 
oHi-S u chorych były niemal 2-krotnie wyższe 
niż u osób zdrowych (0,70 ± 0,70 vs 0,36 ± 0,33, 
p < 0,05), a wskaźnika api o 30% (2,24 ± 0,68 vs 
1,73 ± 0,84, p < 0,05). Zauważono ok. 2-krotnie 
większy udział wskaźnika kamienia (ci) w warto-
ści wskaźnika oHi-S u osób chorych niż u zdro-
wych (odpowiednio 60 i 33%), co świadczy o po-
ważnych i dłużej trwających zaniedbaniach w usu-
waniu płytki prowadzących w konsekwencji do jej 
mineralizacji. Znacznie gorszy stan higieny ja-
my ustnej niż w badaniu własnym stwierdzili Ku-
mar et al. [15] u osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie z zespołem Downa i chorych na mózgowe 
porażenie dziecięce w wieku 8–19 lat. Uzyska-
ne przez nich wartości wskaźnika oHi-S w całej 
grupie badanych wynosiły 3,80 ± 1,42, ale warto-
ści wskaźnika osadu przeważały nad wartościami 
wskaźnika kamienia (2,20 ± 0,64 vs 1,07 ± 1,42). 
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nie można pominąć u tych chorych trudności 
w prawidłowym szczotkowaniu zębów wynika-
jących z choroby i konieczności pomocy ze stro-
ny opiekuna. Z oceny stomatologicznych zacho-
wań prozdrowotnych dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej w kraju wynika, że 47,0% chorych 
na MpD lub padaczkę oczyszcza uzębienie samo-
dzielnie, 26,5% zawsze lub czasami z pomocą ro-
dzica lub opiekuna, a u 25,5% zęby są szczotkowa-
ne wyłącznie przez rodzica lub opiekuna najczę-
ściej z użyciem szczotki ręcznej (83,6%), rzadziej 
wyłącznie elektrycznej (7,7%) albo na zmianę ręcz-
nej lub elektrycznej (7,4%) [16]. Z badań Bozkurta 
et al. [17] wynika, że u chorych na mózgowe po-
rażenie dziecięce występuje mniejsza ilość płytki 
nazębnej, gdy ich opiekunowie stosują do oczysz-
czania zębów szczotkę elektryczną zamiast trady-
cyjnej ręcznej. chorzy są również w stanie oczysz-

czać zęby sami, gdy posługują się indywidualnie 
dostosowaną pod względem rozmiaru i długości 
rękojeści szczotką [18]. nasilenie choroby wpły-
wa również na higienę jamy ustnej poprzez wystę-
powanie odruchu nagryzania utrudniającego pra-
widłowe wykonywanie zabiegu oczyszczania zę-
bów [3]. Stosowanie pasty do zębów zawierającej 
triklosan w porównaniu z pastą niezawierającą te-
go związku skuteczniej zmniejsza płytkę nazębną 
i dzięki temu niweluje zapalanie dziąseł [19]. 

pacjenci chorzy na mózgowe porażenie dzie-
cięce w porównaniu z osobami zdrowymi wyma-
gają większej uwagi i pomocy w utrzymaniu co-
dziennej higieny jamy ustnej. potrzeby leczenia 
stomatologicznego pacjentów cierpiących na mó-
zgowe porażenie dziecięce są większe niż pacjen-
tów zdrowych i dotyczą przyzębia, próchnicy, za-
burzeń mineralizacji, erozji oraz starcia zębów.
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