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Streszczenie
Wprowadzenie. Badania epidemiologiczne przeprowadzane w ostatnich latach wskazują na niezadowalający stan 
uzębienia 18-letniej młodzieży. intensywność próchnicy określana średnią liczbą pUWZ i jej składowych różni się 
w zależności od kraju, regionu, miejsca zamieszkania i płci.
Cel pracy. ocena stanu uzębienia w grupie osób w wieku 18 lat zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego 
i obwodu lwowskiego. 
Materiał i metody. Badanie stomatologiczne przeprowadzono w grupie losowo wybranej młodzieży 18-letniej 
z województwa lubelskiego i lwowskiego. W każdym województwie zbadano osoby mieszkające na wsi i w dużym 
mieście. Badanie stanu jamy ustnej przeprowadzano w gabinecie stomatologicznym, a stan uzębienia oceniano 
według kryteriów zgodnych z zaleceniami WHo. obliczono średnią wartość liczby pUWZ oraz średnie jej składo-
wych pZ, UZ, WZ. Badaniami objęto 379 osób, w tym 46,70% pochodziło z Ukrainy, a 53,30% z polski.
Wyniki. Średnia wartość liczby pUWZ wynosiła 7,50 dla obwodu lwowskiego i 7,87 w województwie lubelskim. 
Stwierdzono, że liczba pZ była istotnie większa w grupie badanych z obwodu lwowskiego niż w grupie z wojewódz-
twa lubelskiego, a liczba WZ była istotnie statystycznie większa w grupie polskiej. Wartości liczby UZ oraz pUWZ 
nie różniły się istotnie statystycznie między grupami. W obu województwach średnie wartości liczby pZ były zdecy-
dowanie mniejsze niż liczby WZ. Jedynie w grupie mężczyzn mieszkających w dużym mieście obwodu lwowskiego 
nie było zębów usuniętych, najwyższą średnią liczbę UZ zanotowano natomiast w grupie kobiet z dużego miasta 
w tym województwie. 
Wnioski. na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stan uzębienia 18-latków w obwodzie lwowskim 
i województwie lubelskim jest niezadowalający (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 3, 308–314).

Słowa kluczowe: epidemiologia, próchnica zębów, pUWZ, młodzież. 

Abstract
Background. epidemiological studies carried out during the last years show the unsatisfactory state of dentition in 
the group of 18-years old adolescents. caries frequency determined by the mean values of DMFT and its compo-
nents differs depending on the country, region, place of living and gender.
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choroba próchnicowa stanowi poważny pro-
blem społeczny dotykający dzieci we wczesnym 
okresie rozwoju, a częstość jej występowania 
zwiększa się wraz z wiekiem. próchnica zębów 
występuje we wszystkich krajach świata i jest ści-
śle związana z warunkami społeczno-ekonomicz-
nymi. Badania epidemiologiczne przeprowadzane 
w ostatnich latach wskazują na niezadowalający 
stan uzębienia 18-letniej młodzieży. intensywność 
próchnicy określana średnią liczbą pUWZ i jej 
składowych różni się w zależności od kraju, regio-
nu, miejsca zamieszkania i płci [1, 2]. 

celem pracy była ocena stanu uzębienia w gru-
pie osób w wieku 18 lat zamieszkałych na terenie 
województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego.

Materiał i metody
Badanie stomatologiczne przeprowadzono 

w grupie losowo wybranej młodzieży 18-letniej 
z województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego. 
W wymienionych regionach zbadano osoby miesz-
kające na wsi i w dużym mieście (powyżej 100 tys. 
mieszkańców). Badaniami objęto 379 osób, w tym 
46,70% (n = 177) pochodziło z Ukrainy, a 53,30% 
(n = 202) z polski.

W grupie badanych z obwodu lwowskie-
go 24,86% stanowili mężczyźni, a 75,14% kobie-
ty. Wśród badanych z województwa lubelskiego 
30,20% stanowili mężczyźni i 69,80 % kobiety (ta-
bela 1).

