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Streszczenie
Wprowadzenie. Diagnostyka choroby próchnicowej na powierzchniach stycznych zębów mlecznych uwzględnia-
jąca stopień zaawansowania zmian umożliwia wybór postępowania leczniczego zgodnego z zasadami minimalnej 
interwencji.
Cel pracy. Ocena skuteczności wybranych metod wykrywania zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych 
zębów mlecznych i określenie stopnia ich zaawansowania.
Materiał i  metody. Badaniem objęto 33  pacjentów Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM w  wieku 3–11  lat. 
Powierzchnie styczne zębów trzonowych mlecznych poddano ocenie wizualno-dotykowej wg klasyfikacji Mounta 
i Hume’a w modyfikacji Lasfarguesa, Kaleka i Louisa oraz wykonano badania dodatkowe: transiluminacji (FOTI) 
i badanie radiologiczne (2 zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe). Ubytki klasy II opracowywano metodą tradycyjną oraz 
poddano ocenie klinicznej.
Wyniki. Zbadano 528 powierzchni stycznych, próchnicę zdiagnozowano na 91 powierzchniach. Badanie wizual-
no-dotykowe wykazało obecność zmian próchnicowych na 58% powierzchni, badanie transiluminacji na 73,6% 
powierzchni, badanie radiologiczne na 100% powierzchni stycznych. Stadium zaawansowania między oceną wstęp-
ną wg zmodyfikowanej klasyfikacji Mounta i Hume’a a badaniem radiologicznym jest zgodne w 39,6% przypad-
ków, badanie radiologiczne wykazało wyższe stadium zaawansowania w 56%, niedoszacowanie wielkości zmiany 
w badaniu radiologicznym stwierdzono w 4,4% przypadków. Wykazano statystycznie istotną różnicę (p < 0,0001) 
stopnia zaawansowania zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów mlecznych wg klasyfikacji 
Mounta i  Hume’a między wstępną oceną oraz po otwarciu ubytków. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę 
w ocenie zaawansowania zmiany próchnicowej między wstępną oceną wizualno-dotykową a badaniem radiolo-
gicznym. Stadium zaawansowania choroby próchnicowej było średnio o blisko 1 stadium wyższe niż wskazywałby 
na to stan kliniczny.
Wnioski. Badanie radiologiczne pozwala na wykrycie większej liczby zmian próchnicowych na powierzchniach 
stycznych zębów mlecznych niż ocena wizualno-dotykowa i metoda transiluminacji. Obraz kliniczny zmiany jest 
mniej zaawansowany niż stopień zaawansowania próchnicy po otwarciu ubytku. Stopień zaawansowania zmian 
próchnicowych wg klasyfikacji Mounta i Hume’a w modyfikacji Lasfarguesa, Kaleka i Louisa w ocenie wizualno-
-dotykowej nie przekłada się na obraz radiologiczny kryteriów diagnostycznych tej klasyfikacji dla zębów stałych 
(Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 39–46).
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Abstract
Background. Diagnosis of caries on proximal surfaces of deciduous teeth considering stage of severity allows to 
choose the treatment coherent with principles of minimal invasive dentistry.
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Współczesna stomatologia dziecięca opiera się 
na zarówno zasadzie minimalnie inwazyjnego le-
czenia polegającego na oszczędności tkanek pod-
czas opracowywania ubytków, jak i dążenia do sto-
sowania technik nieoperacyjnych. Jej skuteczność 
zależy w  dużym stopniu od prawidłowej oceny 
zmian próchnicowych oraz ich wczesnego wykry-
cia [1]. Diagnostyka próchnicy na powierzchniach 
stycznych stwarza duże trudności w  klinicznym 
badaniu wizualno-dotykowym  [2]. Stosując ta-
ką ocenę, jest możliwe stwierdzenie poszarpania 
lub zatrzymania w  płytkim ubytku szkliwa nici 
dentystycznej, obecności szarego przebarwienia 
szkliwa spowodowanego rozprzestrzenianiem się 
procesu próchnicowego w zębinie pod krawędzią 
brzeżną albo już ubytku spowodowanego odłama-
niem krawędzi brzeżnej. Metoda ta nie pozwala na 
wykrywanie jak najwcześniejszych stadiów próch-
nicy w myśl minimalnie inwazyjnej stomatologii. 
Zwiększeniu skuteczności w  odniesieniu do po-
wierzchni międzyzębowych służy przede wszyst-
kim badanie radiologiczne i  transiluminacja (Fi-
bre-Optic Transillumination – FOTI) [3, 4].

