




Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

Porównawcza ocena skuteczności klinicznej i komfortu stosowania dwóch 
rodzajów piasku profilaktycznego MonoFlow opartego na wodorowęglanie sodu
Comparison of the clinical efficacy and comfort of application of two MonoFlow sodium 
bicarbonate based air-polishing powders

Bartłomiej Górski, Andrzej Miskiewicz, Tomasz Kaczyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93

Częstość występowania urazów zębów wśród dzieci zgłaszających się do Zakładu 
Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prevalence of dental trauma in children presenting to the Department  
of Pediatric Dentistry at the Medical University of Lodz

Bartłomiej Burczyński, Aleksandra Przybylska, Beata Orlińska,  
Patrycja Proc, Joanna Szczepańska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98

Ocena skuteczności terapeutycznej preparatu Dentosept A® (Phytopharm 
Klęka S.A.) oraz Sachol® (Jelfa S.A.) u pacjentów z aftowym zapaleniem  
błony śluzowej jamy ustnej
Therapeutic efficacy of the Dentosept A® (Phytopharm Klęka S.A.) and Sachol® (Jelfa S.A.)  
in patients with recurrent aphthous stomatitis

Aleksandra Sender-Janeczek, Magdalena Kwiatkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105

Wpływ wybranych parametrów przebiegu ciąży i porodu na intensywność 
próchnicy dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie poziomu  
wydzielniczej IgA w ślinie
The effects of selected pregnancy and child delivery factors on caries incidence  
in pre-school children in relation to salivary IgA

Tomasz Kowalik, Joanna Szczepańska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110

Opis przypadku
Case report

Apeksyfikacja i stała odbudowa protetyczna jako sposób leczenia  
głębokiego złamania koronowo-korzeniowego u pacjenta w wieku 
rozwojowym – opis przypadku
Apexification and permanent prosthetic restoration as a method of treating deep 
crown-root fracture in paedodontic patient – case description

Renata Pazera, Joanna Szczepańska   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117

Prace poglądowe
Review papers

Zalecenia higieniczne w obrębie jamy ustnej dla dzieci i młodzieży
Hygienic recommendations in the oral cavity for children and youth

Joanna Szczepańska, Małgorzata Daszkowska, Aleksandra Hilt, 
Grażyna Marczuk-Kolada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125

Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku Nowa Stomatologia 
dostępny jest na stronie internetowej czasopisma www.nstomatologia.pl



92 Nowa Stomatologia 3/2015

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Honorowy Redaktor Naczelny
prof. zw. dr hab. n. med. Maria Szpringer-Nodzak

dr n. med. Aleksander Remiszewski

Krajowa Rada Naukowa
prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska 
prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada
prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak
dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska 

Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska  
(stomatologia dziecięca)
prof. dr hab. n. med. Wanda Stokowska  
(stomatologia zachowawcza)
prof. dr hab. n. med. Renata Górska (periodontologia)
prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska (protetyka)
prof. dr hab. med. Andrzej Wojtowicz  
(chirurgia stomatologiczna)
dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska (ortodoncja)
prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński (radiologia)

Międzynarodowa Rada Naukowa
prof. Ana Graciela Buño (Urugwaj)
prof. Theodore Elides (Szwajcaria)
prof. Ivo Drizhal (Republika Czeska) 
prof. Eliah Friedwald (Izrael)
prof. dr hab. n. med. István Gera (Węgry)
dr n. med. Marie Therese Hosey (Szkocja)
prof. Romana Koberova Ivancakova (Republika Czeska)
prof. Lisa Papagiannoulis (Grecja)
prof. Benjamin Peretz (Izrael)
prof. Geffrey Shaw (Wielka Brytania)
prof. Ilknur Tanboga (Turcja)
prof. dr Gerald Z. Wright (Kanada)

Kontakt z Redakcją:
Angelika Kobylińska (sekretarz redakcji)
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: +48 (22) 502 20 31, fax: +48 (22) 502 20 30
nowastomatologia@borgis.pl

Kontakt z Wydawcą:
Agnieszka Gortat (redaktor)

tel. +48 602 287 179
a.gortat@borgis.pl

Beata Dobrzyniecka (reklama)
+48 602 531 313

b.dobrzyniecka@borgis.pl

Wydawnictwo Medyczne Borgis
ul. Ekologiczna 8 lok. 103, 02-798 Warszawa

tel.: +48 (22) 836 96 69, fax: +48 (22) 414 51 14
wydawnictwo@borgis.pl; www.borgis.pl

Strony czasopisma: 
www.nstomatologia.pl; 

www.submit.stomatologia.pl

Prenumerata kwartalnika „Nowa Stomatologia”
Cena prenumeraty lub zakupu pojedynczych egzemplarzy kwartalnika „Nowa Stomatologia” podana jest na stronie www.nstomatologia.pl
Szczegółowych informacji udziela Wydawca: +48 (22) 836 96 69 lub prenumerata@borgis.pl 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Czasopismo adresowane do stomatologów wszystkich specjalizacji dentystycznych

Druk i oprawa: Matrix;   Nakład do 5000 egz.



93

P R A C E   O R Y G I N A L N E O R I G I N A L   P A P E R S

Nowa Stomatologia 3/2015

© Borgis  Nowa Stomatol 2015; 20(3): 93-97  DOI: 10.5604/14266911.1173344 

Bartłomiej Górski, Andrzej Miskiewicz, *Tomasz Kaczyński

Porównawcza ocena skuteczności klinicznej 
i komfortu stosowania dwóch rodzajów  
piasku profilaktycznego MonoFlow  
opartego na wodorowęglanie sodu**

Comparison of the clinical efficacy and comfort of application of two MonoFlow sodium 
bicarbonate based air-polishing powders

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Summary

Introduction. Air-polishing is vital complement of supragingival scaling performed 
in order to remove extrinsic discolorations and soft non-mineralised deposits. 
Slurry of pressurized air, powder and water generated by air-polishing device allows 
for satisfactory results with shorter time and less operator fatigue when compared 
to traditional instrumentation.
Aim. Clinical study was conducted to assess efficiency and comfort of two types of 
MonoFlow sodium bicarbonate based air-polishing powders: “Soft” (40-45 µm) and 
“Standard” (60-65 µm).
Material and methods. A group of 100 patients diagnosed with either gingivitis or 
periodontitis was treated with SRP followed by air-polishing. “Soft” version of air-
polishing powder was used in the right side of each dental arch, while “Standard” 
powder was used in the left side. Stain removal abilities, treatment duration, patients 
comfort, type of preferred flavor and convenience of application by operator were 
evaluated subsequently.
Results. “Soft” version was the most preferred powder among patients due to lesser 
discomfort during air-polishing. This opinion was independent of diagnosis and 
the highest ranked flavor was lemon. According to operators perception – “Soft” 
powder was the most effective and convenient to use in patients with both gingivitis 
and periodontitis. Smoking, coffee consumption and age were not factors related 
to this rating. No significant differences were found in treatment duration between 
compared products.
Conclusions. Fine grit powder was ranked higher than coarse grit powder in terms 
of comfort and efficiency by both patients and operators. Air-polishing with use 
of 40-45 µm sodium bicarbonate powder such as MonoFlow “Soft” seems to be 
effective and rational clinical approach. Patient preferences must be considered 
while using flavored powders.

Keywords

air-polishing, periodontitis, gingivitis

**Autorzy pracy pragną podziękować firmie MonoFlow za udostępnienie materiałów wykorzystanych do badania.
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preparatu MonoFlow: „Soft” (40-45 µm) po prawej stronie 
dolnego i górnego łuku zebowego oraz „Standard” (60-
65 µm) po stronie lewej. Oceniano skuteczność usuwania 
przebarwień, komfort oraz czas trwania przeprowadzonego 
zabiegu. Do oceny zadowolenia pacjentów posłużono się 
wizualną skalą analogową VAS. Ponadto każdy z pacjentów 
wyrażał swoje preferencje smakowe dotyczące stosowanych 
rodzajów piasku profilaktycznego (ryc. 1).

Zebrane dane zostały przeanalizowane przy użyciu pro-
gramu Statistica 10.0 (StatSoft, USA). Różnice w subiektyw-
nej ocenie smaku oraz komfortu zabiegu odczuwanego przez 
pacjentów oceniono przy użyciu testu U Manna-Whitneya. 
Ocena skuteczności, komfortu pracy przez operatora, jak 
również różnice w czasie pracy pomiędzy rodzajami użytego 
piasku profilaktycznego zostały przeanalizowane przy użyciu 
testu par Wilcoxona. Rozkład danych nie odpowiadał rozkła-
dowi normalnemu (analiza testem Shapiro-Wilka), dlatego 
zastosowano testy nieparametryczne w celu sprawdzenia 
hipotezy zerowej (H0). Preferowany przez pacjentów smak 
obu rodzajów piasku został określony przy użyciu testu ANO-
VA Kruskala-Wallisa. Do wykrycia ewentualnej korelacji po-
między wiekiem pacjenta oraz stosowanymi używkami za-
stosowano test współczynnika korelacji rang R-Spearmana. 
Skorygowany poziom istotności statystycznej, z uwagi na 
dużą liczbę zastosowanych testów, został obliczony przy uży-
ciu poprawki Bonferroniego, dlatego za istotne statystycznie 
uznano poziomy istotności p < 0,004.

Wstęp
Zabieg naddziąsłowego piaskowania jest jedną z me-

tod usuwania zewnątrzpochodnych przebarwień (np. po 
nikotynie lub antyseptykach) oraz niezmineralizowanych 
złogów nazębnych. Służą do tego specjalne piaskarki profi-
laktyczne, których zadaniem jest ciśnieniowe generowanie 
strumienia złożonego z powietrza, wody i piasku. Od mo-
mentu wprowadzenia na rynek, w późnych latach 70. ubie-
głego stulecia, piaskowanie okazało się wysoce skutecznym 
uzupełnieniem tradycyjnych zabiegów profilaktycznych. 
W odróżnieniu od tradycyjnych metod polerowania z uży-
ciem rotacyjnych gumowych kielichów, piaskowanie cechu-
ją większa oszczędność czasu, mniej męcząca dla operatora 
procedura i bardziej efektywne usuwanie przebarwień (1). 
Obecnie na rynku dostępne są liczne preparaty do piasko-
wania o odmiennym składzie, smaku i wielkości ziaren. 
Wybór właściwego rodzaju piasku powinien być uzasad-
niony odpowiednimi badaniami klinicznymi. 

Cel pracy
Celem podjętych badań była ocena komfortu pracy 

i skuteczności piaskowania przy użyciu dwóch wersji piasku 
MonoFlow: „Soft” i „Standard”.

Materiały i metody
Badanie kliniczne oceniające skuteczność piasku profi-

laktycznego MonoFlow zostało przeprowadzone na grupie 
100 pacjentów (tab. 1) ze zdiagnozowanym zapaleniem 
dziąseł (48 osób) oraz przewlekłym zapaleniem przyzę-
bia (52 osoby) o różnym stopniu nasilenia zmian morfolo-
gicznych i objawów podmiotowych podawanych przez pa-
cjentów. Skuteczność obu rodzajów piasku profilaktycznego 
była także analizowana w odniesieniu do wieku pacjentów, 
palenia tytoniu oraz spożywania płynów powodujących 
przebarwienia zębów (kawa, herbata). Grupy badawcze zo-
stały dobrane tak, aby odzwierciedlać statystyczną zapadal-
ność oraz zachorowalność na choroby przyzębia w populacji 
środkowoeuropejskiej. Pacjenci włączeni do grupy badaw-
czej zostali zakwalifikowani na podstawie obecności złogów 
nazębnych oraz przebarwień, możliwych do usunięcia przy 
użyciu metod kwalifikowanych jako niechirurgiczne leczenie 
przyzębia (SRP). Po wykonaniu zabiegu SRP przeprowadzo-
no zabieg piaskowania zębów przy użyciu dwóch rodzajów 

Tabela 1. Charakterystyka populacyjna grupy badanej. W formie tabelarycznej ujęto liczbę zakwalifikowanych probantów do bada-
nia, stosunek liczby kobiet do mężczyzn, średni wiek probantów z danej grupy badawczej oraz odsetek palaczy tytoniu wraz z ilością 
filiżanek spożywanych płynów przebarwiających uzębienie.

 Liczba 
probantów K:M Średni wiek 

(w latach)
Odsetek palaczy 

tytoniu (w %)

Średnia dzienna ilość 
spożywanych kaw i herbat 

(w filiżankach)

Zapalenie dziąseł 
(gingivitis) 48 3,36 25,33 16 2,25

Zapalenie przyzębia 
(periodontitis) 52 1,6 50,61 17 3,44

Ryc. 1. Przykładowe warianty smakowe piasku profilaktycznego 
MonoFlow.
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Wyniki
W badaniu wykazano, iż preferowanym przez pacjen-

tów rodzajem piasku profilaktycznego jest „Soft“ o mniej-
szej grubości ziarna (tab. 2). Piasek ten został oceniony 
jako wywołujący przyjemniejsze doznania organoleptycz-
ne (Z = 6,52; p < 0,000001) oraz mniejszy dyskomfort 
podczas zabiegu (Z = 6,877; p < 0,000001). Ocena ta była 
jednoznaczna niezależnie od diagnozy zarówno pod ką-
tem smaku (pacjenci z zapaleniem przyzębia: Z = 4,60; 
p = 0,000004; pacjenci z zapaleniem dziąseł: Z = 4,65; 
p = 0,000003), jak i komfortu zabiegu (pacjenci z zapale-
niem przyzębia: Z = 4,63; p = 0,000004; pacjenci z zapale-
niem dziąseł Z = 5,08; p = 0,000004).

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w subiek-
tywnej ocenie smaku piasku „Standard“ (K-W H = 7,76; 
p = 0,1), natomiast w przypadku piasku „Soft“ pacjen-
ci preferowali określone warianty smakowe (H = 15,58; 
p = 0,0036) – najlepiej oceniany był smak cytryno-
wy (ryc. 2).

Tabela 2. W tabeli zostały przedstawione wyniki zbiorcze oraz w grupach w zależności od rozpoznania klinicznego. Oceniane pa-
rametry obejmowały: skuteczność pracy operatora, jego komfort oraz komfort zabiegu w odczuciu pacjenta – oceniane przy użyciu 
skali VAS (ang. Visual Analogue Scale). Ponadto ujęto czas pracy operatora w minutach oraz spostrzeżenia odnośnie preferencji sma-
kowych probantów.

Rodzaj piasku 
profilaktycznego

Skuteczność pracy 
(w skali VAS)

Komfort pracy 
(w skali VAS)

Czas pracy 
(w minutach)

Preferencja 
smakowa

Komfort zabiegu 
(w skali VAS)

Standard 8* 7* 24 2* 1*

Soft 55* 56* 14 66* 67*

Identyczna ocena 37 37 62 32 32

Z 5,76 5,78 2,02 6,51 6,87

p < 0,001* < 0,001* NS < 0,001* < 0,001*

Wyniki badania w grupie probantów ze zdiagnozowanym zapalenie dziąseł (gingivitis)

Standard 4* 4* 14 – 0*

Soft 23* 27* 8 – 34*

Identyczna ocena 21 17 26 – 14*

Z 3,69 4,01 1,55 – 5,08

p 0,000012* 0,000061* NS – < 0,001*

Wyniki badania w grupie probantów ze zdiagnozowanym zapaleniem przyzębia (periodontitis)

Standard 4* 3* 10 – 1*

Soft 32* 29* 6 – 33*

Identyczna ocena 16 20 36 – 18

Z 4,37 4,15 1,29 – 4,633

p 0,000012* 0,00003* NS – 0,000004*

*p < 0,004 

Ryc. 2. Wykres przedstawiający ocenę przez pacjentów warian-
tów smakowych piasku Soft w jednostkach skali VAS.
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efektywność działania piaskarek zależy od stopnia wypeł-
nienia komory przechowującej piasek i zaleca się jej napeł-
nienie przed każdym zabiegiem (10).