Uwzględniając miejsce zamieszkania w gru-
pie ukraińskiej, 40,11% badanych mieszkało na 
wsi, a 59,89% w mieście. Wśród badanych z polski 
43,07% było ze wsi i 56,93% z miasta (tabela 2).

Badanie stanu jamy ustnej przeprowadzano 
w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem 
lampy stomatologicznej i jednorazowych narzę-

dzi stomatologicznych. Stan uzębienia oceniano 
według kryteriów zgodnych z zaleceniami Świa-
towej organizacji Zdrowia. Badania były przepro-
wadzane przez lekarzy kalibrowanych w ramach 
„Monitoringu stanu zdrowia jamy ustnej i jego 
uwarunkowań”.

Objectives. The objective of research was to assess the state of dentition in the 18-years old group of patients living 
in the lviv and lublin provinces. 
Material and Methods. The dental studies were carried out at random among 18-years old adolescents from lviv 
and lublin provinces. The patients living in villages and big cities were examined in each province respectively. 
The examination of state of oral cavity was conducted in the dental surgery and the state of dentition was evaluated 
according to WHo criteria. 
Results. The mean value of DMFT and its components DT, MT, FT were calculated. 379 patients were examined, 
including 46.70% Ukrainians and 53.30% poles. The mean value of DMFT was 7.50 in province of lviv and 7.87 in 
province of lublin. The mean value of DT was statistically significantly higher in the group of examined patients 
from lviv region in comparison with polish patients. However, the mean values of FT was statistically significantly 
higher in the polish group of patients.The mean value of MT and DMFT did not statistically significantly differ 
between these groups of patients. in both provinces the mean values of DT was significantly lower than mean values 
of FT. only in the group of males living in the big cities in province of lviv none tooth was extracted. The highest 
mean value of MT was revealed in the group of females living in the big cities in lviv province.
Conclusions. Having analyzed the results of the study, it was concluded that the state of dentition in 18-years old 
patients in lviv and lublin regions was unsatisfactory (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 3, 308–314).

Key words: epidemiology, dental caries, DMFT, adolescents.

Tabela 1. rozkład badanych w grupach z uwzględnieniem 
płci 

Table 1. Distribution of the examined persons in groups 
by gender

płeć
(gender)

obwód lwowski
(lviv district)

Województwo 
lubelskie

(lublin district)

n % n %

Mężczyźni
(Male)

44 24,86 61 30,20

Kobiety
(Female)

133 75,14 141 69,80

razem
(Total)

177 100,00 202 100,00

Tabela 2. rozkład badanych w grupach z uwzględnieniem 
miejsca zamieszkania 

Table 2. Distribution of examined pesones in groups by 
their residence.

Miejsce zamiesz-
kania
(place of living)

obwód lwowski
(lviv district)

Województwo 
lubelskie

(lublin district)

n % n %

Wieś
(The country)

71 40,11 87 43,07

Miasto
(city)

106 59,89 115 56,93

razem
(Total)

177 100,00 202 100,00
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Uzyskane dane nanoszono na karty badań epi-
demiologicznych. obliczono średnią wartość liczby 
pUWZ oraz średnie jej składowych pZ, UZ, WZ. 

Uzyskane wyniki badań poddano analizie 
statystycznej. Wartości analizowanych wskaźni-
ków scharakteryzowano za pomocą liczności i od-
setka lub wartości średniej, mediany i odchylenia 
standardowego. Dla cech mierzalnych normalność 
rozkładu analizowanych parametrów oceniano za 
pomocą testu W Shapiro-Wilka. Dla zmiennych 
ciągłych do oceny różnic między 2 grupami zasto-
sowano test t Studenta. przyjęto 5% błąd wniosko-
wania i związany z nim poziom istotności p < 0,05 
wskazujący na występowanie istotnych statystycz-
nie różnic. Badania statystyczne przeprowadzono 
z użyciem oprogramowania komputerowego STa-
TiSTica 10.0 (StatSoft, polska).