Transiluminacja polega na prześwietlaniu 
osuszonych powierzchni zęba zimnym światłem 
techniką światłowodową przy zgaszonej lampie 
głównej unitu stomatologicznego. Można do te-
go celu zastosować lampę polimeryzacyjną. Koń-
cówkę światłowodu należy umieścić prostopadle 
do powierzchni przedsionkowej, a następnie pod-
niebiennej/językowej zęba. W przypadku obecno-
ści ubytku próchnicowego obserwuje się wyraź-
ne zaciemnienie. Ta prosta i nieinwazyjna metoda 
ułatwia także ocenę powierzchni żujących, wypeł-
nień i diagnostykę próchnicy wtórnej. Umożliwia 
wcześniejsze oraz częstsze wykrywanie ubytków 
na powierzchniach stycznych [5, 6].

Bardzo ważnym elementem diagnostyki 
próchnicy zębów jest ocena radiologiczna. Wyko-
nywana jest przy podejrzeniu obecności próchnicy 
oraz jako badanie kontrolne u pacjentów asymp-
tomatycznych w celu oceny stopnia jej zaawanso-
wania. Demineralizacja tkanek sięgająca 5–40% 
ujawnia się na zdjęciu radiologicznym w  posta-
ci przejaśnienia o  nieregularnym kształcie i  wy-
raźnie zaznaczonych granicach [7]. W diagnosty-
ce ubytków próchnicowych na powierzchniach 
stycznych szczególnie jest przydatne wewnątrz-
ustne zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe. Pozwala ono 
na jednoczesną ocenę zębów trzonowych szczę-
ki i  żuchwy po tej samej stronie i  uwidocznie-
nie ubytków na wszystkich powierzchniach ze 
szczególnym uwzględnieniem powierzchni stycz-
nych [8, 9].

Ocena stopnia zaawansowania zmian próch-
nicowych jest wykonywana za pomocą systemów 
klasyfikacji ubytków. Jednym z  nich jest wpro-
wadzona w 1997 r. klasyfikacja Mounta i Hume’a  
w modyfikacji Lasfarguesa, Kaleka i Louisa [10, 11].  
Podział ten jest nazywany koncepcją miejsca 
występowania i  stadium zaawansowania zmia-
ny próchnicowej. Ma na celu zarówno ułatwie-
nie podejmowania najbardziej skutecznych decy-
zji leczniczych w  konkretnej sytuacji klinicznej, 
jak i pomoc w wyborze materiału do wypełnienia. 
Obejmuje swoim zasięgiem również plamę próch-
nicową, która została wprowadzona do systemu 
dopiero przy jego modyfikacji, a  w  odniesieniu 
do postępowania w chorobie próchnicowej u dzie-
ci nabiera niezmiernie ważnego znaczenia. Jest to 
klasyfikacja numeryczna, gdzie zmiana próchni-
cowa jest oznaczana kodem dwucyfrowym, w któ-
rym pierwsza cyfra odnosi się do umiejscowienia 
(miejsce, ang. site/Si), a druga do stopnia zaawan-

Objectives. The aim of the study was to evaluate effectiveness of particular caries assessment methods in determin-
ing actual severity of caries on proximal surfaces of deciduous teeth.
Material and Methods. The examined group consisted of 33  patients treated in the Department of Paediatric 
Dentistry, Medical University of Warsaw, aged from 3 to 11 years. Proximal surfaces of deciduous molars teeth 
had been evaluated based on Mount and Hume modified by Lasfargues, Kalek and Louis classification criteria, 
and additional assessments: transilumination (FOTI) and radiological (2 bitewings). Second class cavities had been 
prepared traditionally and evaluated after treatment.
Results. Five hundred twenty eight proximal surfaces were examined, caries lesions were diagnosed on 91 surfaces. 
Visual-tactile method revealed caries on 58% of the surfaces, FOTI method on 73.6%, and X-ray method on 100% 
of the surfaces. Stage between the initial assessment by the modified Mount and Hume classification and radiologi-
cal examination is consistent at 39.6%, radiographs showed a higher stage in 56%, underestimation were found in 
4.4% cases. Statistically significant difference (p < 0.0001) in evaluation of caries stage advancement before and 
after treatment, based on visual-tactile method, had been proven. Statistically significant difference was also proved 
between visual-tactile method and X-ray method. Stage of severity of caries was on average almost by 1 stage higher 
than it was assumed based on clinical assessment.
Conclusions. X-ray method allows to detect more caries lesions on proximal surfaces of deciduous teeth than 
visual-tactile and trasiluminescent methods. Clinically, stage of severity is less advanced than stage of caries lesion 
after treatment. Assessment based on Mount and Hume classification modified by Lasfargues, Kalek and Louis 
clinically is inadequate compared to this classification X-ray diagnostic criteria for permanent teeth (Dent. Med. 
Probl. 2015, 52, 1, 00–00).