Buhler i wsp. (11) wykonali analizę 9 badań klinicznych 
dotyczących subiektywnej oceny zabiegu piaskowania 
przez pacjentów. Na jej podstawie stwierdzono, że za-
bieg piaskowania jest w niewielkim stopniu uciążliwy dla 
pacjentów, a przypadki odczuwania mało intensywnych 
niedogodności są wyjątkowo rzadkie, co zostało najlepiej 
udokumentowane w preparatach zawierającego glicynę. 
Skala VAS została zastosowana jedynie w 5 pracach, z któ-
rych żadna nie dotyczyła wodorowęglanu sodu. Ten pre-
parat opisano jedynie w dwóch badaniach, ale ze wzglę-
du na niespójną metodologię, trudno odnieść się do tych 
wyników. W pierwszym przypadku subiektywne dolegli-
wości w trakcie zabiegu zgłaszało 75% pacjentów, a bezpo-
średnio po – 45% pacjentów (12). Jednakże, autorzy nie 
określają w żaden sposób stopnia ich nasilenia. W drugim 
badaniu trzech pacjentów zgłaszało odczucie „złuszczania” 
w obrębie wargi dolnej, ale stopień nasilenia bólu nie zo-
stał określony, a sama lokalizacja bólu może wskazywać na 
nieprawidłową technikę przeprowadzenia zabiegu (13). 
Warto odnotować, że jatrogenne powikłania zabiegu pia-
skowania są opisywane w literaturze niezwykle rzadko. 
Należą do nich odma powietrzna tkanki podskórnej lub 
ślinianki przyusznej (odma policzka). Flemmig i wsp. (14) 
podają, że w latach 1977-2001 w USA do Agencji Żywności 
i Leków (FDA) zgłoszono tylko 12 takich przypadków. Od 
tamtej pory podobne powikłania opisano sześć razy (7). 
Szacuje się, że ryzyko wystąpienia odmy powietrznej pod-
czas piaskowania profilaktycznego wynosi 1:666666 (15). 
Aby zredukować ryzyko wystąpienia powyższych powikłań, 
należy w trakcie piaskowania stosować ssak stomatologicz-
ny oraz należy unikać kierowania dyszy piaskarki w kierun-
ku kieszonek zębowych i innych tkanek miękkich.

W badaniach własnych zabieg piaskowania wodoro-
węglanem sodu okazał się mało uciążliwy dla większości 
pacjentów. Badani preferowali preparat MonoFlow „Soft” 
ze względu na lepsze właściwości organoleptyczne i mniej-
szy dyskomfort niż w przypadku wersji „Standard”. Ocena 
nie była zależna od rozpoznania (zapalenie dziąseł lub za-
palanie przyzębia) i smaku stosowanego piasku. Oba pro-
dukty zawierają wodorowęglan sodu i różnią się wielkością 
zawartych w nim kryształów, których średnica wynosi od-
powiednio 40-45 i 60-65 µm. Na podstawie tych wyników 
można wnioskować, że większość pacjentów preferuje 
drobniejszy piasek. Uczucie dyskomfortu może wynikać ze 
słonego smaku wywołanego zawartością sodu w prepara-
tach oraz uszkodzenia tkanek miękkich lub powierzchni ko-
rzenia. Pierwszy czynnik jest niezależny od wielkości krysz-
tałów piasku, ale w przypadku dwóch ostatnich, mniejszy 
dyskomfort może wynikać z odmiennego przepływu stru-
mienia generowanego przez piaskarkę profilaktyczną. Jest 
on bardziej jednorodny w przypadku mniejszych kryszta-
łów, gdzie przez dyszę o stałej średnicy przepływa większa 
ilość piasku w jednostce czasu (16). Niestety autorzy nie 

W ocenie operatora wygodniejszy w użyciu (Z = 5,78; 
p < 0,001) oraz skuteczniejszy okazał się piasek „Soft“ 
– ocena skuteczności była jednoznaczna u pacjentów 
z zapaleniem przyzębia (Z = 4,37; p = 0,000012) i zapale-
niem dziąseł (Z = 3,69; p = 0,00220). Zarówno w grupie 
pacjentów palących (Z = 2,93; p = 0,0033), jak i niepalą-
cych (Z = 4,98; p = 0,000001) ten rodzaj piasku był lepiej 
oceniany przez operatorów. Na ocenę nie wpływała ilość 
spożywanej kawy i herbaty (R-Spearman R = -0,082) oraz 
wiek pacjentów (R = 0,084).

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w czasie 
pracy zależnych od rodzaju stosowanego piasku profilak-
tycznego (Z = 2,02; p = 0,043).

Dyskusja
Obecnie na rynku dostępne są preparaty do piasko-

wania zawierające różne substancje ścierające: wodoro-
węglan sodu, węglan wapnia, bioaktywne szkło, pumeks 
i glicynę (2, 3). Stosowany w badaniu wodorowęglan sodu 
jest najdłużej stosowanym i najczęściej badanym rodzajem 
piasku profilaktycznego w stomatologii. W chwili obec-
nej brakuje doniesień na temat ewentualnej możliwości 
uszkodzenia szkliwa i wydaje się, że może być bezpiecznie 
stosowany w jego obszarze (4-6). Co jednak ważniejsze, za-
równo badacze, jak i producenci zalecają ostrożność przy 
długotrwałym piaskowaniu cementu korzeniowego, zębiny 
i niektórych materiałów do wypełnień zębów (7). 

W wyniku oddziaływania strumienia piasku na twar-
de tkanki zęba, następuje modyfikacja piaskowanej po-
wierzchni, której stopień zależy od takich parametrów 
jak konsystencja, kształt i wielkość stosowanych ziaren 
oraz pewnych czynników klinicznych. Do ostatnich zalicza 
się odległość dyszy piaskarki profilaktycznej od piaskowa-
nej powierzchni, kąt padania strumienia piasku oraz czas 
pracy (8). Chociaż czynniki te z jednej strony wpływają 
na efektywność usuwania przebarwień, to mogą także 
prowadzić do zwiększania abrazji i niszczenia tkanek. Ag-
ger i wsp. (9) wykazali przy użyciu mikroskopu SEM, że po 
5-sekundowym piaskowaniu powierzchni korzenia powsta-
ją kratery o średniej głębokości 161 µm. Pelka i wsp. (3) 
porównali wielkość kraterów powstałych na powierzchni 
korzenia podczas piaskowania, stosując mikroskop konfo-
kalny (CLSM). Wykazano, że największy wpływ na wyniki 
miał rodzaj użytego piasku, a następnie czas piaskowania 
i model piaskarki profilaktycznej. Najbardziej abrazyjny 
okazał się proszek zawierający węglan wapnia (Prophy-
Pearls, 45 µm), a najmniej – glicynę (ClinPro, 25 µm). Pre-
paraty zwierające wodorowęglan sodu (Airflow i Cleaning 
Powder, 60 µm) uplasowały się pomiędzy nimi. Pomimo 
tych doniesień o mniej abrazyjnych właściwościach glicyny, 
to ze względu na wieloletnie obserwacje kliniczne wodo-
rowęglan sodu wydaje się być bezpiecznym i efektywnym 
preparatem. Klinicysta powinien mieć na uwadze, że ze 
względu na zawartość sodu nie zaleca się jego stosowania 
u osób z dietą ubogosodową, nadciśnieniem tętniczym 
i niewydolnością nerek. Jedno z badań wykazało także, że 
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znaczał się lepszymi właściwościami organoleptycznymi, 
a wykonany zabieg powodował mniejszy dyskomfort 
w porównaniu z piaskiem „Standard“. Wyniki te potwier-
dziły się zarówno u pacjentów z zapaleniem dziąseł, jak 
i zapaleniem przyzębia. Również parametry oceniane 
przez operatora – skuteczność pracy oraz komfort stoso-
wania – okazały się lepsze dla preparatu „Soft”. Ponadto, 
wspomniany rodzaj piasku profilaktycznego wykazał się 
lepszymi parametrami w usuwaniu przebarwień zębów 
u pacjentów palących tytoń. Czas wykonywania zabiegu 
piaskowania profilaktycznego nie był zależny od rodza-
ju preparatu i był porównywalny w obu przypadkach. 
Chociaż wymaga to potwierdzenia przez bardziej liczne 
i obiektywne badania, to stosowanie piasku „Soft” wy-
daje się być racjonalnym klinicznie postępowaniem, ze 
względu na lepszą percepcję u pacjentów, wyższy kom-
fort użytkowania dla operatora i potencjalnie wyższą sku-
teczność w usuwaniu przebarwień. Warto przy wyborze 
uwzględnić preferencje smakowe pacjenta. Dobór odpo-
wiedniego preparatu może wpływać na wyższy komfort 
i motywować do regularnego odbywania wizyt kontrol-
nych i profilaktycznych.
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odnaleźli w piśmiennictwie innych prac porównujących 
odczucia wywołane u pacjentów piaskiem o różnej śred-
nicy ziaren.

Według subiektywnej oceny operatora, wygodniejszym 
i skuteczniejszym piaskiem była wersja „Soft”. Ze względu 
na niepowtarzalną i nieobiektywną metodologię, trudno 
wnioskować na temat faktycznej skuteczności każdego 
z użytych preparatów. Należy jednak zauważyć, że wyniki 
te są spójne z badaniami innych autorów. Tada i wsp. (17) 
zaobserwowali, że mniejsze ziarna takiego samego piasku 
użytego w identycznych warunkach, tworzą na powierzch-
ni zębiny głębsze kratery niż wersja gruboziarnista. Według 
autorów może to wynikać z faktu, że większe cząsteczki 
nie osiągają maksymalnej prędkości w czasie, jaki zajmu-
je im dotarcie do powierzchni zębiny. Chociaż wymaga to 
potwierdzenia przez inne badania, taka hipoteza mogłaby 
tłumaczyć wyższą skuteczność piaskowania przy użyciu 
drobniejszego piasku.

Wnioski 
Preferowanym przez pacjentów rodzajem piasku pro-

filaktycznego jest preparat MonoFlow „Soft“, który od-
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Summary

Introduction. Tooth injuries are significant problem in pediatric dentistry, they 
are second dental need after caries.
Aim. Aim of the study was to evaluate the incidence of individual types of teeth 
injuries in growing up patients presenting to the Department of Pediatric Dentistry 
at the Medical University in Lodz.
Material and methods. Based on the analysis of 1500 patients’ charts between 
2012 and 2013 years the following factors were considered: patient’s gender and age, 
tooth number and Ellis class of injury, the treatment. 
Results. The prevalence of patients with dental trauma was 3.40%. In permanent 
dentition, most commonly, i.e. in 23.80% of cases the fracture within enamel and 
dentin area were noted. Among the Ellis class II injuries, a single tooth injury was 
reported in 13.33% of cases, injury of two teeth in 53.33% cases, and 34.33% of cases 
involved injuries to more than two teeth. As regards deciduous teeth, as many as 
68.57% of cases involved upper medial incisors. Patients admitting to hospital 
within one week following the injury accounted for 54.90% of all patients after 
trauma. Boys’ injuries constituted 62.75% cases. Average age of patients was 9.24 ± 
5.31 years, and 2-year-olds constituted 9.80%. Injuries in children under 6 years of 
age accounted for 29.41% of all injuries, whereas 70.59% pertained to those between 
7 and 18 years old.
Conclusions. School age boys are most commonly affected by both upper central 
incisors injury (Ellis class II).

Keywords

tooth injuries, epidemiology, children

Wprowadzenie
Urazowe uszkodzenia zębów stanowią jeden z waż-

niejszych problemów współczesnej stomatologii wieku 
rozwojowego, gdyż są drugą pod względem częstości 
przyczyną zgłaszania się młodocianych pacjentów do 

dentysty. Zęby dzieci są bardziej narażone na urazy niż 
osób dorosłych, co jest spowodowane aktywnym trybem 
życia, nieukształtowaną koordynacją ruchową i środowi-
skiem szkolnym, w którym przebywają. W związku z tym 
najczęstszymi przyczynami urazowych uszkodzeń zębów 
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Wyniki

Częstość urazów

Analiza 1500 kart pacjentów wykazała, że z urazem 
zębów w badanym przedziale czasowym zgłosiło się 
51 (3,40%) pacjentów, w tym 19 (37,25%) dziewcząt 
i 32 (62,75%) chłopców (tab. 1). U pacjentów stwierdzono 
126 zębów z urazowym uszkodzeniem, w tym: 35 zębów 
mlecznych (27,78%) oraz 91 (72,22%) zębów stałych.

Płeć

W większości przedziałów wiekowych urazowe uszko-
dzenia zębów stwierdzano częściej u chłopców niż u dziew-
cząt. Jednak proporcje częstości występowania uszkodzeń  
w zależności od płci zmieniały się wraz z grupą wieku. Naj-
większa dysproporcja występowała w przedziale wieko-
wym od 1 do 2 lat, gdzie stosunek chłopców z urazami zę-
bowymi do dziewcząt wynosił 6:1. Najbardziej wyrównany 
rozkład obserwowano w grupie wiekowej 7-11 lat, gdzie 
stosunek płci wyniósł 9:8 na rzecz dziewcząt. Ogólnie dla 
całej grupy częstość występowania urazów była 1,7 raza 
większa u chłopców niż u dziewcząt. 

Wiek

Ocena wieku zgłaszających się pacjentów pokazała, że 
najczęściej leczonymi z powodu urazów zębowych były 
dzieci w wieku szkolnym (od 7. do 18. roku życia), które 
stanowiły 70,58% wszystkich badanych (36 pacjentów). 
Następnymi w kolejności były dzieci w wieku przedszkol-
nym (8 osób – 15,68%) i nieco rzadziej w wieku żłobko-
wym (7 osób – 13,72%) (tab. 1). Średnia wieku zgłaszają-
cych się pacjentów wyniosła 9,24 roku ± 5,31. Najczęściej 
zgłaszającymi się pacjentami były dzieci w wieku 2, 3, 8 
i 17 lat – przypadki te stanowiły po równo 10%. 

Klasa urazu i jej częstość

Przeważającym typem urazu wśród zębów stałych było 
złamanie korony w obrębie szkliwa  i zębiny (II klasa wg 
Ellisa), stanowiące 23,80% wszystkich przypadków (tab. 2). 
Najczęściej złamaniu II klasy ulegały zęby u 9-latków, a naj-
rzadziej u 11- i 15-latków. Urazowi tego typu najczęściej 
ulegały jednoczasowo 2 zęby (53,33% przypadków), naj-
rzadziej zaś pojedynczy ząb (13,33%). W 33,33% przypad-
ków uraz obejmował trzy lub więcej zębów. Kolejnym, co 

są: upadek i uderzenie o twardy przedmiot (41,7%) oraz 
uprawianie różnych dyscyplin sportowych (26,3%) (1). 
Określenie częstości urazów zębów jest problematyczne 
ze względu na znikomą zgłaszalność do gabinetu stoma-
tologicznego pacjentów z niezauważalnymi lub bezob-
jawowymi uszkodzeniami. Istnieje również powszechne 
przekonanie o małym znaczeniu zdrowia zęba mlecznego 
w porównaniu ze stałym, co skutkuje lekceważeniem ura-
zów tych pierwszych. Według danych epidemiologicznych 
przeanalizowanych przez Andreasen i wsp. co trzeci siecz-
ny ząb mleczny i co piąty stały u dzieci ulegają urazowe-
mu uszkodzeniu (1). Porównanie częstości występowa-
nia urazowych uszkodzeń zębów w różnych populacjach 
nastręcza niekiedy problemów ze względu na odmienne 
kryteria stosowane przez różnych autorów analizujących 
ten problem. 

Cel pracy
Celem pracy była ocena częstości występowania po-

szczególnych typów urazów zębów mlecznych i stałych 
u pacjentów w wieku rozwojowym zgłaszających się do Za-
kładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi.

Materiał i metody
Wybrano losowo 1500 kart pacjentów Zakładu Stoma-

tologii Wieku Rozwojowego, po 750 kart z lat 2012 i 2013. 
Na podstawie analizy danych z kart oceniono częstość 
występowania poszczególnych urazów zębowych. Grupa 
badana składała się z dzieci znajdujących się w przedziale 
wiekowym od 4. miesiąca do 17. roku życia. Przyjęto na-
stępujący schemat wiekowy: dwulatek to dziecko, które 
w dniu urazu miało skończony 1. rok i 1. dzień życia, aż 
do ukończenia 2. roku życia. Grupę badaną podzielono 
na dzieci w wieku: żłobkowym (1.-2. r.ż.), przedszkol-
nym (3.-6. r.ż.), wczesnym szkolnym (7.-11. r.ż.) i szkolnym 
późniejszym (12.-18. r.ż.). 