Wyniki
na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że liczba pZ była istotnie więk-
sza w grupie badanych z obwodu lwowskiego niż 
w grupie z województwa lubelskiego (p < 0,0001), 
liczba WZ była natomiast istotnie statystycznie 
większa w grupie polskiej (p = 0,03). Wartości licz-
by UZ oraz pUWZ nie różniły się istotnie staty-
stycznie między grupami (p > 0,05) (tabela 3).

W grupie mężczyzn wartość liczby pZ była 
istotnie większa w grupie ukraińskiej niż polskiej 
(p < 0,0001), a wartość liczby UZ (p < 0,0001) oraz 
WZ (p = 0,0001) w grupie polskiej. analiza staty-
styczna nie wykazała istotnych różnic między gru-
pami wśród mężczyzn w wartościach liczby pUWZ 
(p = 0,17). Biorąc pod uwagę grupę kobiet, stwier-
dzono, że kobiety z Ukrainy miały istotnie więk-
szą liczbę pZ (p < 0,0001) oraz UZ (p < 0,0001) 

w porównaniu z kobietami z polski. Stwierdzono 
także różnice w wartościach liczby WZ, która była 
istotnie większa w grupie polek (p < 0,0001). nie 
stwierdzono istotnych statystycznie różnic w war-
tościach liczby pUWZ między grupami (p = 0,09) 
(tabela 4).

osoby z obwodu lwowskiego mieszkające na 
wsi miały istotnie większą liczbę pZ (p < 0,0001) 
oraz UZ (p = 0,007) w porównaniu z osobami 
z województwa lubelskiego. nie stwierdzono istot-
nych różnic między grupami w wartościach liczby 
WZ (p = 0,69) i pUWZ (p = 0,24) (tabela 5).

analiza statystyczna w grupach osób miesz-
kających w miastach wykazała istotne różni-
ce w wartościach liczby pZ (p < 0,0001), WZ 
(p = 0,0003) oraz pUWZ (p = 0,01), nie stwierdzo-
no natomiast istotnych różnic w wartościach licz-
by UZ (p = 0,87) między grupami w poszczegól-
nych miastach (tabela 6).

Wartość liczby pZ oraz UZ była większa w gru-
pie kobiet z miasta mieszkających na Ukrainie niż 
w polsce. różnice nie były istotne statystycznie 
(p > 0,05). Stwierdzono natomiast istotne różni-
ce w grupie kobiet z obu regionów w wartościach 
liczby WZ (p = 0,11), która była większa w gru-
pie polek, a wartość pUWZ nie różniła się istotnie 
między grupami (p = 0,11). Stwierdzono, że licz-
ba pZ była istotnie większa w grupie kobiet ze wsi 
mieszkających w obwodzie lwowskim niż w gru-
pie kobiet z polskiej wsi (p < 0,0001). również war-
tość liczby UZ różniła się istotnie między grupami 
(p = 0,0001). nie stwierdzono istotnych statystycz-
nie różnic w wartościach liczby WZ (p = 0,95) oraz 
pUWZ (p = 0,49) (tabela 7).

W grupie mężczyzn mieszkających w mieście 
wartość liczby pZ była istotnie większa w grupie 
z polski niż z Ukrainy (p = 0,004), podobnie licz-
ba WZ (p = 0,05), nie stwierdzono natomiast istot-

Tabela 3. Wartości poszczególnych składowych pUWZ w badanych grupach 

Table 3. Values of particular components of DMFT in examined groups

Wartość pUWZ 
i jej składowych 
(DMFT value and 
its components)

obwód lwowski
(lviv district)

(n = 177)

Województwo lubelskie
(lublin district)

(n=202)

różnica na poziomie p
(Difference at p level)

średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD

pZ
DT

2,02 1,98 1,05 1,04 < 0,0001*

UZ
MT

0,19 0,75 0,14 0,91 0,56

WZ
FT

5,28 6,09 6,67 5,98 0,03*

pUWZ
DMFT

7,5 3,98 7,87 4,02 p = 0,37
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Tabela 4. Wartości poszczególnych składowych pUWZ w badanych grupach wśród mężczyzn i kobiet