Key words: deciduous teeth, proximal surfaces, FOTI, X-rays, Mount and Hume classification.
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sowania (stadium, ang. stage/Sta). Ukierunkowuje 
postępowanie lecznicze zgodnie z zasadą oszczęd-
ności tkanek podczas opracowywania ubytków 
próchnicowych, a także ułatwia komputerową re-
jestrację. Jej wadą natomiast jest brak możliwo-
ści określenia aktywności zmian. Zyskuje ona co-
raz większą popularność i  jest częściej stosowana 
w  praktyce klinicznej ze względu na precyzyjny 
opis zmiany próchnicowej oraz  założenia zgod-
ne ze współczesnymi pryncypiami kariologii, uła-
twiając jednocześnie wybór sposobu postępowa-
nia dla określonego przypadku [10–12].

Uzębienie mleczne z uwagi na różnice w budo-
wie morfologicznej i histologicznej w porównaniu 
z zębami stałymi, a przede wszystkim słabiej zmi-
neralizowane tkanki twarde zębów mlecznych, 
daje podstawę do stwierdzenia ubogiej sympto-
matologii choroby próchnicowej, a co za tym idzie 
konieczności zwiększonej diagnostyki. Próchnica 
u dzieci ma przebieg ostry, a ubytek, który wzglę-
dem szkliwa jest ubytkiem średniej wielkości, 
względem miazgi jest głęboki, co w  wielu przy-
padkach prowadzi do jej próchnicowego obnaże-
nia. W związku z tym niezmiernie ważne jest nie 
tylko stwierdzenie obecności ubytku próchnico-
wego, ale również prawidłowa ocena stopnia jego 
zaawansowania [13].

Celem badania była ocena skuteczności po-
wszechnie stosowanych metod wykrywania próch-
nicy w  ustaleniu faktycznego stopnia zaawanso-
wania zmian próchnicowych na powierzchniach 
stycznych zębów mlecznych. 

Materiał i metody 
Badaniem objęto 33 ogólnie zdrowych dzieci 

obu płci w wieku 3–11 lat w okresie pełnego uzę-
bienia mlecznego i mieszanego, które były pacjen-
tami Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM. Na 
wykonanie badań uzyskano zgodę Komisji Bio-
etycznej (nr KB/264/2013 z dn. 12.11.2013 r.) oraz 
każdorazowo pisemną zgodę rodziców dzieci za-
kwalifikowanych do badań. U  każdego pacjen-
ta przeprowadzono badanie podmiotowe i przed-
miotowe, a  uzyskane informacje odnotowano 
w  sporządzonej na potrzeby badania karcie kli-
nicznej. Każdy pacjent był badany przez dwóch 
niezależnych badaczy (po wcześniejszej kalibracji). 

Po dokładnym oczyszczeniu zębów pastą Cle-
anPolish® (Kerr) i szczoteczką na mikrosilnik do-
konano oceny wizualno-dotykowej powierzchni 
stycznych za pomocą lusterka stomatologicznego, 
sondy ŚOZ i woskowanej nici dentystycznej. Wy-
niki utrwalano na zdjęciu fotograficznym i  zapi-
sywano w karcie badania pacjenta zgodnie z kla-
syfikacją Mounta i  Hume’a z  modyfikacją Las-

farguesa, Kaleka i  Louisa, na podstawie której 
stopień zaawansowania zmiany próchnicowej na 
powierzchni stycznej niedostępnej bezpośrednie-
mu badaniu wzrokiem ocenia się następująco:

– 0 –  plama próchnicowa widoczna wyłącz-
nie na powierzchniach dostępnych dla wzroku, np. 
przy braku zęba sąsiedniego,

– 1 –  postrzępienie nitki dentystycznej, pla-
ma próchnicowa lub podpowierzchniowe przebar-
wienie szkliwa widoczne wyłącznie na powierzch-
niach dostępnych dla wzroku,

– 2 – szare przebarwienie podpowierzchnio-
we pod krawędzią brzeżną spowodowane proce-
sem próchnicowym zębiny (ubytek szkliwa wi-
doczny wyłącznie na powierzchniach dostępnych 
dla wzroku),

– 3 –  rozległe, dobrze widoczne szare prze-
barwienie podpowierzchniowe spowodowane 
rozprzestrzenianiem się procesu próchnicowe-
go w zębinie wzdłuż połączenia szkliwno-zębino-
wego (ubytek szkliwa widoczny wyłącznie na po-
wierzchniach dostępnych dla wzroku),

– 4 – widoczne odłamanie krawędzi brzeżnej.
Następnie wykonano badanie wszystkich po-

wierzchni stycznych z  użyciem transiluminacji 
(FOTI). Osuszone powierzchnie zębów przeświet- 
lano zimnym światłem z  wykorzystaniem lampy 
polimeryzacyjnej przy zgaszonej lampie głównej 
unitu stomatologicznego, umieszczając końcówkę 
światłowodu prostopadle do powierzchni przed-
sionkowej, a  następnie podniebiennej/językowej 
zęba. W  przypadku obecności ubytku próchni-
cowego obserwowano wyraźne zaciemnienie po-
wierzchni zęba, co zaznaczono w  karcie badania 
pacjenta jako F1 lub odpowiednio F0 w przypadku 
braku zaciemnienia. Badanie wykonano trzykrot-
nie dla każdej powierzchni. 

W ostatnim etapie diagnostycznym po-
wierzchnie styczne zębów mlecznych poddano 
diagnostyce radiologicznej. Badanie radiologicz-
ne przeprowadzono z wykorzystaniem apara-
tu do zdjęć wewnątrzustnych Sirona o  paramet- 
rach: prąd anodowy 7 mA, napięcie anodowe 
60 kV, czas ekspozycji 0,25  s. U  każdego pacjen-
ta wykonano 2 zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe ob-
razujące łącznie obszar od powierzchni mezjal-
nych pierwszych zębów trzonowych mlecznych do 
powierzchni dystalnych drugich zębów trzono-
wych mlecznych (niejednokrotnie z objęciem po-
wierzchni mezjalnej lub obu powierzchni stycz-
nych pierwszych zębów trzonowych stałych – za-
leżnie od wieku pacjenta). Należy zaznaczyć, że 
wielkość tego obszaru była w dużym stopniu uza-
leżniona od współpracy pacjentów limitującej 
możliwość umieszczenia detektora promieniowa-
nia w żądanej pozycji i jednoznacznego utrzyma-
nia w czasie ekspozycji. Powierzchnie zębów nie-
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uwidocznione w badaniu radiologicznym nie były 
uwzględniane w dalszej analizie. Do oceny zmian 
przyjęto kryteria diagnostyczne zmodyfikowanej 
klasyfikacji Mounta i Hume’a:

– 0 – niewielkie, płytkie przejaśnienie w oko-
licy punktu stycznego,

– 1 – przejaśnienie poza połączeniem szkliw-
no-zębinowym w < 1/3 zewnętrznej części zębiny,

– 2 – przejaśnienie poza połączeniem szkliw-
no-zębinowym, obejmujące 1/3 zewnętrznej czę-
ści zębiny,

– 3 – przejaśnienie w zębinie wzdłuż połącze-
nia szkliwno-zębinowego, w 1/3 jej środkowej części,

– 4 – przejaśnienie w pobliżu komory miazgi. 
Wyniki diagnozy wizualnej i FOTI odnoszo-

no do wyników badania radiologicznego stano-
wiącego „srebrny standard” diagnostyczny w ba-
daniach klinicznych. Zmiany chorobowe, którym 
na podstawie oceny wizualno-dotykowej przypi-
sano kod 0 zgodnie z klasyfikacją Mounta i Hu-
me’a z modyfikacją Lasfarguesa, Kaleka i Louisa 
oraz stopień 0 wg radiologicznej skali tej klasy-
fikacji, a  także kod F0 w  badaniu transilumina-
cji, traktowano łącznie jako stadium przedubyt-
kowe choroby próchnicowej i  zakwalifikowano 
do leczenia z  wykorzystaniem nieinwazyjnych 
lub mikroinwazyjnych metod w  celu zatrzyma-
nia procesu próchnicowego w stadium początko-
wym oraz zapobiegania utracie twardych tkanek 
zębów. 