W analizie zebranego materiału wzięto pod uwagę na-
stępujące czynniki: płeć i wiek pacjenta, datę urazu i wizyty 
u lekarza dentysty, numer zęba i klasę urazu, rodzaj podję-
tego leczenia. W pracy, zgodnie z dostępną dokumentacją, 
zastosowano klasyfikację wg Ellisa. Klasyfikacja ta uwzględ-
nia IX klas urazów zębów, od drobnego pęknięcia w obrę-
bie szkliwa do całkowitego zwichnięcia zęba, a IX klasa to 
urazy zębów mlecznych. 

Tabela 1. Płeć i wiek pacjentów.

 Płeć

Wiek

1-2 3-6 7-11 12-18 Razem

n % n % n % n % n %

Chłopcy 6 85,7 5 62,5 8 47,1 13 68,4 32 62,7

Dziewczęta 1 14,3 3 37,5 9 52,9 6 31,6 19 37,3

Razem 7 100 8 100 17 100 19 100 51 100
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Zęby najczęściej ulegające urazom

Zęby sieczne przyśrodkowe górne były zębami, które 
najczęściej ulegały urazom (58,73% wszystkich uszkodzeń 
zębów). Ich uszkodzenia stanowiły 67 przypadków (50 zę-
bów stałych i 17 mlecznych). W uzębieniu mlecznym urazy 
tych zębów stanowiły 68,57%, a w stałym 54,95% przy-
padków. Drugimi co do częstości były siekacze boczne 
górne (14,29% wszystkich uszkodzeń, czyli 18 zębów), 
a następnymi odpowiednio: siekacze przyśrodkowe dol-
ne (10,32% – 13 zębów) i siekacze boczne dolne (6,35% 
– 8 zębów) (tab. 4). 

Urazy 1, 2, 3 lub więcej zębów

Analizując częstość urazów w zależności od liczby zę-
bów objętych uszkodzeniem, uzyskano następujące wy-
niki: najczęściej, bo w 45,1% (23 przypadki), obrażeniom 
ulegały dwa zęby, jeden ząb w 31,37% (16 przypadków), 
a najrzadziej jednoczesnemu uszkodzeniu ulegało 3 lub 
więcej zębów (23,53%, 12 przypadków) (ryc. 1). 

Zgłaszalność do lekarza

Badając czas, jaki upłynął od urazu do momentu zgłosze-
nia, stwierdzono, że najwięcej, bo 20 pacjentów (39,22%), 
zgłosiło się do lekarza dentysty ponad miesiąc od urazu. 
15 dzieci odwiedziło gabinet stomatologiczny w dniu urazu 
lub dzień później (29,41% ) (ryc. 2).

Tabela 2. Częstość urazowych uszkodzeń zębów w zależności od 
klasy wg Ellisa.

Klasa urazu n %

I 9 7,14

II 30 23,81

III 6 4,76

IV 1 0,79

V 7 5,56

VI 5 3,97

VII 5 3,97

VIII − 0

IX 35 27,78

Inne 28 22,22

Razem 126 100

Ryc. 1. Częstość urazów obejmujących jeden, dwa lub trzy i wię-
cej zębów.

do częstości było złamanie korony tylko w obrębie szkli-
wa (klasa I wg Ellisa). Dość często, bo w 5,55% przypadków, 
dochodziło do całkowitego zwichnięcia zęba (V klasa) oraz 
do złamania z obnażeniem miazgi (klasa III) – 4,76%. Jedna-
kowo często (w 3,96% przypadków) stwierdzano złamanie 
korzenia (klasa VI) oraz zwichnięcie częściowe zęba (kla-
sa VII). W przypadku 28 zębów stwierdzane urazy nie były 
objęte klasyfikacją wg Ellisa. Występujące w tej grupie ura-
zy to: pęknięcie szkliwa, nadwichnięcie zęba, wstrząs zęba. 
Część niesklasyfikowanych przypadków stanowiły dawne 
uszkodzenia zębów, gdzie zgłoszenie nastąpiło po dłuższym 
czasie, niepozwalającym na dokładną ocenę klasy urazu. 
Urazy zębów mlecznych (sklasyfikowane jako klasa IX wg 
Ellisa) stanowiły 27,77%. 

Szczęka/żuchwa

Osobnej analizie został poddany stosunek częstości ura-
zów zębów w żuchwie i szczęce. Zęby sieczne górne ule-
gały urazom 3,5 raza częściej niż sieczne dolne. Stosunek 
urazów zębów stałych szczęki do żuchwy wynosił 2,5:1, zaś 
w przypadku zębów mlecznych aż 16,5:1 (tab. 3). Zatem 
urazy zębów szczęki stanowiły 77,77% wszystkich przy-
padków, odpowiednio: 94,28% w uzębieniu mlecznym 
i 71,42% w stałym. 

Tabela 3. Urazy zębów stałych i mlecznych w obrębie szczęki 
i żuchwy, p < 0,05.

 n p

Zęby stałe 
Szczęka 65

< 0,05
Żuchwa 26

Zęby mleczne 
Szczęka 33

< 0,05
Żuchwa 2

Ryc. 2. Liczba dni od urazu do zgłoszenia się do lekarza dentysty.
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Metody leczenia

Na podstawie zebranych danych oceniono, że naj-
częstszym pourazowym postępowaniem była odbudowa 
zębów (35,79% przypadków). Kolejnymi z podobną do 
siebie częstością były: obserwacja (27,37%) i leczenie ka-
nałowe (25,26% zgłoszeń). Tylko 11,57% zębów zostało za-
kwalifikowanych do ekstrakcji (ryc. 3). Wśród 8 pacjentów, 
u których stwierdzono potrzebę wykonania leczenia endo-
dontycznego 9 zębów, 3 pacjentów zgłosiło się z urazem 
w tym samym dniu lub dzień po urazie, a 5 kolejnych zgło-
siło się w czasie dłuższym niż miesiąc od urazu. 

Tabela 4. Zęby ulegające urazom.

Zęby stałe Zęby mleczne

 Numer zęba Liczba zębów (n) Częstość urazu (%) Numer zęba Liczba zębów (n) Częstość urazów (%)

Szczęka

15 1 0,79 53 1 0,79

14 1 0,79 52 2 1,59

13 2 1,59 51 12 9,52

12 6 4,76 61 12 9,52

11 24 19,05 62 5 3,97

21 26 20,63 64 1 0,79

22 5 3,97 73 1 0,79

33 1 0,79 81 1 0,79

32 4 3,17 Razem 35 27,80

Żuchwa

31 7 5,55

 

41 5 3,97

42 4 3,17

44 1 0,79

45 1 0,79

46 2 1,59

47 1 0,79

Razem – 91 72,20  Ogółem 126 100

Ryc. 3. Metody podjętego leczenia zębów.

Dyskusja
Przedstawiona w pracy częstość występowania urazo-

wych uszkodzeń zębów na poziomie 3,4% odnosiła się do 
tej części dzieci, które wraz z opiekunami zgłosiły się do 
gabinetu lekarza stomatologa. Uszkodzenia, które nie wy-
magały leczenia lub zostały zlekceważone, nie mogły być 
objęte badaniem. Uzyskany odsetek był jednak porówny-
walny z wartościami podawanymi przez innych autorów 
łódzkich, którzy określili, że w latach 2000-2003 częstość 
pacjentów z urazami zębowymi wynosiła od 3,7 do 4% (2). 
Natomiast u dzieci warszawskich częstość ta była 3 razy 
większa (11,44%) (3). Badacze z Lublina podają, że uraz zę-
bów jest drugim co do częstości, po próchnicy, powodem 
zgłaszania się do dentysty (4). Chirurdzy stomatologiczni 
z Łodzi podkreślali, że częstość urazów w zależności od gru-
py wiekowej wahała się od 4 do 33% (5). 

W populacji jednej z dzielnic Pekinu, Pinggu, 7 na 
100 zgłoszeń do dentysty odbywało się z powodu uszko-
dzenia zębów (6). W Brazylii i Kuwejcie częstość urazów 
była podobna: odpowiednio 12,7 i 11,2% zgłoszeń (7, 8). 
Natomiast w Rumunii zauważono, że co czwarty pacjent 
odwiedzający gabinet stomatologiczny miał uszkodzenie 
zębowe (9). Autorzy brazylijscy określili, że częstość urazów 
wahała się od 2,4 do 58% i zależała od różnych czynników: 
płci, wieku, kultury i środowiska (10). 
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W Niemczech urazy zębów górnych stanowiły 91% wszyst-
kich urazów zębowych, w Turcji 87,5%, a w Brazylii 81,3%, 
co określiło częstość 4,4 raza większą w górnym niż w dol-
nym łuku (7, 13, 14).

W naszej obserwacji zębami najczęściej ulegającymi 
urazom były przyśrodkowe górne siekacze. Według Sob-
czak i wsp. zęby sieczne górne stanowiły 90,78%, a wg 
Komorowskiej i wsp. 94,7% wszystkich uszkodzonych zę-
bów (3, 4). W pracy Hilt i wsp. nie stwierdzono urazów 
innych zębów poza siecznymi (2). Chirurdzy łódzcy poda-
ją, że zarówno w uzębieniu mlecznym, jak i stałym najczę-
ściej urazom ulegały siekacze centralne szczęki (5). Chen 
i wsp. w badaniach wśród dzieci chińskich odnotowali, że 
85,5% wszystkich zdarzeń dotyczyły górnych zębów siecz-
nych centralnych, podobnie w Niemczech – 76,4% (6, 13). 
W Kuwejcie zaobserwowano, iż siekacze górne przyśrodko-
we prawe częściej niż lewe były powodem zgłoszenia (42,6 
vs 38,2%) (8). 

Analiza urazowych uszkodzeń zębów u pacjentów zgła-
szających się do Instytutu Stomatologii w Łodzi pokazała, 
że najczęściej, bo w 45%, obrażeniom ulegały jednocze-
śnie dwa zęby. W pracy Janas i wsp. wszystkie przypadki 
urazów dotyczyły pojedynczego zęba, również według 
Hilt i wsp. przeważały urazy pojedynczych zębów (2, 5). 
Jednocześnie zauważono częste urazy mnogie – w pra-
cy Hilt i wsp. aż w 40% przypadków, a według Emerich 
i wsp. 52,81% wszystkich uszkodzeń obejmowało więcej 
niż jeden ząb (2, 12). Sobczak i wsp. przeanalizowali liczbę 
zębów dotkniętych urazem w uzębieniu mlecznym i sta-
łym (3). W pierwszym przypadku częściej, bo w 84,5%, ura-
zom ulegały dwa zęby, jeden ząb w 11,7%, a 3 lub więcej 
w 3,8% przypadków. W uzębieniu stałym najczęstszym, bo 
dotyczący aż 44,5% osób, był uraz jednego zęba, następnie 
w 40,0% przypadków stwierdzano uraz wielu zębów, a ura-
zy obejmujące dwa zęby stanowiły tylko 15,5% wszystkich 
urazów. W publikacjach światowych również analizowano 
liczbę zębów ulegających urazom jednoczasowo. Najczę-
ściej uszkodzenie dotyczyło jednego zęba, tak jak w Chi-
nach – 81,5%, w Brazylii – 84% i w Kuwejcie – 70% (6-8). 
W Niemczech urazy jednego i dwóch zębów były stwier-
dzane równie często (w ok. 40% przypadków) (13). Naj-
rzadziej występowały przypadki rozległych uszkodzeń, po 
którym leczone były więcej niż 2 zęby (6, 8, 13).

Analizując zebrane przypadki pod względem typu 
urazu stwierdzono, że najczęściej dochodziło do zła-
mania korony w obrębie szkliwa i zębiny bez obnażenia 
miazgi (II klasa wg Ellisa). Złamanie tego typu według 
Hilt i wsp. to 55% wszystkich urazów, wg Sobczak i wsp. 
– 35,42%, wg Komorowskiej i wsp. – 46,9%, wg Emerich 
i wsp. – 40,62% urazowych uszkodzeń zębów (2-4, 12). 
Drugą pod względem częstości była klasa VII (zwichnię-
cie częściowe zęba). Podobne wyniki uzyskiwali też inni 
autorzy. Hilt i wsp. stwierdzili ten typ urazu w 13%, Sob-
czak i wsp. w 19,71%, Emerich i wsp. w 18,97% przypad-
ków (2, 3, 12). Chirurdzy podają wybicie i zwichnięcie 
zęba jako najczęstsze przyczyny zgłaszania się pacjentów 

W pracy urazowe uszkodzenia zębów znacznie częściej 
dotyczyły chłopców niż dziewcząt (62,7 vs 37,3%), co po-
krywa się ze spostrzeżeniami większości autorów. Według 
Milewskiej i Łuczaj-Cepkowicz urazy chłopców stanowiły 
71,42% (11). Podobne wyniki otrzymali w 2005 roku Ko-
morowska i wsp. – 71,3%, Hilt i wsp. – 63,3%, a Sobczak 
i wsp. – 64%, co stanowiło 1,65 raza częściej niż u dziew-
cząt (2-4). Emerich i wsp. podali, że chłopcy w wieku 
przedszkolnym z badanej grupy czterokrotnie częściej 
ulegali urazom zębowym niż dziewczęta (12). Podobnie 
według światowego piśmiennictwa urazowym uszkodze-
niom częściej ulegali chłopcy od dziewcząt: w Chinach 
chłopcy stanowili 68,4% pacjentów z urazami zębów, 
w Niemczech 64,4%, a w Turcji 61% (6, 13, 14). W Brazylii 
chłopcy zgłaszali się 1,9 raza częściej niż dziewczęta (7). 
Jednakże istnieją również prace mówiące, że nie ma sta-
tystycznie istotnej różnicy w występowaniu urazów zębo-
wych między płciami. Jest to tłumaczone zmianami w mo-
delu spędzania wolnego czasu, głównie przez chłopców. 
Tradycyjnie są oni utożsamiani z ciągłym przebywaniem 
poza domem i aktywnym trybem życia, co ma ewoluować 
w dzisiejszych czasach w kierunku rozrywek spokojniej-
szych, związanych z komputerem i telewizorem. Może to 
wpływać na zmniejszenie ryzyka urazowych uszkodzeń zę-
bów i wyrównaniem częstości występowania urazów po-
między płciami (8, 15-18).

Wielu autorów obserwowało, że zgłaszającymi się z po-
wodu urazu zębów były najczęściej dzieci w wieku 7-12 lat. 
Według Hilt i wsp. dzieci w tym wieku stanowiły 65,5%, 
Komorowskiej i wsp. – 55,9%, Emerich i wsp. – 59,55% pa-
cjentów (2, 4, 12). Pokrywa to się z przedstawioną w pracy 
analizą. Jednak z badań Janas i wsp. wynika, że najwięcej 
urazów doznają dzieci w wieku od 2 do 6 lat, które stano-
wiły 60,71% zgłoszeń, a mniejszy odsetek (39,29%) – dzieci 
w wieku szkolnym (5). Brazylijscy badacze podają, że naj-
częściej urazom ulegają dzieci w wieku 13-14 lat, ale badali 
oni pacjentów tylko w przedziale wiekowym 7-14 lat (7). 
W Chinach, podobnie jak w Turcji, najwięcej uszkodzeń 
urazowych odnotowano u pacjentów w wieku 6-12 lat (14, 
19). Inne wyniki pochodzą z Brazylii, gdzie zauważono, że 
częściej młodsze dzieci niż młodzież ulegała urazom (10). 
Z prac uzyskanych w Rumunii wynika następujący wniosek: 
największe narażenie na urazy w uzębieniu mlecznym mia-
ły dzieci między 1. a 2. rokiem życia, niezależnie od płci, 
a w uzębieniu stałym najbardziej narażone na urazy były 
dzieci w przedziale wiekowym 11-12 lat (9). W Iranie nie 
odnotowano znaczących różnic pomiędzy częstością ura-
zów pomiędzy płciami ani zależności między wiekiem a ro-
dzajem urazu (20).

Autorzy zgodnie stwierdzają, że znacznie częściej ura-
zom ulegały zęby szczęki niż żuchwy. W obecnej pracy od-
notowano, że częstość uszkodzeń zębów górnych stanowi-
ła 78% wszystkich przypadków. Według Hilt i wsp. 94,1%, 
a Sobczak i wsp. 95,33% urazów zębów dotyczy górnego 
łuku (2, 3). Dodatkowo Emerich i wsp. opisali 7-krotnie 
większą częstość uszkodzeń w szczęce niż w żuchwie (12). 
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konsultację stomatologiczną w terminie do miesiąca od 
urazu zgłaszało się 64,9% dzieci (20).