Table 4. Values of particular components of DMFT in examined groups among males and females

Wartość 
pUWZ i jej 
składowych 
(DMFT 
value and 
its compo-
nents)

obwód lwowski 
– mężczyźni
(lviv district 

– males)
(n = 44)

Województwo lu-
belskie – mężczyźni

(lublin district 
– males)
(n = 61)

różnica na 
poziomie p
(Difference 
at p level)

obwód lwowski 
– kobiety

(lviv district 
– females)
(n = 133)

Województwo lu-
belskie – kobiety
(lublin district 

– females)
(n = 141)

różnica na 
poziomie p
(Difference 
at p level)

średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD

pZ
DT

2,00 0,62 1,50 0,56 < 0,0001* 2,03 1,46 1,49 0,47 < 0,0001*

UZ
MT

0,05 0,04 0,14 0,09 < 0,0001* 4,78 4,44 0,14 0,47 < 0,0001*

WZ
FT

4,13 2,04 5,78 2,98 < 0,0001* 5,66 2,54 7,06 3,32 < 0,0001*

pUWZ
DMFT

6,18 4,06 7,44 5,11 0,17 7,94 4,70 9,02 5,67 0,09

Tabela 5. Wartości poszczególnych składowych pUW w badanych grupach mieszkających na wsi

Table 5. Values of particular components of DMF in examined groups living in rural areas

Wartość pUWZ 
i jej składowych 
(DMFT value and 
its components)

obwód lwowski
(lviv district)
(n = 71)

Województwo lubelskie
(lublin district)
(n = 87)

różnica na poziomie p
(Difference at p level)

średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD

pZ
DT

2,59 1,87 1,75 0,68 < 0,0001*

UZ
MT

0,25 0,34 0,14 0,15 0,007*

WZ
FT

5,47 3,12 5,66 2,97 0,69

pUWZ
DMFT

8,32 5,02 7,47 4,21 0,24

Tabela 6. Wartości poszczególnych składowych pUW w badanych grupach mieszkających w mieście

Table 6. Values of particular components of DMF in examined groups living in urban areas

Wartość pUWZ 
i jej składowych 
(DMFT value and 
its components)

obwód lwowski
(lviv district)
(n = 106)

Województwo lubelskie
(lublin district)
(n = 115)

różnica na poziomie p
(Difference at p level)

średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD

pZ
DT

1,65 0,76 1,3 0,49 < 0,0001*

UZ
MT

0,15 0,36 0,14 0,53 0,87

WZ
FT

5,16 4,02 7,44 5,18 0,0003*

pUWZ
DMFT

6,96 4,14 8,89 7,03 0,01*
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nych różnic w wartościach liczby UZ (0,72) oraz 
pUWZ (p = 0,12). Wśród mężczyzn ze wsi liczba 
pZ była istotnie większa w grupie z polski w po-
równaniu z mężczyznami z Ukrainy (p = 0,01). 
nie stwierdzono między grupami istotnych różnic 
w wartościach liczby UZ, WZ i pUWZ (p > 0,05) 
(tabela 8).

Omówienie
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, 

że stan uzębienia młodzieży 18-letniej mieszka-
jącej zarówno w obwodzie lwowskim, jak i woje-
wództwie lubelskim nie jest zadowalający. Śred-
nie wartości liczby pUWZ wynosiły odpowied-

nio 7,50 i 7,87. W badaniach przeprowadzonych 
we Wrocławiu wykazano, że średnia liczba pUWZ 
u młodzieży 18-letniej wynosiła 6,5 [3]. 