Powierzchnie zębów ocenione klinicznie jako 
zdrowe lub ze stwierdzonymi w  badaniu wizual-
no-dotykowym plamami próchnicowymi (zmia-
ny próchnicowe bez ubytku), ale z  wykazanym 
radiologicznie podpowierzchniowym przejaśnie-
niem, wzdłuż granicy szkliwno-zębinowej, w ob-
rębie zębiny oraz drążącym w  kierunku komory 
zęba (potwierdzonym niejednokrotnie badaniem 
transiluminacji) zakwalifikowano do leczenia chi-
rurgicznego. Ubytki klasy II opracowano metodą 
tradycyjną i  wypełniono adhezyjnym cementem 
szkło-jonomerowym GC Fuji IX GP, dokonując 
uprzednio weryfikacji wstępnej oceny klinicznej 
stopnia zaawansowania ubytku próchnicowego. 
W  przypadku stwierdzonego podczas preparacji 
próchnicowego obnażenia miazgi stosowano me-
tody amputacyjnego leczenia chorób miazgi zę-
bów mlecznych zależnie od diagnozy klinicznej 
i  możliwości wykonania zabiegu zgodnie z  zasa-
dami sztuki przy określonym stopniu współpra-
cy pacjenta. Zmiany próchnicowe z ubytkiem tka-
nek twardych zębów opisane na podstawie bada-
nia klinicznego zgodnie z  klasyfikacją Mounta 
i Hume’a z modyfikacją Lasfarguesa, Kaleka i Lo-
uisa kodem 1, 2, 3 lub 4 poddano tym samym pro-
cedurom terapeutycznym. Ocenione po opraco-
waniu twardych tkanek zęba stadium zaawanso-

wania zmiany próchnicowej (zgodnie z wykładnią 
powyższej klasyfikacji, ale dodatkowo z uwzględ-
nieniem próchnicowego obnażenia miazgi) odno-
towano w karcie badania. 

Dane wprowadzone do kart badań przeniesio-
no do komputerowej bazy danych w celu przepro-
wadzenia analizy statystycznej uwzględniającej 
charakter danych, ich rozkład i  analizę warian-
cji. Zgodność badaczy (współczynnik zgodności 
kappa Cohena) oceniono z  użyciem QuickCalcs 
GraphPad Software. W  celu określenia czułości, 
swoistości i  przedziału ufności zastosowanych 
metod diagnostycznych wykorzystano MedCalc 
Software. Oceniono także istotność statystyczną 
(p  <  0,05) otrzymanych wyników (na podstawie 
testu Wilcoxona).

Wyniki 
Zgodność badaczy (badacz 1 vs 2, badacz 2 vs 3, 

badacz 1 vs 3) określoną w odniesieniu do metody 
wizualno-dotykowej oraz FOTI oceniono jako do-
brą (współczynnik kappa we wszystkich przypad-
kach ≥ 0,706). Zbadano 264 zęby trzonowe mlecz-
ne, tym samym 528 powierzchni stycznych, próch-
nicę zdiagnozowano na 91 powierzchniach (17,2% 
wszystkich zbadanych powierzchni). Badanie wizu-
alno-dotykowe wykazało obecność zmian próchni-
cowych na 58% powierzchni, badanie transilumi-
nacji na 73,6% powierzchni, badanie radiologiczne 
na 100% powierzchni stycznych (ryc. 1).