W pracy zawarto również analizę postępowania poura-
zowego. Najczęstszą metodą leczenia była rekonstrukcja 
korony zęba, kolejnymi pod względem częstości postępo-
waniami – obserwacja i leczenie kanałowe. Z badań Ko-
morowskiej i wsp. wynika, że w 63,1% przypadków wyko-
nywano odbudowę zęba kompozytem, leczenie kanałowe 
w 18,8%, a usunięcie zęba w 3,5% (4). W pracy Janas i wsp. 
wykazano, że najczęściej w Zakładzie Chirurgii UM wykony-
wano replantację zębów (5). Z prac autorów zagranicznych 
wynika, że bardzo duży odsetek pacjentów zgłaszających 
się po urazie nie wymagał leczenia stomatologicznego. Za-
lecaną metodą leczenia była jedynie obserwacja, co w Chi-
nach stanowiło aż 88,2% wszystkich przypadków, w Brazylii 
– 91,2%, a w Kuwejcie – 55,9% (6-8). Według Chen i wsp. 
leczenie endodontyczne konieczne było w 55,8% zębów 
leczonych, a w 38,5% wystarczyło odbudować ząb kom-
pozytem (6). Znacznie częściej odbudowę zębów zalecano 
w Niemczech, bo aż w 84% przypadków pacjentów leczo-
nych (13). Badacze z Kuwejtu opisują, że na ekstrakcję kie-
rowane było co piąte dziecko zgłaszające się do dentysty 
po urazie (8).

Wydaje się, że powyższe wyniki mogą skłaniać ku twier-
dzeniu, że pacjenci z innych krajów wykazywali się wyższym 
poziomem świadomości co do konieczności zgłaszania się 
do lekarza osób po urazie zębowym. Polscy pacjenci czę-
ściej decydowali się na taką wizytę u stomatologa w przy-
padku poważniejszych obrażeń i widocznych klinicznie ob-
jawów. 

Wnioski
1. Chłopcy w wieku szkolnym z urazem obydwu gór-

nych, centralnych zębów siecznych byli najczęściej 
narażeni na urazy zębowe w badanej grupie pa-
cjentów. 

2. Rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci polskich 
powinno się systematycznie uświadamiać o ko-
nieczności szybkiego zgłaszania się do stomatolo-
gia z dziećmi po urazie oraz o sposobach udzielania 
pierwszej pomocy w miejscu wypadku.

po urazowym uszkodzeniu zębów, natomiast endodonci 
analizują głównie pourazowe obumarcie miazgi (IV klasa 
– 59,93%) oraz następstwa złamania korony z obnaże-
niem miazgi (III klasa – 28,57%) w aspekcie konieczności 
podjęcia leczenia kanałowego (5, 11). W Chinach, Brazylii 
i Kuwejcie najczęściej dochodziło do złamania szkliwa, od-
powiednio w 76,9, 67 i 29,4% przypadków (6-8). W tych 
krajach równie często dochodziło do złamania szkliwa 
i zębiny bez obnażenia miazgi. Ten typ urazu był również 
najczęstszy w Niemczech, Rumunii i Iranie (9, 12, 20). Po-
dobnie często zdarzały się zwichnięcia zębów. W Turcji 
43,3% wszystkich urazów to zwichnięcia zęba, w Kuwej-
cie – 25%, a w Brazylii – 12,3% (8, 10, 14). 

Na podstawie badania retrospektywnego, opartego 
na analizie wpisów do kart, nie było często możliwości 
uzyskania szczegółowych informacji dotyczących urazów 
zębów mlecznych. Numer zęba oraz klasa urazu (IX wg 
Ellisa) były często jedynymi wpisami jednoznacznie 
określonymi. Dlatego w pracy oceniono tylko odsetek 
urazowych uszkodzeń zębów mlecznych. Uzyskany wy-
nik był jednak bardzo zbieżny z danymi innych autorów, 
np. w Chinach odnotowano 3 razy częstsze problemy z zę-
bami stałymi (74,4%) niż mlecznymi (24,6%) (19). Podob-
nie w Niemczech 23% zgłoszeń stanowiły urazy zębów 
mlecznych (13).

Analiza danych pozwoliła ponadto stwierdzić, że dzieci 
zgłaszały się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowe-
go najczęściej po upływie jednego miesiąca od doznania 
urazowego uszkodzenia zęba. Milewska i Łuczaj-Cep-
kowicz podały w swojej pracy, że pacjenci zgłaszający 
się w pierwszym tygodniu po urazie stanowili 28,57% 
przypadków, między 8. a 31. dniem – 45,24%, zaś mię-
dzy 2. a 12. miesiącem po urazie zgłosiło się 19,05% pa-
cjentów (11). Komorowska i wsp. podają, że większość 
pacjentów zgłaszała się do lekarza od 48 godzin do jed-
nego tygodnia (34,5%), stosunkowo też duża grupa zgła-
szała się do 48 godzin po urazie (28,7%) lub w dniu ura-
zu (11% przypadków) (4). Pacjenci niemieccy w pierwszej 
dobie od urazu zgłaszali się do lekarza w 54,8% przypad-
ków (13). Podobnie w Chinach 54,19% dzieci konsulto-
wano w ciągu 24 godzin od zdarzenia (19). W Iranie na 

Piśmiennictwo

1. Andreasen JO: Traumatic injuries of the teeth. W.B. Saunders Comp., Phi-
ladelphia 1981: 9. 2. Hilt A, Rybarczyk-Townsend E, Filipińska-Skąpska R et al.: 
Urazowe uszkodzenia zębów u pacjentów zgłaszających się do Zakładu Stomato-
logii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi w latach 2000-2003. Nowa Stomatol 2006; 
1: 15-18. 3. Sobczak M, Remiszewski A: Urazowe uszkodzenia zębów u pacjentów 
leczonych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie w latach 1992-
2002. Nowa Stomatol 2003; 23: 16-23. 4. Komorowska A, Pels E, Borowska M et al.: 
Analiza stanów pourazowych zębów u dzieci w 2004 roku. Forum ortodontyczne 
2005; 1: 73-80. 5. Janas A, Osica P, Stelmach R, Białkowska-Głowacka J: Urazowe 
uszkodzenia zębów stałych i mlecznych. J Health Sci 2014; 4: 11-17. 6. Chen Z, Si Y, 
Gon Y et al.: Traumatic dental injuries among 8- to 12-year-old schoolchildren in 

Adres do korespondencji

*Patrycja Proc 
Katedra i Zakład Stomatologii  
Wieku Rozwojowego,  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź 
tel./fax: +48 (42) 675-75-16 
patrycja.proc@umed.lodz.pl 



Bartłomiej Burczyński i wsp.

104 Nowa Stomatologia 3/2015

Pinggu District, Beijing, China, during 2012. Dent Traumatol 2014; 30: 385-390. 
7. Martins VM, Sousa RV, Rocha ES et al.: Dental trauma among Brazilian scho-
olchildren: prevalence, treatment and associated factors. Eur Arch Paediatr Dent 
2012; 13: 232-237. 8. Hasan AA, Qudeimat MA, Andersson L: Prevalence of traumatic 
dental injuries in preschool children in Kuwait – a screening study. Dent Traumatol 
2010; 26: 346-350. 9. Kovacs M, Pacurar M, Petcu B, Bukhari C: Prevalence of trau-
matic dental injuries in children who attended two dental clinics in Targu Mures 
between 2003 and 2011. Oral Health Dent Manag 2012; 11: 116-124. 10. Soares TRC, 
Risso PA, Maia LC: Traumatic dental injury in permanent teeth of young patients 
attended at the federal University of Rio de Janeiro. Brazil Dental Traumatol 2014; 
30: 312-316. 11. Milewska R, Łuczaj-Cepowicz E: Odległa ocena leczenia endodon-
tycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia u dzieci po urazach 
mechanicznych. Nowa Stomatol 2003; 23: 1-8. 12. Emerich K, Adamowicz-Klepal-
ska B, Donatt M: Struktura pourazowych uszkodzeń zębów mlecznych i stałych 
w dokumentacji klinicznej Zakładu Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Ann Acad Med Gedan 2006; 36: 43-51. 13. Bucher K, Neumann C, Hic-
kel R, Kuhnisch J: Traumatic dental injuries at a German University Clinic 2004-
2008. Dental Traumatology 2013; 29: 127-133. 14. Toprak ME, Tuna EB, Seyme F, 
Gencay K: Traumatic dental injuries in Turkish children, Istanbul. Dent Traumatol 
2014; 30: 280-284. 15. Kramer PF, Zembruski C, Ferreira SH, Feldens CA: Traumatic 
dental injuries in Brazilian preschool children. Dent Traumatol 2003; 19: 299-303. 
16. Beltrão  EM, Cavalcanti AL, Albuquerque SS, Duarte RC: Prevalence of dental 
trauma children aged 1-3 years in Joao Pessoa (Brazil). Eur Arch Paediatr Dent 2007; 
8: 141-143. 17. Jorge KO, Moysés SJ, Ferreira e Ferreira E et al.: Prevalence and factors 
associated to dental trauma in infants 1-3 years of age. Dent Traumatol 2009; 25: 
185-189. 18. Avşar A, Topaloglu B: Traumatic tooth injuries to primary teeth of chil-
dren aged 0-3 years. Dent Traumatol 2009; 25: 323-327. 19. Zhang Y, Zhu Y, Su W et 
al.: A retrospective study of pediatric traumatic dental injuries in Xi’an, China. Dent 
Traumatol 2014; 30: 211-215. 20. Ghahramani Y, Sahebi S, Nabavizadeh M, Zamirro-
shan N: Prevalence of dental trauma and its related factors in patients referring to 
Shiraz dental school during 2008 to 2012. J Isfahan Dent Sch 2014; 10: 67-74.

nadesłano: 01.08.2015
zaakceptowano do druku: 07.09.2015



105Nowa Stomatologia 3/2015

© Borgis  Nowa Stomatol 2015; 20(3): 105-109  DOI: 10.5604/14266911.1173358 

*Aleksandra Sender-Janeczek1, Magdalena Kwiatkowska2

Ocena skuteczności terapeutycznej preparatu 
Dentosept A® (Phytopharm Klęka S.A.)  
oraz Sachol® (Jelfa S.A.) u pacjentów z aftowym 
zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej

Therapeutic efficacy of the Dentosept A® (Phytopharm Klęka S.A.) and Sachol® (Jelfa S.A.)  
in patients with recurrent aphthous stomatitis

1Katedra i Zakład Periodontologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław 
 Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Marek Ziętek 
2Senior Brand Manager, Phytopharm Klęka S.A. 

Summary

Introduction. Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is the most common non-
infectious oral mucosal lesions worldwide. Because there is still no specific 
etiological factors, the main goal of the therapy is to eliminate the predisposing 
factors and reduce the time of its occurrence. 
Aim. The aim of the study was the evaluation of therapeutic efficacy of the 
Dentosept A® (Phytopharm Klęka S.A.) and Sachol® (Jelfa S.A.) in patients with 
aphthous stomatitis.
Material and methods. The study involved 70 patients with recurrent aphthous 
stomatitis, aged from 21 to 80 years. In group I, patients were applied Dentosept A® 
and the group II was applied Sachol® on the changes in the oral mucosa. Clinical 
examination of the oral mucosa were made before application of the products and 
control examination were made at 4 and 7 days of use the product.
Results. After applying both Dentosept A® and Sachol® achieved a significant 
improvement in the clinical condition of the treated changes in the oral mucosa, 
the differences between the groups were not statistically significant.
Conclusions. It seems that Dentosept A® and also Sachol® can be of significant help 
in the treatment of erosions and ulcers of the oral mucosa, thereby contributing to 
a faster healing of lesions.

Keywords

ulcer treatment, aphthous stomatitis, 
Dentosept A®, Sachol®

Wstęp
Afty nawracające (ang. recurrent aphthous stomatitis 

– RAS) stanowią najczęściej występujące w jamie ustnej 
zmiany o charakterze zapalnym i przewlekłym. Charakte-
ryzują się obecnością na błonie śluzowej jamy ustnej bole-
snych nadżerek lub owrzodzeń, pokrytych włóknikowatym 
nalotem oraz otoczonych rumieniowym rąbkiem. Wykwity 
są najczęściej zlokalizowane na ruchomej, nierogowacieją-
cej błonie śluzowej i zwykle goją się samoistnie. Stosun-
kowo rzadko występują na podniebieniu i dziąsłach (1-3). 
Zazwyczaj pojawienie się zmian na błonie śluzowej jamy 

ustnej poprzedzają od 24 do 48 godzin objawy prodro-
malne, które obejmują między innymi uczucie pieczenia 
i swędzenia. Natomiast ból jest postrzegany jako najbar-
dziej charakterystyczny objaw aftowego zapalenia jamy 
ustnej, zwykle opisywany jako silny lub bardzo silny. Afty 
mogą nierzadko prowadzić do trudności w połykaniu lub 
mówieniu, a tym samym mogą mieć negatywny wpływ na 
jakość życia pacjentów.

Mimo przeprowadzonych licznych badań, etiologia aft 
nawracających nadal nie została wyjaśniona. Sugeruje się 
udział czynników genetycznych, immunologicznych, hor-
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tosept A®, oraz grupę II (14 mężczyzn, 21 kobiet), w której 
na zmiany w jamie ustnej aplikowano preparat Sachol®. 
Zmiany nadżerkowe zlokalizowane były na błonie śluzowej 
wargi górnej, dolnej, policzków, dna jamy ustnej, bocznej 
części języka oraz podniebieniu miękkim, w liczbie od 1 do 
6 u jednego pacjenta. Średni rozmiar owrzodzenia błony 
śluzowej jamy ustnej wynosił odpowiednio 4,9 (± 2,2) oraz 
5,1 (± 1,7) w grupie stosującej Dentosept A® oraz w grupie 
stosującej Sachol®.

Badanie kliniczne zmian na błonie śluzowej wykonywa-
no przed rozpoczęciem stosowania preparatu (D0). Wizyty 
kontrolne odbywały się w 4. (D4) oraz 7. (D7) dniu stoso-
wania preparatu (+/- 1 dzień). Aplikację danego preparatu 
wykonywano 3 razy dziennie. Badanie kliniczne obejmo-
wało pomiar wielkości owrzodzenia w jamie ustnej za po-
mocą wyskalowanej co 1 mm sondy periodontologicznej. 
Dokonano także pomiaru rąbka zapalnego wokół badanej 
zmiany. W badaniu uwzględniono ocenę stanu higieny 
jamy ustnej na podstawie wskaźnika OHI (Oral Higiene In-
dex) wg Green i Vermilliona. Na badania uzyskano zgodę 
Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w War-
szawie (KB/823/12).

Wyniki uzyskanych badań poddano opracowaniu staty-
stycznemu. Dla wszystkich grup zostały wyliczone wartości 
średnie (x), mediany (M), zakres (min-max) i odchylenia 
standardowe (SD) badanych parametrów ciągłych. Zmiany 
parametrów ciągłych między dwiema wizytami były oce-
niane w zależności od normalności jego dystrybucji, za po-
mocą testu t lub sparowanego testu Wilcoxona. Dla zmien-
nych kategorycznych zastosowano test McNemar. Różnice 
pomiędzy dwoma produktami oceniano za pomocą dwóch 
próbek testu t lub testu U-Manna-Whitneya w zależności 
od spełnienia założeń normalności. Założenia normalności 
były sprawdzane za pomocą testu Shapiro-Wilka. Różnice 
w rozkładzie zmiennych kategorycznych porównano za po-
mocą chi2 lub testu Fishera. Analizę statystyczną przepro-
wadzono przy użyciu komputerowego pakietu programów 
statystycznych SAS 9.3.

Wyniki
W obu grupach zaobserwowano znaczące zmniejsze-

nie się rozmiaru leczonego owrzodzenia jamy ustnej rów-
nież pomiędzy D0 i D4 (tab. 1), odpowiednio p < 0,0001 
i p = 0,005 dla grupy stosującej Dentosept A® i grupy sto-

monalnych czy psychogennych (4-7). Za najlepiej poznany 
czynnik predysponujący wystąpienie zmian uznaje się uraz, 
m.in.: przypadkowe przygryzienie, uraz szczoteczką do my-
cia zębów czy w wyniku zabiegów stomatologicznych.