W grupie młodzieży z województwa łódz-
kiego średnia liczba pUWZ wynosiła 7,55 i była 
nieznacznie mniejsza w mieście – 7,4 niż na wsi 
– 7,7 [4]. 

porównując natomiast wyniki badań mło-
dzieży 18-letniej z województwa podkarpackiego 
z 2008 r. z wynikami badań z 1998 r., stwierdzo-
no, że w czasie 10 lat nastąpiło zmniejszenie śred-
niej wartości liczby pUWZ. W 1998 r. w rzeszowie 
(duże miasto) średnia liczba pUWZ wynosiła 13,21, 
w tym pZ – 4,66, a w Żołyni (małe miasto) średnia 
liczba pUWZ była równa 14,88, w tym pZ – 4,1, 

Tabela 8. Wartości poszczególnych składowych pUWZ w badanych grupach mężczyzn mieszkających w mieście i na wsi

Table 8. Values of particular components of DMFT in examined groups of males living in urban and rural areas

Wartość 
pUWZ i jej 
składowych 
(DMFT 
value and 
its compo-
nents)

obwód lwowski 
– miasto

(lviv district 
– urban areas)

(n = 27)

Województwo lu-
belskie – miasto
(lublin district 
– urban areas)

(n = 32)

różnica na 
poziomie p
(Difference 
at p level)

obwód lwowski 
– wieś

(lviv district 
– rural areas)

(n = 17)

Województwo lu-
belskie – wieś

(lublin district 
– rural areas)

(n = 29)

różnica na 
poziomie p
(Difference 
at p level)

średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD

pZ
DT

1,10 1,79 2,70 2,30 0,004* 0,84 1,92 2,24 2,12 0,01*

UZ
MT

0,00 0,05 0,03 0,43 0,72 0,11 0,17 0,27 0,70 0,36

WZ
FT

3,62 3,24 5,86 4,85 0,05* 4,94 4,09 5,82 5,82 0,60

pUWZ
DMFT

4,74 3,79 6,84 5,87 0,12 8,47 8,18 8,11 8,30 0,89

Tabela 7. Wartości poszczególnych składowych pUWZ w badanych grupach kobiet mieszkających w mieście i na wsi

Table 7. Values of particular components of DMFT in examined groups of females living in urban and rural areas

Wartość 
pUWZ i jej 
składowych 
(DMFT 
value and 
its compo-
nents)

obwód lwowski 
– miasto

(lviv district 
– urban areas)

(n = 79)

Województwo lu-
belskie – miasto
(lublin district 
– urban areas)

(n = 83)

różnica na 
poziomie p
(Difference 
at p level)

obwód lwowski 
– wieś

(lviv district 
– rural areas)

(n = 54)

Województwo lu-
belskie – wieś

(lublin district 
– rural areas)

(n = 58)

różnica na 
poziomie p
(Difference 
at p level)

średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD średnia
(mean)

SD

pZ
DT

1,83 1,56 1,48 1,51 0,15 2,33 2,03 1,51 1,18 < 0,01*

UZ
MT

0,20 0,56 0,19 0,78 0,92 0,29 0,27 0,08 0,12 < 0,0001*

WZ
FT

5,68 6,09 8,01 7,02 0,03* 5,64 4,56 5,70 6,02 0,95

pUWZ
DMFT

7,72 7,93 9,68 8,02 0,11 8,27 7,68 7,31 7,14 0,49
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co świadczy o poprawie stanu uzębienia młodzieży 
województwa podkarpackiego w ciągu lat [5].

Badania z 1998 r. prowadzone w wojewódz-
twie wielkopolskim wykazały, że średnia war-
tość liczby pUWZ była największa w grupie kobiet 
mieszkających na wsi (pZ = 9,37) w stosunku do 
średniej badanej populacji wynoszącej 7,04 [6]. 