Do opracowania zakwalifikowano 67 ubyt-
ków na powierzchniach stycznych, a 24 powierzch-
nie zakwalifikowano do leczenia nieinwazyjnego 
(zmiany próchnicowe bez ubytku tkanek twardych). 
Po klinicznej weryfikacji stadium 1 zaawansowa-

Ryc. 1. Odsetek zmian próchnicowych wykrytych za 
pomocą danej metody

Fig. 1. Percentage of carious lesions detected by diag-
nostic methods
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nia zmiany próchnicowej stwierdzono w  8 przy-
padkach, stadium 2 w 15 przypadkach, stadium 3  
w  22 przypadkach, stadium 4 w  2 przypadkach, 
próchnicowe obnażenie miazgi (nieuwzględnione 
w zmodyfikowanej klasyfikacji Mounta i Hume’a) 
w 20 przypadkach.

Na podstawie testu Wilcoxona stwierdzo-
no statystycznie istotną różnicę w  ocenie obec-
ności zmian próchnicowych na powierzchniach 
stycznych zębów mlecznych między metodą FO-
TI a wstępną oceną wizualno-dotykową i w bada-
niu radiologicznym. Transiluminacja pozwoliła na 
zdiagnozowanie większej liczby ubytków na po-

wierzchniach stycznych zębów mlecznych niż tra-
dycyjne badanie kliniczne, ale mniej niż badanie 
radiologiczne. Współczynnik rang wg Spearmana 
był najniższy dla FOTI i  metody radiologicznej, 
co oznacza największą różnicę w  ocenie stadium 
zaawansowania ubytków między tymi metodami 
i ich najmniejszą zgodność względem siebie. 

Wielkość stadium zaawansowania zmiany 
próchnicowej między oceną wstępną wg zmody-
fikowanej klasyfikacji Mounta i  Hume’a a  bada-
niem radiologicznym jest zgodna w  39,6%, ba-
danie radiologiczne wykazało wyższe stadium 
zaawansowania zmiany próchnicowej w  porów-

naniu z  badaniem wizualno-dotykowym w  56%, 
niedoszacowanie wielkości zmiany próchnicowej 
w  badaniu radiologicznym względem oceny kli-
nicznej stwierdzono w 4,4% przypadków. Badanie 
radiologiczne wykazuje większe stadium zaawan-
sowania zmiany próchnicowej niż wynikałoby to 
z oceny wizualno-dotykowej (tabela 1).

Wykazano statystycznie istotną różnicę wg 
wskaźnika Wilcoxona (p  <  0,0001) stadium za-
awansowania zmian próchnicowych na powierz ch- 
niach stycznych zębów mlecznych wg zmodyfi-
kowanej klasyfikacji Mounta i  Hume’a między 
wstępną oceną kliniczną oraz po otwarciu ubyt-
ków (tabela 2).

Zgodność oceny stadium zaawansowania 
zmiany próchnicowej między wstępną oceną kli-
niczną oraz po opracowaniu wykazano w 33 przy-
padkach (36,3% badanych powierzchni). Zwiększe-
nie zaawansowania o 1 stadium po otwarciu ubyt-
ków odnotowano w  24 przypadkach (26,4%), o  2 
stadia w 28 przypadkach (30,7%), a o 3 stadia w 6 
przypadkach opracowanych powierzchni (6,6%). 

Stwierdzono istotną statystycznie różnicę wg 
testu Wilcoxona w  ocenie stadium zaawansowa-
nia zmiany próchnicowej między badaniem ra-
diologicznym a  rzeczywistym stadium rozwoju 
próchnicy ustalonym po opracowaniu ubytków 
(p < 0,05) (tabela 3).

Stadium zaawansowania choroby próchnico-
wej było średnio o  blisko 1 stadium wyższe niż 

Tabela 1. Zgodność między wstępną oceną wizualno-dotykową a badaniem radiologicznym

Table 1. Compatibility betwee n the initial visual-tactile evaluation and radiographic examination

Zgodność stadium za-
awansowania wg metod 
wizualno-dotykowej i ra-
diologicznej
Compliance of stage 
according to visual-tactile 
and radiological methods

Wyższe stadium zaawanso-
wania na podstawie metody 
radiologicznej
The higher stage on the 
basis of radiological method

Zmiany niedoszacowane radio-
logicznie o wyższym stadium 
zaawansowania w badaniu kli-
nicznym 
Lesions radiologically underesti-
mated of the higher stage in the 
clinical trial

Liczba powierzchni
The number of surfaces

36 55 4

Tabela 2. Zgodność stopnia zaawansowania próchnicy 
między wstępną a ostateczną (po otwarciu ubytku) oceną 
wg klasyfikacji Mounta i Hume’a