W związku z brakiem, jak na razie, możliwości leczenia 
przyczynowego, postepowanie terapeutyczne ogranicza 
się do postępowania objawowego. Celem leczenia jest 
przede wszystkim ograniczanie dolegliwości bólowych 
związanych z obecnością nadżerek i owrzodzeń na błonie 
śluzowej jamy ustnej oraz skrócenie czasu gojenia i ograni-
czenie częstości pojawiania się wykwitów (8).

Obecnie dostępne terapie skupiają się przede wszystkim 
na działaniu miejscowym, natomiast w przypadku zmian 
rozległych i o dużej skłonności do nawrotów, na leczeniu 
ogólnoustrojowym, uwzględniając kortykosteroidy lub leki 
immunomodulujące (9, 10). Ze względu na dużą bolesność 
zmian nadżerkowych, dość trudne wydaje się utrzymanie 
właściwej higieny jamy ustnej. W związku z tym można 
stosować miejscowo środki o działaniu antyseptycznym, 
wśród których do najczęściej zalecanych należy chlorhek-
sydyna czy triklosan. Wśród gotowych preparatów o miej-
scowym działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym 
i przeciwbólowym znajdują się leki zawierające salicylan 
choliny, m.in. Sachol® żel oraz lek złożony Dentosept A®. 
Sachol® (Jelfa S.A.) występuje w postaci żelu składające-
go się z dwóch substancji czynnych: salicylanu choliny oraz 
chlorku cetalkoniowego, wykazujących działanie przeciw-
zapalne, antyseptyczne i przeciwbólowe. Wśród substancji 
pomocniczych występują: hydroksyetyloceluloza, metylu 
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, 
glicerol, olejek anyżowy, etanol 96% oraz woda oczyszczo-
na. Natomiast lek Dentosept A® zawiera jako substancję 
czynną wyciąg gęsty złożony z koszyczka rumianku, kory 
dębu, liści szałwii, ziela arniki, kłącza tataraku, ziela mię-
ty pieprzowej i ziela tymianku. Rozpuszczalnikiem użytym 
do ekstrakcji jest 70% etanol. Produkt wykazuje działanie 
przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, ściągające i odkaża-
jące. Jednocześnie preparat zawiera środek miejscowo 
znieczulający – benzokainę, natomiast substancje zagęsz-
czające powodują zwiększenie przyczepności preparatu do 
błony śluzowej jamy ustnej. 

Cel pracy
Cel badania stanowiła ocena skuteczności terapeutycz-

nej preparatów Dentosept A® (Phytopharm Klęka S.A.) 
oraz Sachol® (Jelfa S.A.) w aftowym zapaleniu błony śluzo-
wej jamy ustnej.

Materiał i metody
W badaniach randomizowanych uczestniczyło 70 pa-

cjentów (28 mężczyzn, 42 kobiety). Wiek pacjentów wyno-
sił od 21 do 80 lat. Pacjenci zakwalifikowani do badania byli 
ogólnie zdrowi, nie przyjmowali żadnych leków w ostatnich 
6 miesiącach, w tym antybiotyków, nie palili tytoniu. W ba-
daniu wyodrębniono dwie grupy: grupę I (14 mężczyzn, 
21 kobiet), u której stosowano miejscowo preparat Den-

Tabela 1. Zmiana rozmiaru leczonego owrzodzenia jamy ustnej 
pomiędzy D0 i D4.

Badana 
grupa

Dzień 
badania N Średnia

(mm)
Odch. 

std.

Dentosept A® D0  
D4

35 
35

4,9 
3,7

2,2 
2,1

Sachol® D0 
D4

35 
3

5,1 
3,9

1,7 
2,7
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z zastosowaniem substancji o działaniu antyseptycznym 
i przeciwzapalnym, tj. chlorheksydyny czy triklosanu. W le-
czeniu RAS stosuje się także miejscowo antybiotyki, w tym 
tetracyklinę i jej pochodne. W zmianach o charakterze 
nadżerkowym błony śluzowej jamy ustnej stosowane są 
także miejscowe kortykosteroidy w postaci maści i żeli (be-
tametazon, deksametazon, klobetazol, hydrokortyzon, flu-
ocynonid) (10-12). Celem tego rodzaju terapii jest elimina-
cja objawów, skracanie czasu gojenia się aft, a tym samym 
umożliwienie pacjentowi spożywania pokarmów, mówie-
nia oraz wykonywania codziennych zabiegów higienicznych 
w jamie ustnej. W dostępnej literaturze dużą skutecznością 
w leczeniu aft nawracających wykazuje terapia laserem 
diodowym 940 nm. Również wyniki uzyskane przez Tezel 
i wsp. sugerują, że laser Nd:YAG jest skuteczny w leczeniu 
zmian nadżerkowych błony śluzowej jamy ustnej. Metoda 
jest bardzo dobrze tolerowana przez pacjentów, zapewnia 
krótszy okres leczenia oraz zmniejszone odczuwanie bólu, 
a także ograniczone występowanie działań niepożądanych 
wśród pacjentów cierpiących na RAS (13).

Z kolei do preparatów o miejscowym działaniu przeciw-
zapalnym, przeciwbakteryjnym i przeciwbólowym należą 
leki zawierające salicylan choliny, m.in. Sachol® żel oraz lek 
złożony Dentosept A®. Preparat Dentosept A® (Phytopharm 
Klęka S.A.) stanowi gęsty roztwór do aplikacji na błonę 
śluzową jamy ustnej, którego podstawę stanowią wyciągi 
ziołowe charakteryzujące się udowodnionym działaniem 
przeciwzapalnym, odkażającym, przeciwbakteryjnym oraz 
ściągającym. Obecność środka miejscowo znieczulającego 
zapewnia skuteczne znoszenie bólu. 

Sachol® (Jelfa S.A.) zawiera salicylan choliny i chlorek ce-
talkoniowy, wykazujące właściwości zmniejszające stan za-
palny, ograniczające ból i gorączkę. W dostępnym piśmien-
nictwie brak jest danych wykazujących skuteczność działania 
tych preparatów w przypadku nadżerek i owrzodzeń błony 
śluzowej jamy ustnej oraz porównujących ich właściwo-
ści. Wyniki oceny klinicznej przeprowadzonej przez Janasa 
i wsp. wykazały wysoką skuteczność preparatów Dento-
sept® i Dentosept A® w ograniczaniu bólu i stanu zapalnego 
błony śluzowej podczas zabiegów chirurgicznych w jamie 
ustnej oraz w utrudnionym wyrzynaniu się trzecich dolnych 
zębów trzonowych (14). Wykazano także pozytywne działa-
nie preparatu Dentosept A® w procesie leczenia zmian na 
błonie śluzowej jamy ustnej w wyniku użytkowania rucho-
mych uzupełnień protetycznych (15). Pozytywne działanie 
preparatu, w tym ograniczenie stanu zapalnego i działanie 
łagodzące dolegliwości bólowe, zostało także wykazane 
w leczeniu opryszczkowego zapalenia dziąseł (16). W przy-
padku preparatu Dentosept A® wykazano również jego sku-
teczność leczniczą w stanach zapalnych dziąseł i przyzębia 
przy jednoczesnym braku działań niepożądanych (17). Nie-
wiele jest także doniesień naukowych oceniających skutecz-
ność działania miejscowego preparatu Sachol® (Jelfa S.A.). 
Jańczuk i wsp. oceniali działanie przeciwbólowe i przeciw-
zapalne przede wszystkim na afty nawrotowe zawartego 
w preparacie salicylanu choliny. U większości badanych pa-

sującej Sachol®. Przy czym nie zaobserwowano znaczących 
różnic w wielkości redukcji leczonych owrzodzeń jamy ust-
nej między badanymi grupami (p = 0,754).

Znaczące zmniejszenie się rozmiaru leczonego owrzo-
dzenia jamy ustnej nastąpiło pomiędzy D4 i D7 dla obu sto-
sowanych preparatów przy p < 0,0001 dla obu grup (tab. 2). 
Aczkolwiek nie zaobserwowano istotnych statystycznie 
różnic w wielkości redukcji leczonych owrzodzeń jamy ust-
nej między grupami (p = 0,473).

Statystycznie znaczącą zmianę maksymalnego rozmia-
ru leczonego owrzodzenia jamy ustnej pomiędzy D0 i D7 
zaobserwowano zarówno w grupie stosującej preparat 
Dentosept A®, jak i w grupie stosującej Sachol® (odpo-
wiednio p < 0,0001 i p < 0,0001). Jednocześnie nie za-
obserwowano statystycznie znaczących różnic między 
badanymi grupami w zakresie zmiany maksymalnego roz-
miaru leczonego owrzodzenia jamy ustnej pomiędzy D0 
i D7 (p = 0,34) (tab. 3).

W okresie od D0 do D4 nie zaobserwowano żadnych 
statystycznie znaczących zmian dotyczących otoczki rumie-
niowej w obu badanych grupach. Natomiast zmiany w tych 
parametrach widoczne pomiędzy D4 i D7 w obu grupach 
były statystycznie istotne.

Dyskusja 
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, leczenie zmian 

nadżerkowych błony śluzowej jamy ustnej należy rozpo-
cząć od zastosowania produktu o działaniu miejscowym. 
Sposób postępowania w przypadku stwierdzonego RAS za-
leży od rodzaju wykwitów i powinien obejmować elimina-
cję czynników predysponujących (uraz mechaniczny, stres, 
zła higiena jamy ustnej, dieta) oraz wykluczenie schorzeń 
ogólnoustrojowych (8, 9). Istotne dla procesu terapeutycz-
nego jest także utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej 

Tabela 2. Zmiana rozmiaru leczonego owrzodzenia jamy ustnej 
pomiędzy D4 i D7.

Badana 
grupa

Dzień 
badania N Średnia

(mm)
Odch. 

std.

Dentosept A® D4  
D7

35 
35

3,7 
2,0

2,1 
1,7

Sachol® D4 
D7

35 
35

3,9 
1,7

2,7 
1,8

Tabela 3. Zmiana rozmiaru leczonego owrzodzenia jamy ustnej 
pomiędzy D0 i D7.

Badana 
grupa

Dzień 
badania N Średnia

(mm)
Odch. 

std.

Dentosept A® D0 
D7

35 
35

4,9 
2,0

2,2 
1,7

Sachol® D0 
D7

35 
35

5,1 
1,7

1,7 
1,8
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do ustroju (21, 22). Szczególną ostrożność należy zachować 
także u osób uczulonych na salicylany. 

W niniejszych badaniach po zastosowaniu zarówno 
preparatu Dentosept A®, jak i Sachol® uzyskano poprawę 
kliniczną zmian o charakterze aft. W obu grupach zaob-
serwowano znaczące zmniejszenie się rozmiaru leczonego 
owrzodzenia jamy ustnej pomiędzy D0 i D4, jak i między 
D4 i D7. Jednocześnie po zastosowaniu preparatów Dento-
sept A® i Sachol® nastąpiła redukcja rumieniowej otoczki, 
towarzyszącej nadżerkom błony śluzowej jamy ustnej. 

Wnioski
Po zastosowaniu zarówno preparatu Dentosept A®, jak 

i Sachol® uzyskano znaczącą poprawę stanu klinicznego 
leczonych zmian błony śluzowej jamy ustnej. Wydaje się, 
że oba badane preparaty mogą stanowić znaczącą pomoc 
w leczeniu zmian nadżerkowych i owrzodzeń błony śluzo-
wej jamy ustnej, przyczyniając się do szybszego gojenia 
wykwitów.

cjentów wykazano pozytywne wyniki leczenia, potwierdzo-
ne również badaniem cytologicznym przed zakończeniem 
i po zakończeniu stosowania preparatu Sachol® (18). Ten 
sam zespół badawczy wykazał również skuteczność dzia-
łania tego preparatu w leczeniu stanów zapalnych dziąseł 
i przyzębia oraz działanie przeciwbólowe przy jednoczesnej 
dobrej tolerancji preparatu przez pacjenta. Jedynie spora-
dycznie odnotowano krótkotrwałe pieczenie błony śluzowej 
w miejscu stosowania leku, które ustępowało po około 2 mi-
nutach po aplikacji, co jednak nie wpłynęło na pozytywną 
ocenę preparatu (19). Kobylańska i wsp. przedstawili w pra-
cy właściwości terapeutyczne salicylanu choliny, również 
występującej w tabletkach do ssania czy pastach do zębów, 
uwzględniając szczególnie ich miejscowe zastosowanie w le-
czeniu różnych stanów zapalnych w jamie ustnej i znoszeniu 
ich bolesności (20). Aczkolwiek istnieją również doniesienia 
o wystąpieniu działań niepożądanych po miejscowym zasto-
sowaniu preparatów w jamie ustnej zawierających salicylan 
choliny, związanych z niekontrolowanym uwalnianiem leku 
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Summary

Introduction. There are a number of factors affecting caries development in 
children. Some of them are a consequence of bad dietary and hygiene habits of their 
mothers before becoming pregnant or during and after the course of pregnancy, 
which may affect the development of the child’s immune system. The presence of 
secretory IgA in saliva provides protection for oral cavity against, among others, 
Streptococcus mutans, thus performing protective and preventive cariogenic 
function.
Aim. The aim of the study is to evaluate the effect of pregnancy, type of delivery, 
choice of feeding and the time of children teething on carious process progression 
in children at pre-school age in relation to secretory IgA concentration in saliva.
Material and methods. Medical history and clinical examination were undertaken 
on a group of 121 children at the age of 4-6 years. The studied children were 
divided into 3 groups based on DMFT index: group I included children who were 
caries-free (DMFT index = 0), group II – children with small number of carious 
lesions (DMFT ≥ 1 and ≤ 2) and group III included children with high caries 
rates (DMFT ≥ 3). Secretory immunoglobulin A concentration and data obtained 
from questionnaires directed to children’s parents were subjected to evaluation.
Results. Higher levels of secretory IgA were noted in children with higher caries 
rates; statistically significant difference was observed with then second saliva test 
between groups I and III (p = 0.03). The duration of the child delivery significantly 
affected both caries rates (p = 0.005) and sIgA levels (p = 0.02). Children who 
were breast-fed had higher levels of saliva antibodies compared to children who 
received mixed feeding (p = 0.03). Additionally, higher levels of sIgA were observed 
in children teething at the right time than in those whose teeth erupted before the 
age of 6 months.
Conclusions. Pregnancy and childbirth, breast-feeding, the time of eruption of 
primary teeth have an impact on the intensity of caries, which is correlated with the 
concentration of secretory immunoglobulin A in saliva.

Keywords

secretory IgA in saliva, children caries, 
pregnancy, breast-feeding
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mlecznych na zaawansowanie procesu próchnicowego 
u dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie stężenia wy-
dzielniczej IgA w ślinie.

Materiał i metody
Badanie podmiotowe przeprowadzono za pomocą 

ankiet skierowanych do matek dzieci czterech łódzkich 
losowo wybranych przedszkoli (trzech publicznych oraz 
jednego prywatnego). Pytania ankietowe złożone z pięciu 
zagadnień dotyczyły: przebiegu ciąży i ewentualnych cho-
rób przebytych podczas niej, rodzaju i czasu porodu, masy 
urodzeniowej dziecka, sposobu karmienia dziecka po uro-
dzeniu oraz terminu wyrzynania zębów. Dodatkowo ankie-
ta zawierała trzy pytania dotyczące stanu zdrowia dziecka, 
ewentualnego stosowania leków oraz stosowania w czasie 
ostatnich dwóch tygodni antybiotyków. Do badań zostały 
zakwalifikowane wyłącznie dzieci ogólnie zdrowe, które 
w ostatnim czasie nie przyjmowały antybiotyków, łącznie 
121 dzieci w wieku 4-6 lat (średnia wieku 5,01, SD = 0,831) 
– 65 dziewczynek oraz 56 chłopców.

Badanie przedmiotowe zostało przeprowadzone na te-
renie placówek oświatowych. Badacz został poddany kali-
bracji w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi. Do oceny stanu uzębienia 
mlecznego użyto sondy ŚOZ, lusterka oraz lampy czołowej. 
Dzieci podzielono na trzy grupy ze względu na intensyw-
ność próchnicy na podstawie wskaźnika puw. Grupę I sta-
nowiły dzieci bez próchnicy, grupę II dzieci z puw ≥ 1 i ≤ 2, 
do grupy III zakwalifikowano dzieci z najwyższą intensyw-
nością próchnicy – puw wyższe od 3 (tab. 1). 