W badaniach z 2003 r. u młodzieży w wie-
ku 18 lat mieszkającej w województwie pomor-
skim stwierdzono znaczną różnicę średniej warto-
ści pUWZ w odniesieniu do płci: 7,41 dziewczęta 
i 5,92 chłopcy. liczba zębów z próchnicą w bada-
nej populacji z całego województwa była mniejsza 
niż zębów wypełnionych. U osób mieszkających 
na wsi różnica między liczbą zębów z próchni-
cą i zębów wypełnionych była niewielka, podczas 
gdy w dużym mieście wynosiła 2,85 zęba z prze-
wagą wypełnionych. W grupie kobiet z dużego 
miasta nie stwierdzono braku zębów usuniętych 
z powodu choroby próchnicowej [7]. 

W badaniach własnych w obu wojewódz-
twach średnie wartości liczby pZ były zdecydo-
wanie mniejsze niż liczby WZ. Jedynie w grupie 
mężczyzn mieszkających w dużym mieście obwo-
du lwowskiego nie było zębów usuniętych, a naj-
większą średnią liczbę UZ zanotowano w grupie 
kobiet z dużego miasta tego regionu – 0,29. 

interesujące wyniki otrzymano podczas ba-
dania młodzieży łódzkiej z nadwagą i prawidło-
wą masą ciała, gdzie średnia liczba pUWZ u osób 
z nadwagą wynosiła 6,16, a z normalną – 4,96 [8]. 

Dane z ogólnopolskich badań epidemiolo-
gicznych przeprowadzonych w 2004 r. wykaza-
ły najmniejszą średnią liczbę zębów z próchnicą 
w grupie młodzieży 18-letniej w województwach 
opolskim (pZ = 0,3), wielkopolskim (pZ = 0,9), 
świętokrzyskim (pZ = 1,1) i warmińsko-mazur-
skim (pZ = 1,4). największą wartość liczby pZ od-
notowano w województwach kujawsko-pomor-
skim (3,9) i podkarpackim (3,4). Średnia liczba 

usuniętych zębów wynosiła w badanej populacji 
0,4, nie stwierdzono natomiast różnic w warto-
ściach średniej, uwzględniając płeć i miejsce za-
mieszkania. najwyższe wartości liczby pUWZ 
(> 8,0) stwierdzono w województwach dolnoślą-
skim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, mało-
polskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim 
i w grupie specjalnego ryzyka. najmniejsze warto-
ści pUWZ (< 7,0) obserwowano natomiast w wo-
jewództwach wielkopolskim, warmińsko-mazur-
skim i mazowieckim [9]. 

W 2012 r. w 7 województwach prowadzono 
badania młodzieży 18-letniej w ramach „Monito-
ringu stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunko-
wań”. Badanie przeprowadzano na terenie losowo 
wybranych powiatów/gmin obszarów wiejskich 
i miejskich. W badanej grupie z województwa lu-
belskiego średnia wartość liczby pUWZ wynosi-
ła 8,34. istotne są średnie wartości składowych 
pZ = 1,9; UZ = 0,14 i WZ = 6,3. Młodzież w wieku 
18 lat pochodziła z terenów wiejskich i miasta li-
czącego mniej niż 100 tys. mieszkańców [10]. 

W badaniach własnych, w których zbadano 
młodzież z dużych miast (lublin, lwów) wartości 
te przedstawiają się następująco: pZ = 1,05 i 2,02; 
UZ = 0,14 i 0,19; WZ = 6,67 i 5,28. 

Uzyskane wartości średnich liczb pUWZ są 
dość duże w stosunku do analogicznych warto-
ści w innych krajach. W badaniach brazylijskich 
przeprowadzonych u 18-letnich mężczyzn śred-
nia liczba pUWZ wynosiła 5,70 [11]. interesują-
ce wyniki otrzymano, badając osiemnastoletnią 
młodzież mieszkającą w Mińsku (Białoruś), gdzie 
wartość ta wynosiła 7,35 u osób zdrowych i 8,88 
u osób z chorobą reumatyczną [12, 13]. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że stan 
uzębienia 18-letniej młodzieży w województwie lu-
belskim i obwodzie lwowskim jest niezadowalający, 
a wskaźniki próchnicy sugerują konieczność zin-
tensyfikowania opieki profilaktyczno-leczniczej. 
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