Table 2. Compatibility severity of dental caries between 
the initial and final (after opening cavity) assessment 
according to Mount and Hume classification

Stadium zaawan-
sowania zmiany 
próchnicowej wg 
wstępnej oceny kli-
nicznej 
Carious lesion 
stage according to 
the initial clinical 
assessment

Rzeczywiste 
stadium zaawan-
sowania zmiany 
próchnicowej po 
otwarciu ubytku
The actual stage of 
caries lesion after 
cavity opening

Liczba po-
wierzchni
The num-
ber of sur-
faces

0 0 24

0 1  5

0 2  7

1 1  3

1 2  5

1 3 11

2 2  3

2 3  8

2 4  2

2 obnażenie miazgi  6

3 3  3

3 obnażenie miazgi  8

4 obnażenie miazgi  6
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wskazywałaby na to jedynie ocena wizualno-do-
tykowa (tabela 4).

Czułość, swoistość i przedziały ufności bada-
nych metod przedstawiono w tabeli 5.

Omówienie
Rozpoznanie oraz ocena stadium zaawanso-

wania zmiany próchnicowej na powierzchniach 
stycznych zębów mlecznych stwarza duże trudno-
ści diagnostyczne nawet doświadczonym lekarzom. 
Uwzględnione w  artykule metody są powszech-
nie stosowane do diagnostyki powierzchni stycz-
nych. Potwierdzają to liczne publikacje  [14–17].  
Niewiele jest jednak prac dotyczących problemu 
diagnostyki próchnicy powierzchni stycznych 
w uzębieniu mlecznym – szczególnie in  vivo [15].

Obecnie najczęściej stosowaną metodą dia-
gnostyki jest nadal metoda wizualno-dotykowa. 
Badania dotyczące metody wizualnej są zgod-
ne, że ocena gołym okiem jest często niewystar-
czająca  [16]. Im bardziej zaawansowana zmia-
na próchnicowa, tym mniejsza rozbieżność mię-

dzy skutecznością metod. Nawet uzbrojone w lupę 
oko nie daje takiej skuteczności jak inne metody.  
Łatwo natomiast przeoczyć wczesne stadium, na-
wet w  warunkach laboratoryjnych, a  dodatko-
wo ocena powierzchni stycznych jest utrudniona 
przez niekorzystne umiejscowienie zmian [17].

Klasyfikacja Mounta i  Hume’a w  modyfika-
cji Lasfargeusa, Kaleka i Louisa nie znajduje bez-
pośredniego przełożenia u  dzieci z  uzębieniem 
mlecznym. Nie ma danych w  dostępnych bada-
niach o  zastosowaniu tej klasyfikacji w  zębach 
mlecznych. W  badaniu własnym wstępna ocena 
stadium zaawansowania zmiany próchnicowej wg 
zmodyfikowanej klasyfikacji Mounta i  Hume’a 
była średnio o 1 stadium niższa niż po otwarciu, 
a  na 26,4% powierzchni nawet o  2 stadia. Wyni-
ka to prawdopodobnie z tego, że u dzieci dynami-
ka procesu próchnicowego, budowa histologiczna 
zęba i zdolność do remineralizacji są znacznie od-
mienne niż w przypadku osób dorosłych i uzębie-
nia stałego. 

Fiber-Optic Transillumination (FOTI) jest 
metodą prostą, powtarzalną i  nieobciążającą pa-
cjenta, która znalazła zastosowanie w  rozpozna-

Tabela 4. Ocena stopnia zaawansowania choroby próch-
nicowej w badaniu wizualno-dotykowym

Table 4. The assessment of the severity of dental caries in 
the visual-tactile study

Średnia ocena stopnia 
zaawansowania choroby 
próchnicowej
The average severity of 
dental caries

Wstępna ocena wizualno-
-dotykowa
Preliminary visual-tactile 
assessment

0,676

Ostateczna weryfikacja po 
otwarciu ubytku
Final verification after 
cavity opening

1,577

Różnica
Disparity

0,901

Tabela 5. Czułość, swoistość i przedziały ufności badanych metod diagnostycznych

Table 5. Sensitivity, specificity and confidence intervals examined diagnostic methods