Do badań laboratoryjnych w celu oznaczenia stężenia 
wydzielniczej IgA wykorzystano ślinę mieszaną, pobraną 
od dzieci do jałowych probówek w ilości nie mniejszej 
niż 3 ml. W celu zwiększenia wydzielania śliny na dro-
dze odruchu bezwarunkowego wykorzystano stymulację 
psychologiczną, która polegała na wspominaniu dziecku 
o kwaśnych pokarmach takich jak cytryny i grapefruity. 
W przypadku napotkania trudności z uzyskaniem śliny 
od dziecka pobierano ją przy pomocy jałowej strzykawki 
z dna jamy ustnej, po uprzednim masowaniu zewnątrz-
ustnym okolicy podjęzykowej i przyusznej. Ślinę pobiera-
no z zachowaniem minimum jednogodzinnej przerwy od 
ostatniego posiłku, zawsze w godzinach 10-11. Pierwsze 
pobranie materiału do badań rozpoczęto po uzyskaniu 
zgody na badanie od rodziców oraz po otrzymaniu an-
kiety skierowanej do matek dzieci. Kolejne badanie prze-
prowadzono po 3 miesiącach od badania pierwszego, 
liczonych indywidualnie dla każdego dziecka. Probówki 
natychmiast po pobraniu śliny umieszczano w lodówce 
transportowej i przewożono do Zakładu Mikrobiologii 
i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Następnie materiał badany pod-
dano odwirowaniu (3000 obr/min, 10 minut, 4°C) i por-
cjowano po 200 µl. W ten sposób przygotowane próbki 
zabezpieczono przez zamrożenie w temperaturze -70°C 
do czasu wykonania oznaczeń.

Wstęp
Niewłaściwe nawyki żywieniowe matki oraz nieprawi-

dłowości w jej odżywianiu mogą nieść za sobą negatyw-
ne skutki zarówno dla płodu, jak i w następnych latach 
życia dla dziecka. Stanom niedożywienia przypisuje się 
przedwczesny poród i niską masę urodzeniową, co bezpo-
średnio można wiązać z niedostatecznym rozwojem łoży-
ska, zaburzającym wzrastanie wewnątrzmaciczne płodu. 
W wyniku deficytu składników odżywczych, witamin i mi-
nerałów może dochodzić również do zaburzenia minerali-
zacji zębów (1-4). Nie bez znaczenia na rozwój próchnicy 
wczesnej u dzieci ma wpływ przedwczesne ząbkowanie, 
karmienie naturalne trwające krócej niż 6 miesięcy, cho-
roby przebyte przez matkę w okresie ciąży czy przez samo 
dziecko, przyjmowane antybiotyki. Również poród przez 
cesarskie cięcie może mieć związek z pojawianiem się 
zmian próchnicowych u dzieci w okresie wczesnego dzie-
ciństwa (5, 6).

 Najlepiej zrównoważonym pod względem jakościo-
wo-ilościowym pokarmem dla dziecka w pierwszych mie-
siącach życia jest mleko matki. Zaspokaja potrzeby rozwi-
jającego się dziecka, a odpowiednie białka i aminokwasy 
warunkują jego przyswajalność, wspomagając rozwój ca-
łego organizmu, w tym układu nerwowego czy immuno-
logicznego. Jest to bardzo istotne, ponieważ dzieci rodzą 
się z zaprogramowaną odpornością wrodzoną – naturalną, 
nieswoistą. Swoista odpowiedź immunologiczna uzyskiwa-
na jest stopniowo z wiekiem (7, 8). 

Noworodki chronione są przez matczyne przeciwciała, 
głównie wydzielniczą IgA, odporną na trawienie w ukła-
dzie pokarmowym noworodka, która pokrywa jego błonę 
śluzową, spełniając tym samym rolę przeciwbakteryjną, 
przeciwwirusową oraz przeciwgrzybiczą. Wydzielnicza 
IgA (ang. secretory IgA) dostarczana jest w większych ilo-
ściach w pierwszych pięciu dniach życia w siarze, następ-
nie od około 6. do 14. dnia po urodzeniu jej zawartość 
w mleku niedojrzałym stopniowo spada i osiąga wartość 
docelową po 2. tygodniu, będąc składową mleka dojrza-
łego (9). Mleko matki zawiera szereg innych czynników 
ochronnych – są to między innymi makrofagi, granulo-
cyty wielojądrzaste, limfocyty, składniki dopełniacza, 
lizozym czy laktoferyna działająca przeciwbakteryjnie, 
przeciwwirusowo, przeciwnowotworowo czy immunore-
gulacyjnie (10, 11). Korzyści wynikające z karmienia pier-
sią w odniesieniu do dziecka polegają na przeciwdziałaniu 
pojawiania się infekcji układu oddechowego, pokarmo-
wego czy procesów zapalnych w różnych miejscach orga-
nizmu, zmniejszeniu zapadalności na choroby cywilizacyj-
ne w późniejszych okresach życia oraz stanowią istotny 
element profilaktyki ortodontycznej. Są ważne także dla 
matek ze względu na obniżenie ryzyka zachorowania na 
raka sutka czy jajników (12, 13).

Cel pracy
Celem pracy jest ocena wpływu przebiegu ciąży, rodza-

ju porodu, sposobu karmienia i czasu wyrzynania zębów 
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tury. Prawidłową masę urodzeniową miało 93,4% dzieci. 
73,5% matek karmiło dziecko piersią, 20,7% podawało 
swoim dzieciom pokarm sztuczny, 5,8% dzieci przyjmowało 
pokarm mieszany. Ząbkowanie o czasie między 6.-12. m.ż. 
odnotowano u 70,2% dzieci, u 28% dzieci wyrzynanie zę-
bów miało miejsce przed 6. m.ż. 

Średnie wartości puw w grupach badanych wynosiły 
kolejno: grupa I puw = 0, grupa II puw = 1,62, grupa III 
puw = 6,56 (tab. 1). Wyższe średnie stężenie wydzielniczej 
IgA w ślinie występowało u dzieci w grupie III – 79,46 mg/dL,  
niższe w grupie II – 72,14 mg/dL i najniższe w grupie I dzie-
ci bez ognisk próchnicy – 66,26 mg/dL (ryc. 1). W ko-
lejnym badaniu, które miało miejsce po 3 miesiącach, 
uzyskano następujące wyniki: grupa III – 72,6 mg/dL,  
grupa II – 83,2 mg/dL, grupa I – 59,19 mg/dL (ryc. 2). Po-
mimo iż podczas pierwszego badania nie uzyskano wy-
ników istotnych statystycznie, można dostrzec pewną 
tendencję wzrostową stężenia sIgA wraz ze wzrostem 
intensywności próchnicy. Różnicę statystycznie znamien-
ną zaobserwowano natomiast w badaniu drugim pomię-
dzy I a III grupą (p = 0,03). Wartość statystyki Z w teście 
KW Z = -2,149, co odzwierciedla współczynnik korelacji 
rang Spearmana dla dwóch cech mierzalnych – w naszym 
przepadku poziomu sIgA w ślinie i wskaźnik puw (R Spe-
armana = 0,2, p = 0,02). Po uwzględnieniu podziału na 
płeć, różnicę istotną statystycznie stwierdzono pomiędzy 
dziewczętami z grupy I oraz grupy III (p = 0,029, wartość 
Z statystyki w teście MW Z = -2,18). Ponadto wyższe war-
tości wydzielniczej immunoglobuliny klasy A odnotowano 
u dzieci ząbkujących o czasie, tj. między 6. a 12. m.ż. (śred- 

Do oceny ilościowej poziomu przeciwciał klasy sIgA zosta-
ła wykorzystana metoda immunoenzymatyczna ELISA (goto-
wy zestaw sIgA ELISA Kit, Immundiagnostik). Następnie do-
konano pomiaru spektrofotometrycznego absorbancji (OD), 
przy długości fali 405 nm i referencyjnej długości fali 595 nm. 
Na podstawie krzywej kalibracyjnej wyliczono stężenie sIgA 
w materiale badanym. Wyniki podano w mg/dL. Nie wyka-
zano reakcji krzyżowych z innymi białkami śliny.

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą pro-
gramu Statistica (StatSoft, 10.0 Łódź, Polska). Wyniki badań 
poddano analizie statystycznej w oparciu o współczynnik 
korelacji rang Spearmana celem oceny zależności pomię-
dzy cechami mierzalnymi. Do porównania wartości prze-
ciętnych zmiennych mierzalnych w dwóch grupach wyko-
rzystano test Manna-Whitneya (MW), a w większej liczbie 
grup test Kruskala-Wallisa (KW). Za istotne statystycznie 
uznano wartości p < 0,05.

Badanie przeprowadzone zgodnie z zaleceniami Kon-
wencji Helsińskiej i zatwierdzone przez Lokalną Komisję 
Bioetyczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Uchwa-
ła Nr RNN/86/12/KE. Praca finansowana w ramach badań 
młodych pracowników nauki i studentów studiów dokto-
ranckich UM w Łodzi, nr 502-03/2-043-02/502-24-036.

Wyniki
Z badań ankietowych uzyskano następujące wyniki: 

w 85% przebieg ciąży był prawidłowy, poród w 73% przy-
padków miał miejsce o czasie, w 16% przypadków był 
opóźniony, a 10,7% stanowiły porody przedwczesne. 
56,2% ankietowanych kobiet urodziło dziecko siłami na-

Tabela 1. Podział na grupy badane względem płci, wieku i wartości wskaźnika puw oraz średnie wartości wskaźnika puw w grupach 
badanych.

Grupy

puw = 0 puw ≥ 1 i ≤ 2 puw ≥ 3 Razem

n % n % n % n %

Płeć

Chłopcy 22 55,00 24 60,00 19 46,34 65 53,72

Dziewczęta 18 45,00 16 40,00 22 53,66 56 46,28

Razem 40 100,00 40 100,00 41 100,00 121 100,00

Wiek

3 1 2,50 1 2,50 0 0,00 2 1,65

4 18 45,00 14 35,00 3 7,32 35 28,93

5 13 32,50 11 27,50 20 48,78 44 36,36

6 8 20,00 14 35,00 18 43,90 40 33,06

Razem 40 100,00 40 100,00 41 100,00 121 100,00

I grupa II grupa III grupa IV grupa 
(razem II + III)

Średnie 
puw SD Średnie 

puw SD Średnie 
puw SD Średnie 

puw SD

0,00 0,00 1,77 0,94 6,6 2,39 4,22 3,03
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Ryc. 1. Średnie wartości sIgA [mg/dL] po I badaniu.

Ryc. 2. Średnie wartości sIgA [mg/dL] po II badaniu. 
*różnica statystycznie istotna między grupa I i III (p = 0,03), war-
tość statystyki Z w teście KW Z = -2,149.

nio 74,39 mg/dL), a niższe u dzieci, którym zęby wyrznęły 
się przed 6. m.ż. (średnio 67,91 mg/dL) (ryc. 3).

Z analizy wariancji danych ankietowych w kontekście 
stężenia wydzielniczej IgA w ślinie wynika, że wyższe stęże-
nie sIgA w ślinie występuje u dzieci urodzonych przedwcze-
śnie w stosunku do dzieci urodzonych o czasie (p = 0,005) 
oraz tych urodzonych po czasie (p = 0,02) (tab. 2), jak rów-
nież u tych karmionych piersią w stosunku do dzieci kar-
mionych pokarmami mieszanymi przez pierwsze 6 miesię-
cy życia (puw = 0,03) (tab. 3).

Najwyższa średnia wartość puw występowały u dzie-
ci z ciąży przenoszonej (puw = 3,6), a najniższa u dzieci, 
które przyszły na świat o czasie (puw = 2,5) – nie są to 
jednak wartości istotne statystycznie. Niższe średnie war-
tości wskaźnika puw zostały zaobserwowane u dzieci uro-
dzonych po prawidłowym przebiegu ciąży (puw = 2,6), niż 
u tych urodzonych w wyniku powikłanej ciąży (puw = 3,1). 
Dzieci urodzone w wyniku porodu zabiegowego miały 
wyższe średnie puw = 2,9, a u urodzonych siłami natury 
puw  = 2,6 (tab. 2). 

Omówienie
Znalezienie korelacji pomiędzy stężeniem w ślinie wy-

dzielniczej immunoglobuliny klasy A (sIgA) a intensyw-

Ryc. 3. Czasy wyrzynania zębów mlecznych w powiązaniu ze 
stężeniem sIgA w ślinie (zastawienie danych w analizie warian-
cji ANOVA). 

nością próchnicy potwierdzają wyniki badań własnych 
oraz innych autorów (14-20). W piśmiennictwie można 
też znaleźć badania, w których takiej zależności nie od-
notowywano (21, 22). Przyczyną takiego stanu może być 
inna metoda badań immunologicznych (21). Istnienie ko-
relacji pomiędzy sIgA a próchnicą wydaje się być wysoce 
prawdopodobne ze względu na rolę obronną, jaką pełnią 
przeciwciała tej klasy w jamie ustnej. Funkcja obronna 
sekrecyjnej IgA możliwa jest dzięki zdolności do opłasz-
czania i aglutynacji mikroorganizmów, działaniu bakte-
riostatycznemu, zapobieganiu adhezji do nabłonka czy 
neutralizacji toksyn bakteryjnych (18). W badanej przez 
nas populacji dzieci wyższe stężenie sIgA zaobserwowano 
u dzieci z grupy III z największym nasileniem próchnicy, 
a najniższe u dzieci wolnych od próchnicy (grupa I), do-
datkowo stwierdzono istnienie korelacji pomiędzy sIgA 
a wskaźnikiem puw – wraz z nasileniem próchnicy rosło 
stężenie wydzielniczej IgA w ślinie, co jest zgodne z wy-
nikami innych autorów (16-19). Przyczyny takiego stanu 
można tłumaczyć odpowiedzią układu immunologicznego 
na kontakt ze zwiększoną liczebnością bakterii bytujących 
w trudnych do oczyszczenia powierzchniach ubytków 
próchnicowych – można określić to mianem prewencyj-
nego działania immunoglobulin. Po przeciwnej stronie 
przedstawić należy odmienne wyniki badań, wskazujące 
na protekcyjne działanie wydzielniczej immunoglobuliny 
klasy A, gdzie wyższe stężenie sIgA występowało w grupie 
dzieci bez próchnicy (14, 15).

Zdarza się, że młode matki, zarówno podczas ciąży czy 
już po porodzie, skupiają się wyłącznie na dziecku, tym sa-
mym zapominając o sobie i o przestrzeganiu zasad racjo-
nalnego odżywiania się (1). Ciąża oraz okres laktacji są cza-
sem wzmożonego zapotrzebowania na składniki odżywcze, 
które muszą być stale dostarczane. Niedobór witamin czy 
minerałów, a także braki energetyczne nie pozostają bez 
wpływu na sam przebieg ciąży i stan zdrowia dziecka, gdyż 
jednym z najważniejszych czynników środowiskowych ma-
jących wpływ na stan zdrowia w każdym wieku jest właśnie 
żywienie (13). 
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przyjmujących pokarm mieszany lub karmionych piersią 
tylko przez 3 miesiące. Najlepszym rodzajem pokarmu 
pod względem składu, a ponadto zabezpieczającym 
w późniejszym wieku przed chorobami cywilizacyjnymi, 
tj. cukrzyca typu II, otyłość, miażdżyca oraz zapewniają-
cym prawidłowy rozwój psychosomatyczny, jest pokarm 
matki (13). Tymczasem jak pokazują badania przeprowa-
dzone w Łodzi, dużym problemem jest przedłużone kar-
mienie dzieci butelką, w tym także nadal 5-latków, które 
z nią zasypiają, co znamiennie wpływa na powstawanie 
próchnicy (24). Także zasypianie podczas ssania piersi 

Karmienie piersią od wczesnych dni po urodzeniu 
może skutkować zmniejszeniem częstości występowa-
nia infekcji, lepszym rozwojem odpowiedzi immunolo-
gicznej u tych dzieci w porównaniu z dziećmi przyjmu-
jącymi pokarm mieszany (23). Wyniki badań własnych 
potwierdzają spostrzeżenia innych autorów, że wyższe 
stężenie wydzielniczej immunoglobuliny A w ślinie mają 
dzieci karmione wyłącznie pokarmem naturalnym przez 
minimum 6 miesięcy, niż te którym był podawany po-
karm mieszany (p = 0,03). Jafarzadeh i wsp. (23) wyka-
zali również większą skłonność do próchnicy u dzieci 

Tabela 2. Zastawienie danych z analizie wariancji ANOVA dla wartości wskaźnika puw oraz stężenia sIgA [mg/dL] w ślinie w powią-
zaniu z przebiegiem ciąży, czasem porodu oraz jego rodzajem.