Metoda diagnostyczna
Diagnostic method

Czułość metody
Sensitivity

Przedziały ufności 
Confidence intervals 
95% CI (%)

Swoistość metody
Specificity

Przedziały ufności 
Confidence intervals 
95% CI (%)

Wizualno-dotykowa
Visual and tactile

  70,21 55,10–82,65 100,00 85,62–100,00

FOTI   93,62 82,44–98,59  95,83 78,81–99,30

Radiologiczna
Radiological

100,00 92,38–100,00 100,00 85,62–100,00

Tabela 3. Ocena stopnia zaawansowania choroby próch-
nicowej w badaniu radiologicznym

Table 3. The assessment of the severity of dental caries in 
radiological examination

Średnia ocena stopnia 
zaawansowania choroby 
próchnicowej
The average severity of 
dental caries

Badanie radiologiczne
Radiography

1,507

Ostateczna weryfikacja 
po otwarciu ubytku
Final verification after 
cavity opening

1,577

Różnica
Disparity

0,043
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waniu próchnicy u dzieci [18]. Według badań Va-
arkamp et al.  [19] nawet wczesne stadia próchni-
cy powierzchni stycznych są możliwe do wykrycia 
dzięki zastosowaniu tej metody. Ta zależność po-
twierdziła się w badaniu własnym. Autorzy zwra-
cają jednak uwagę na problem subiektywnej oceny 
przez badającego i zalecają stosowanie ulepszonej 
formy tej metody –  DIFOTI (Digital Fiber-Optic 
Transillumination).

Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe ujawniają ubyt-
ki, w  których wystąpiła demineralizacja od 5% 
(cyfrowe metody) do nawet 40–50%. Według au-
torów zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe wykrywa-
ją próchnicę tylko w zębinie, a nie w szkliwie i są 
nieprzydatne do diagnostyki wczesnych zmian 
próchnicowych [20]. Dodatkowo często występu-
jące zjawisko overlappingu znacznie utrudnia dia-
gnostykę. Wspomniane ograniczenia nie prze-
kreślają zdjęcia RTG jako metody diagnostyki 
próchnicy powierzchni stycznych, gdyż określenie 
stadium próchnicy za pomocą zdjęć skrzydłowo-
-zgryzowych jest na podstawie piśmiennictwa od 
17 do 98% zgodne z diagnozą uzyskaną za pomocą 
FOTI [21]. Obie metody mają porównywalną swo-
istość, FOTI ma jednak mniejszą czułość [22]. Ba-
dania własne potwierdzają tę zależność.

Przedstawione metody, według większości 
badaczy, nie mogą być stosowane samodzielnie, 

a zawsze jako uzupełnienie pozostałych. Ułatwia 
to znacznie rozpoznanie i minimalizuje błąd dia-
gnostyczny, gdyż rożne metody dysponują roż-
ną czułością i  swoistością oraz mają swoje ogra-
niczenia. 

Badanie radiologiczne pozwala na wykry-
cie większej liczby zmian próchnicowych na po-
wierzchniach stycznych zębów mlecznych niż oce-
na wizualno-dotykowa i  metoda transiluminacji. 
Badanie to pozwala zwiększyć skuteczność dia-
gnostyki próchnicy i zapobiec jej przejściu w ko-
lejne stadium. Obraz kliniczny zmiany próchni-
cowej w  zębach mlecznych obserwowany przed 
opracowaniem jest mniej zaawansowany niż fak-
tyczne stadium zaawansowania próchnicy oce-
niane po otwarciu ubytku. Stadium zaawansowa-
nia zmian próchnicowych wg klasyfikacji Mounta 
i Hume’a w modyfikacji Lasfarguesa, Kaleka i Lo-
uisa w ocenie zębów mlecznych nie przekłada się 
na przewidziany sposób opracowania ubytku dla 
zębów stałych oraz nie obejmuje w swym zakresie 
obnażenia miazgi, które często towarzyszy opra-
cowaniu ubytków w  uzębieniu mlecznym, szcze-
gólnie sklasyfikowanym jako stadium 3 lub 4.  
Postawiona diagnoza przed opracowaniem nie po-
zwala na zaplanowanie zarysu i przebiegu prepa-
racji jak przewiduje klasyfikacja w  stosunku do 
uzębienia stałego. 
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