Badane parametry n Średnia Mediana Minimum Maksimum Percentyl
25,00000

Percentyl
75,00000 SD

Przebieg 
ciąży

prawidłowy puw 103 2,69 2,00 0,000 15,00 0,00 5,00 3,17

prawidłowy sIgA [mg/dL] 103 72,05 62,22 6,055 268,47 42,38 93,50 45,95

powikłany puw 18 3,11 2,00 0,00 10,00 2,00 5,00 2,98

powikłany sIgA [mg/dL] 18 76,28 64,96 22,97 227,11 39,85 95,74 50,56

Poród

o czasie puw 88 2,53 2,00 0,00 15,00 0,00 4,00 3,09

o czasie* sIgA [mg/dL] 88 67,19 58,49 6,05 263,00 39,71 86,53 41,42

opóźniony puw 20 3,60 3,00 0,00 9,00 1,00 6,00 3,03

opóźniony** sIgA [mg/dL] 20 68,92 60,35 14,93 149,11 47,10 79,80 36,77

przedwczesny puw 13 3,00 2,00 0,00 9,00 0,00 7,00 3,58

przedwczesny*, ** sIgA [mg/dL] 13 115,60 97,54 35,31 268,47 77,81 112,49 69,09

Rodzaj 
porodu

naturalny puw 68 2,60 2,00 0,00 10,00 0,00 5,00 2,77

naturalny sIgA [mg/dL] 68 70,74 62,14 6,055 268,47 41,98 93,94 44,82

zabiegowy puw 53 2,96 2,00 0,00 15,00 0,00 5,00 3,56

zabiegowy sIgA [mg/dL] 53 75,16 64,58 20,40 263,00 44,20 92,04 48,83

*różnica istotna statystycznie w stężeniu sIgA w ślinie dzieci urodzonych przedwcześnie w stosunku do śliny dzieci urodzonych o cza-
sie p = 0,005 
**różnice istotne statystycznie w stężeniu sIgA w ślinie między porodem przedwczesnym a porodem opóźnionym p = 0,02 
H statystyka w teście KW (H = 8,045 p = 0,017)

Tabela 3. Wartości wydzielniczej IgA [mg/dL] w ślinie w aspekcie rodzaju pokarmu przyjmowanego po urodzeniu.

Rodzaj pokarmu 
po urodzeniu n Średnia sIgA

mg/dL
Mediana 

IgA mg/dL
Minimum 

sIgA mg/dL
Maksimum 
sIgA mg/dL

Percentyl
25,00

Percentyl
75,00 SD

naturalne* 89 75,64 62,22 11,70 268,47 44,40 94,37 48,68

sztuczne 25 70,01 66,60 20,40 177,30 41,58 92,04 37,63

mieszane* 7 44,50 22,82 6,05 112,49 18,00 93,50 41,30

*różnica statystycznie istotna w średnim stężeniu sIgA u dzieci karmionych piersią w stosunku do dzieci karmionych pokarmami 
mieszanymi przez pierwsze 6 miesięcy życia p = 0,03, wartość H statystyki w analizie wariacji ANOVA KW H-5,591, p = 0,0510
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Poród przez cesarskie cięcie może zostać zakwalifiko-
wany do czynników predysponujących do rozwoju próch-
nicy (6). Wyniki badań własnych pomimo braku istotności 
statystycznej sugerują istnienie związku pomiędzy rodzajem 
porodu z podatnością na próchnicę, dzieci urodzone siłami 
natury miały niższe wartości wskaźnika puw (średnie puw 
2,6) w porównaniu z dziećmi urodzonymi przez cesarskie 
cięcie (średnie puw 2,9) przy niższym stężeniu sIgA, co znaj-
duje potwierdzenie w wynikach badań innych autorów (6).

Nie można jednoznacznie stwierdzić, który z czynników 
wpływa na większą predyspozycję do rozwoju próchnicy, 
albowiem próchnica jest przewlekłą chorobą o złożonej 
etiologii, na którą wpływa wspólne oddziaływanie nieko-
rzystnych czynników. Sama niska masa urodzeniowa czy 
poród zabiegowy mogą nie wpływać na zwiększoną zacho-
rowalność na próchnicę, ale choroby przebyte przez matkę 
podczas ciąży, połączone z nieprawidłowym odżywianie 
i brakiem odpowiedniej suplementacji (1), mogą doprowa-
dzić do porodu przed czasem, niskiej masy urodzeniowej 
wcześniaka ze zwiększoną tendencją do zachorowań wsku-
tek niedostatecznie rozwiniętego układu odpornościowe-
go czy zaburzeń mineralizacji tkanek zębów. Suma tych 
wszystkich negatywnych czynników może manifestować 
się zwiększoną podatnością na próchnicę. 

Wnioski
Zapewnienie dziecku optymalnych warunków do roz-

woju może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka 
wystąpienia chorób cywilizacyjnych, w tym próchnicy. 
Przebieg ciąży i porodu, karmienie dziecka piersią, termin 
wyrzynania zębów mlecznych mają wpływ na intensyw-
ność próchnicy, która skorelowana jest ze stężeniem wy-
dzielniczej immunoglobuliny A w ślinie. 

i dosładzanie pokarmów w butelce ma istotny wpływ na 
zwiększenie intensywności próchnicy (25).

Stan zdrowia jamy ustnej matki ma znaczący wpływ na 
czas porodu i masę urodzeniową dziecka. Wszelkie ogniska 
zapalne w jamie ustnej kobiet w ciąży mogą być powodem 
przedwczesnego porodu czy niskiej masy urodzeniowej 
dziecka (26, 27). Dodatkowo uważa się, że przyczyną ni-
skiej masy urodzeniowej jest palenie tytoniu, niska masa 
ciała matki przed zajściem w ciążę oraz niski przyrost masy 
ciała matki przez czas trwania ciąży (28). Z badań przepro-
wadzonych na teranie Łodzi wśród kobiet w ciąży wynika, 
że co piąta z nich paliła papierosy w trakcie ciąży, a tylko 
17,12% przyszłych matek nie była narażona na bierne wdy-
chanie dymu tytoniowego w ciąży (2). 

Jak wynika z naszych badań, dzieci urodzone o czasie 
miały niższe wskaźniki intensywności próchnicy (średnie 
puw = 2,5) i mniejszą liczbę aktywnych ubytków (p = 1,5) 
niż dzieci urodzone przed czasem (średnie puw = 3,0 
i p = 2,0) czy dzieci urodzone w wyniku ciąży przenoszo-
nej (średnie puw = 3,6 i p = 2,6). Dzieci urodzone przed-
wcześnie miały najwyższe średnie stężenie wydzielniczej 
IgA, co można powiązać w występowaniem przeciwciał 
klasy A w wyższym stężeniu w mleku matek rodzących 
przedwcześnie w porównaniu do tych, które urodziły 
o czasie (29), a także z wcześniejszym narażeniem na czyn-
niki środowiska zewnętrznego czy chorobami przebytymi 
przez dzieci. Wydzielnicza IgA nie przenika przez łożysko, 
jej stężenie w krwi pępowinowej jest znikome, a sterylne 
środowisko, w jakim znajduje się płód podczas ciąży, nie 
wymaga jej obecności. Sytuacja zmienia się dopiero po 
urodzeniu, w chwili kontaktu noworodka ze środowiskiem 
zewnętrznym, kiedy układ odpornościowy zaczyna produ-
kować przeciwciała klasy A (30).
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Apeksyfikacja i stała odbudowa protetyczna  
jako sposób leczenia głębokiego złamania 
koronowo-korzeniowego u pacjenta  
w wieku rozwojowym – opis przypadku

Apexification and permanent prosthetic restoration as a method  
of treating deep crown-root fracture in paedodontic patient – case description
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Summary

Injuries of permanent teeth with unfinished apical development, resulting in the 
need to remove pulp from the canal, require specialist treatment. Upon eruption, 
permanent teeth need time to form roots. The process takes up to 3 years from 
the moment when the dental crown appears in the child’s mouth and is referred 
to as apexogenesis. At that time, a harmful factor, such as an injury, may lead to 
irreversible pulpitis or necrosis of the pulp, thus resulting in arrested apical growth. 
The treatment plan includes enabling the completion of apical development (among 
others using calcium hydroxide or MTA) – performing apexification and restoration 
of lost dental tissues. Difficulty in restoring missing dental tissues increases along 
with the extent of tooth damage, e.g. when it is necessary to do prosthetic work in 
the paedodontic patient.
The aim of the study was to present the model of treatment of undeveloped 
permanent teeth through apexification using MTA and prosthetic work including 
a post-and-core and full ceramic crown. The study presents the treatment of post- 
-traumatic conditions of permanent central incisors of the maxilla and incisors of 
the mandible. The right maxillary incisor with a complicated crown-root fracture 
was subjected to apexification using MTA and prosthetically restored, i.e. a post- 
-and-core and crown. The left maxillary incisor was restored with composite 
material. Mandibular teeth were left to be observed. The carried out treatment and 
follow-up visits prove the proposed treatment to be justified. It allowed to spare the 
patient discomfort connected with extraction, a removable prosthetic restoration 
or cantilever bridge. During follow-up visits the patient did not report pain and 
diagnostic tests did not indicate alarming signs.

Keywords

apexification, MTA, prosthetic crown, 
post-and-core
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nie endodontyczne zależy od stadium rozwoju korzenia 
zęba w chwili urazu. Tradycyjne leczenie endodotyczne 
stosuje się w przypadku zakończonego rozwoju korzenia. 
Niedojrzałe zęby stałe wymagają specjalistycznego lecze-
nia – przeprowadzenia apeksyfikacjji z wykorzystaniem 
wodorotlenku wapnia lub MTA. Z uwagi na czas trwania 
takiego leczenia oraz konieczność szybkiej odbudowy zęba 
wykorzystuje się MTA. 

Celem pracy było przedstawienie możliwego sposobu 
leczenia niedojrzałych zębów stałych u pacjentów w wieku 
rozwojowym z głębokim poddziąsłowym złamaniem ko-
ronowo-korzeniowym oraz konieczności wykonania stałej 
odbudowy protetycznej.

W pracy przedstawiono leczenie stanów pourazowych 
stałych centralnych zębów siecznych szczęki oraz zębów 
siecznych żuchwy. Prawy ząb sieczny szczęki z powikłanym 
złamaniem koronowo-korzeniowym poddano zabiegowi 
apeksyfikacji z wykorzystaniem MTA oraz odbudowano pro-
tetycznie, tj. wkład koronowo-korzeniowy i korona. Lewy 
ząb sieczny szczęki odbudowano materiałem kompozyto-
wym. Zęby sieczne żuchwy pozostawione do obserwacji. 

Opis przypadku
Pacjent JS, 9-letni chłopiec po wypadku komunikacyj-

nym z głębokim poddziąsłowym złamaniem koronowo- 
-korzeniowym, zgłosił się do Zakładu Stomatologii Wieku 
Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi celem 
specjalistycznego leczenia. Dziecko zostało potrącone na 
przejściu dla pieszych. Pierwszej pomocy udzielono w szpi-
talu. Polegała ona na zszyciu rany wargi dolnej oraz wyko-
naniu tomografii komputerowej. Zęby do dnia zgłoszenia 
się do placówki, tj. przez okres miesiąca, nie były zaopa-
trzone. W dniu zgłoszenia w badaniu wewnątrzustnym i po 
wykonaniu zdjęcia rtg stwierdzono złamanie koronowo-ko-
rzeniowe niedojrzałego zęba 11 z tkwiącym w dziąśle odła-
mem (ryc. 1). Dodatkowo ząb 21 był złamany w obrębie 
szkliwa i zębiny oraz stwierdzono ruchomość Iо zębów: 32, 
31, 41, 42. W wywiadzie pacjent podaje brak czucia bródki 
od około 7 dni. W ramach pierwszej pomocy ząb 21 zabez-
pieczono materiałem kompozytowym. Kolejno w znieczu-
leniu nasiękowym 2% Lignokainą z noradrenaliną usunięto 
złamany fragment zęba 11 oraz wyekstyrpowano miazgę. 
Jako opatrunek wewnątrzkanałowy zastosowano Biopulp, 
następnie zabezpieczono watką i materiałem szkło-jono-
merowym dla lepszej szczelności. Zęby 32, 31, 41, 42 pod-
dano obserwacji. 

Z uwagi na występowanie szerokiego otworu wierzchoł-
kowego w zębie 11 wymagał on specjalistycznego leczenia 
endodontycznego. Standardowym postępowaniem jest 

Wstęp
W ostatnich latach wzrosła częstość występowania 

urazów wśród pacjentów w wieku rozwojowym i stają się 
one coraz częstszą przyczyną zgłaszania do gabinetów sto-
matologicznych. Analizując liczbę urazów zaopatrzonych 
w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi w latach 2000-2003, najczęstszą 
przyczyną zgłoszenia było złamanie korony zęba obejmu-
jące znaczną część zębiny, ale bez obnażenia miazgi, oraz 
zwichnięcie zęba częściowe (przemieszczenie zęba): od-
powiednio 55 i 13% w stosunku do wszystkich pacjentów 
dotkniętych urazem. Złamanie korzenia (z uszkodzeniem 
lub bez uszkodzenia korony) wynosiło 2,5%. Głównie doty-
czyło ono siekaczy przyśrodkowych – 88% (1). Złamania ko-
ronowo-korzeniowe zębów stałych szacuje się na 0,5-5%. 
Wśród czynników mających związek z częstością występo-
wania urazów można wymienić: płeć, wiek, oddychanie 
przez usta, protruzję siekaczy, niewydolne wargi oraz krót-
ką wargę górną (2).

Postępowanie stomatologiczne w przypadku zębów 
ze złamaniem koronowo-korzeniowym zależy od róż-
norodnych czynników: głębokości złamania, przebie-
gu linii złamania, współpracy pacjenta, stopnia rozwoju 
korzenia, czasu, jaki upłynął od momentu zdarzenia do 
podjętego leczenia, dodatkowych powikłań (złama-
nie kości wyrostka zębodołowego). Jeżeli linia złamania 
obejmuje miazgę zębową, rokowanie jest niepewne.  
W takiej sytuacji klinicznej należy przeprowadzić lecze-
nie endodontyczne i wykonać odbudowę protetyczną za-
stępującą wcześniej usunięty odłam koronowy. Zgodnie 
z zasadami praca protetyczna nie powinna przekraczać 
szerokości biologicznej, tj. sumy długości przyczepu na-
błonkowego i przyczepu łącznotkankowego. W uzasadnio-
nych przypadkach należy wydłużyć koronę kliniczną zęba 
poprzez ekstruzję ortodontyczną lub chirurgiczną. Koniecz-
nym jest wówczas przeanalizowanie stabilizacji ostatecznej 
odbudowy protetycznej, której długość korzenia musi być 
co najmniej równa długości odbudowy protetycznej. Jeżeli 
ten warunek nie jest spełniony, a szerokość biologiczna zo-
stała zaburzona, to wówczas przystępuje się do bardziej ra-
dykalnych działań, tj. ekstrakcji zęba oraz leczenia implan-
to-protetycznego lub tylko protetycznego. Zastosowanie 
implantów czy tradycyjnych mostów protetycznych nie jest 
możliwe w okresie wieku rozwojowego (3). Ekstrakcja zęba 
jest wskazana, gdy odłam obejmuje 1/3 długości korzenia 
lub gdy linia złamania przebiega wzdłuż długiej osi zęba. 
Aby zapobiec dużemu zanikowi kości po ekstrakcji, można 
celowo przeprowadzić dekoronację i pozostawić fragment 
korzeniowy do samoistnej resorpcji wymiennej (2). Lecze-

The post-traumatic treatment of undeveloped teeth is problematic. Research 
reports confirm the superiority of apexification using MTA over calcium hydroxide. 
It is necessary to perform prosthetic work in the case of major dental tissue loss. An 
individual prosthetic restoration does not affect the child’s stomatognathic system 
– further observation is required.
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apeksyfikacja z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia. 
Jest to postępowanie mające na celu zakończenie procesu 
kształtowania korzenia poprzez utworzenie zmineralizowa-
nej bariery zamykającej światło kanału poprzez wielokrotną 
wymianę opatrunku wewnątrzkanałowego. Ryzyko wrasta-
nia dziąsła oraz brak korony centralnego siekacza zdyskwa-
lifikowały pod względem estetycznym długotrwałą meto-
dę apeksyfikacji z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia. 
Zdecydowano o zastosowaniu MTA. Procedurę rozpoczęto 
od przepłukiwania kanału korzeniowego 5,25% NaOCl oraz 
delikatnej instrumentacji kanału narzędziem o rozmiarze 50 
na wstępną długość roboczą określoną na podstawie zdjęcia 
radiologicznego. Cały zabieg wykonywano po odizolowaniu 
pola zabiegowego za pomocą koferdamu. Założono ćwiek 
pomiarowy na wcześniej określoną długość. Na podstawie 
wykonanego zdjęcia oszacowano rzeczywistą długość robo-
czą wykorzystując metodę Ingle’a (ryc. 2). Do czasu kolejnej 
wizyty w kanale umieszczono Vitapex. Dla lepszej szczel-
ności ubytek zabezpieczono materiałem szkło-jonomero-
wym. Następną wizytę rozpoczęto od usunięcia opatrunku.  
W tak przygotowany, osuszony kanał wprowadzono w oko-
licę wierzchołka warstwę 5 mm MTA (ryc. 3). Związanie ma-
teriału następuje w środowisku wilgotnym, dlatego umiesz-
czono w kanale wilgotną watkę. Ponownie zabezpieczono 
ubytek szkło-jonomerem. Na ostatniej wizycie ostateczne 
wypełnienie kanału przeprowadzono metodą kondensacji 
bocznej gutaperki na zimno (ryc. 4). Po każdej wizycie wy-
konywano zdjęcia kontrolne wskazujące na poprawność wy-
pełnienia. 

Głęboko poddziąsłowo przebiegająca linia złamania 
uniemożliwiła odbudowę zęba materiałem kompozyto-
wym. Brak możliwości utrzymania suchości pola zabiego-
wego nie gwarantowałoby szczelnej odbudowy, a w kon-
sekwencji utratę zęba w przyszłości na skutek powikłań 
reinfekcji kanału oraz próchnicy korzenia. Dlatego zdecy-
dowano o protetycznej odbudowie zęba, składającej się 
z wkładu koronowo-korzeniowego oraz pełnoceramicznej 

Ryc. 1. Zdjęcie radiologiczne po urazie. Ryc. 2. Zdjęcie radiologiczne z ćwiekiem.

Ryc. 3. Zdjęcie radiologiczne po wypełnieniu MTA.

Ryc. 4. Zdjęcie radiologiczne po całkowitym wypełnieniu kanału.
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korony. Rodzice zostali poinformowani o istnieniu prawdo-
podobieństwa wymiany uzupełnienia po okresie wzrostu 
pacjenta. Po uzyskaniu zgody przystąpiono do opracowa-
nia zęba pod wkład koronowo-korzeniowy, który został wy-
konany metodą modelowania pośredniego (ryc. 5). Wizytę 
zakończono pobraniem wycisku masą silikonową Express, 
a ząb zabezpieczono. Wkład został zacementowany na 
kolejnej wizycie, z wykorzystaniem cementu Fuji Plus, po 
wcześniejszym przygotowaniu kanału korzeniowego. Wła-
ściwości cementu pozwalają na jego użycie w wilgotnym 
środowisku. Wizytę zakończono pobraniem wycisku pod 
koronę metodą dwuwarstwową dwuczasową oraz wykona-
niem korony tymczasowej. Wydłużono okres jej użytkowa-
nia w celu uzyskania lepszego konturu dziąsła. Ostateczna 
wizyta polegała na zacementowaniu korony pełnocera-
micznej na podbudowie z tlenku cyrkonu (ryc. 6, 7). 

Wykonano badania kontrolne (po 3, 6, 12 i 18 miesią-
cach), na których pacjent nie zgłaszał żadnych dolegliwości 
bólowych (ryc. 8, 9). Oprócz oceny zdjęcia radiologicznego 
określano następujące parametry:

bolesność uciskową wyrostka w rzucie korzenia, –
ruchomość zęba, –
głębokość kieszonki dziąsłowej, –
reakcję na opukiwanie poziome i pionowe. –

Wszystkie z powyższych parametrów mieściły się w gra-
nicach normy. 

Ryc. 5. Ząb opracowany pod wkład – zdjęcie wewnątrzustne.

Ryc. 6. Zdjęcie wewnątrzustne po zakończonym leczeniu.

Ryc. 7. Podbudowa z tlenku cyrkonu pod koronę pełnoceramiczną.

Ryc. 8. Zdjęcie kontrolne po 3 miesiącach.

Ryc. 9. Zdjęcie kontrolne po 6 miesiącach.
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Leczenie trwa od 6 do 18 miesięcy, zależnie od stopnia 
rozwoju korzenia w momencie obumarcia miazgi. Wła-
ściwości wysuszające preparatu w połączeniu z cienkimi 
ścianami korzenia zwiększają ryzyko złamania korzenia. 
Pod wpływem tego opatrunku dochodzi do zaburzenia 
wiązania między kryształami hydroksyapatytu oraz włók-
nami kolagenu, co osłabia strukturę korzenia. Wśród pa-
cjentów leczonych tą metodą, u 30% doszło do takiego 
powikłania w trakcie leczenia endodontycznego lub po 
jego zakończeniu. Metodą o mniejszym ryzyku złamania 
korzenia jest rewaskularyzacja, ponieważ gwarantuje 
wzrost ścian korzenia na szerokość i długość, zamykając 
otwór wierzchołkowy (5). Po wytworzeniu mostu zębino-
wego należy wypełnić kanał gutaperką i uszczelniaczem. 
W przypadku MTA leczenie jest trójetapowe. Na pierw-
szej wizycie wykonuje się delikatne chemo-mechaniczne 
opracowanie kanału i na okres tygodnia zakłada się opa-
trunek wewnątrzkanałowy – wodorotlenek wapnia. De-
zynfekcja kanału polega głównie na jego przepłukiwaniu 
z wykorzystaniem NaOCl, gdyż bardzo osłabione ściany 
korzenia nie mogą być dodatkowo ścieńczane poprzez 
instrumentację. Zdezynfekowany kanał korzeniowy, 
w trakcie drugiej wizyty, wypełnia się w okolicy wierz-
chołka MTA o grubości 4-5 mm. Wizytę kończy umiesz-
czenie wilgotnej watki, która umożliwia związanie mate-
riału w ciągu 4-6 godzin. Ostateczne wypełnienie kanału 
następuje na kolejnej wizycie (6-9).

MTA jest materiałem biokompatybilnym, ale jego prze-
pchnięcie poza otwór wierzchołkowy może skutkować 
opóźnieniem procesu gojenia zmian okołowierzchołko-
wych. Zastosowanie wodorotlenku wapnia, resorbowalnej 
matrycy kolagenowej, hydroksyapatytu, fibryny bogato-
płytkowej lub siarczanu wapnia, jako bariery uniemożli-
wiającej skondensowanie MTA poza korzeniem, zabezpie-
cza przed możliwymi powikłaniami. Dodatkowo umieszcza 
się wówczas np. 1 mm sterylnego proszku wodorotlenku 
wapnia przed wprowadzeniem MTA (8). 

Leczenie protetyczne pacjentów w wieku rozwojowym 
jest problematyczne z uwagi na rozwój układu stomato-
gnatyczego. W niektórych sytuacjach jest ono konieczne 
m.in. w pourazowym braku zęba lub w wyniku rozległej 
próchnicy, w rehabilitacji protetycznej pacjentów onko-
logicznych lub z wadami rozwojowymi. Należy wówczas 
uwzględnić rozwój czaszki ludzkiej trwający blisko dwie 
pierwsze dekady życia. Pojedyncza protetyczna odbudowa 
stała nie blokuje wzrostu kości, które mogłoby nastąpić po 
wykonaniu mostu klasycznego (10). 

Nie podjęto próby odbudowy brakujących tkanek zęba 
innym dostępnym materiałem, np. kompozytem, z uwagi 
na brak możliwości uzyskania idealnej suchości oraz pra-
cy pod kontrolą wzroku. Periodontologiczne wydłużenie 
korony rozwiązałoby wyżej wymienione ograniczenia, ale 
zaburzyłoby estetykę oraz rozwój kości. Związane jest to 
z bardzo głębokim złamaniem koronowo-korzeniowym, 
które wymagałoby wycięcia dziąsła na dużą wysokość wy-
rostka. Ekstruzja ortodontyczna wiązałaby się z wysunię-

Dyskusja
Leczenie niedojrzałych zębów stałych wymagających 

apeksyfikacji oraz odbudowy zęba w krótkim okresie czasu 
wymaga specjalistycznego leczenia. Trudność tego przy-
padku polegała na konieczności leczenia zębów stałych 
z niezakończonym rozwojem wierzchołka oraz odbudowie 
protetycznej zęba. W przedstawionym opisie przypadku 
zamknięto okolicę okołowierzchołkową materiałem MTA, 
a koronę zęba odbudowano wkładem koronowo-korzenio-
wym i koroną pełnoceramiczną. Badania kontrolne prze-
prowadzone po 3, 6, 12 i 18 miesiącach od zakończonego 
leczenia nie wykazują nieprawidłowości, wskazują na po-
wodzenie przeprowadzonego leczenia. Głębokość kieszon-
ki dziąsłowej pozostała na pierwotnym poziomie odpo-
wiednim do wieku pacjenta. 

Głównym celem leczenia było zachowanie uszkodzo-
nego zęba i zrekonstruowanie go dostępnymi metodami. 
Apeksyfikacja, jako farmakologiczny sposób na zamknięcie 
otworu wierzchołkowego z wykorzystaniem wodorotlenku 
wapnia trwałaby 6 do 18 miesięcy (4). W tym okresie trud-
no byłoby zahamować wrastanie dziąsła. Konieczność wy-
cinania dziąsła z ubytku skutkowałaby zanieczyszczeniem 
kanału oraz możliwością powstania nieszczelności opa-
trunku zakładanego między wizytami. Na skutek stale po-
drażnianego dziąsła mogłoby dojść do recesji i zaburzenia 
przebiegu girlandy dziąsłowej. Również dość kłopotliwym 
byłby brak centralnego zęba siecznego szczęki przez okres 
do dwóch lat. Poza tym wizyty wiążące się z wymianą opa-
trunku mogłyby doprowadzić do wtórnej reinfekcji kanału. 
Dlatego podjęto decyzję o wypełnieniu okolicy okołowierz-
chołkowej materiałem MTA, który wymagał tylko trzech 
wizyt w krótkim okresie czasu. Pierwsza z nich wiązała się 
z dezynfekcją kanału korzeniowego poprzez bardzo de-
likatną instrumentację, stosowanie środków płuczących 
oraz aplikację opatrunku z wodorotlenku wapnia do cza-
su kolejnej wizyty. Po okresie tygodnia nastąpiła wymiana 
opatrunku na docelowy materiał MTA, wypełniający otwór 
wierzchołkowy. Z uwagi na okres jego wiązania (4-6 godzin) 
ostateczne wypełnienie wykonuje się na ostatniej wizycie, 
gdzie pozostałą część kanału wypełnia się gutaperką. Al-
ternatywną metodą leczenia niedojrzałych zębów stałych 
jest rewaskularyzacja, której celem jest przywrócenie ży-
wotności miazgi. Plan leczenia pacjenta nie uwzględniał 
tej metody z uwagi na brak możliwości odbudowy zęba 
oraz niewystarczającą szerokość otworu wierzchołkowego 
uniemożliwiającego powodzenie skrwawiania okolicy oko-
łowierzchołkowej (4). 

Apeksyfikacja polega na farmakologicznej stymulacji 
korzenia niedojrzałego zęba stałego celem zamknięcia 
wierzchołka – wytworzenia sztucznej bariery umożliwia-
jącej wypełnienie kanału metodami tradycyjnymi. Wśród 
preparatów wykorzystywanych w tej metodzie można 
wymienić wodorotlenek wapnia, MTA oraz Biodentine. 
Alternatywną metodą apeksyfikacji jest rewaskularyza-
cja. Wodorotlenek wapnia wymaga wielokrotnych wi-
zyt w gabinecie stomatologicznym celem jego wymiany. 
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się korony złożone metalowo-porcelanowe, ale z uwagi 
na widoczny w okolicy szyjki zęba metal dąży się do wy-
eliminowania podbudowy metalowej. Materiałem speł-
niającym wymogi estetyczne oraz wytrzymałościowe jest 
tlenek cyrkonu. Podstawowymi wadami tego materiału 
są jego przemiany fazowe w środowisku jamy ustnej oraz 
słabe połączenie z ceramiką, mogące skutkować uszkodze-
niem ceramiki. Jest materiałem biokompatybilnym z takim 
samym stopniem odkładania płytki nazębnej jak na zębach 
własnych pacjenta (17).

Zastosowanie korony pełnoceramicznej na podbu-
dowie z metalowego wkładu koronowo-korzeniowe-
go zwiększa wytrzymałość oraz szczelność odbudo-
wy (ryc. 10)  (13).

W przedstawionym przypadku rodzicom zostały wy-
jaśnione wszystkie aspekty leczenia. Zdecydowali się na 
proponowane leczenie. Niepodjęcie takich działań skutko-
wałoby koniecznością ekstrakcji i uzupełnieniem takiego 
braku za pomocą mostu rozsuwanego lub wymiennego 
ruchomego uzupełnienia protetycznego. Most rozsuwany, 
możliwy do wykorzystania u dzieci, niesie ze sobą liczne 
wady m.in. uszkodzenie zębów sąsiednich. Proteza wyma-
gałaby cyklicznych wymian podążając za wzrostem oraz by-
łaby dużym dyskomfortem dla pacjenta. Dodatkowo sama 
ekstrakcja doprowadziłaby do zaniku kości. Ostatecznie 
konieczne byłoby wykonanie tradycyjnego mostu bądź od-
budowy implantoprotetycznej.

Zalety wykonanego leczenia:
zachowanie zęba pourazowego i uniknięcie wy- –
konania mostu rozsuwanego/tymczasowego 
uzupełnienia ruchomego,
skrócenie okresu leczenia wiążącego się z czaso- –
wym brakiem siekacza centralnego przyśrodko-
wego górnego i wrastaniem dziąsła,
apeksyfikacja z wykorzystaniem MTA nie prowa- –
dzi do dodatkowego osłabienia korzenia,
wykonanie korony pełnoceramicznej zagwaran- –
towało wysoką estetykę odbudowy.

ciem odłamu, co z uwagi na jego długość nie spełniałoby 
warunków stabilności odbudowy protetycznej. Mogłoby 
to doprowadzić do utraty korzenia. Uszkodzenie szeroko-
ści biologicznej w trakcie urazu skutkowało pogłębieniem 
kieszonki dziąsłowej. Praca protetyczna została zacemen-
towana do wysokości powierzchni nośnej korzenia, nie wy-
wołując stanów zapalnych dziąsła. Wspólnie z rodzicami 
podjęto decyzję o próbie leczenia z zachowaniem korze-
nia, a w przypadku wystąpienia powikłań podjęcie bardziej 
radykalnych działań – dekoronacja, ekstrakcja z autotrans-
plantacją (11, 12).

Duże zniszczenie tkanek zęba oraz leczenie endodon-
tyczne wymagało odbudowy za pomocą wkładu korono-
wo-korzeniowego i korony. Trwale i poprawnie zacemento-
wany wkład koronowo-korzeniowy zmniejsza naprężenia 
w miejscu połączenia z zębiną korzeniową. Wśród propono-
wanych materiałów można wyróżnić wkłady standardowe 
z włókna szklanego oraz indywidualne lane. Cementowa-
nie adhezyjne gwarantuje mniejszą grubość warstwy oraz 
połączenie z zębiną korzeniową, dlatego z zasady powinno 
generować mniejsze naprężenia. Brak możliwości utrzyma-
nia idealnej suchości pola zabiegowego oraz skurcz polime-
ryzacyjny uniemożliwiły wykorzystanie tej metody. Wkłady 
standardowe lane charakteryzują się większą odporno-
ścią na złamanie. Ich zastosowanie zmniejsza naprężenia 
w ceramice korony protetycznej i połączeniu z cementem. 
Niezależnie jednak od materiału, gdy jego średnica osią-
ga 1,2 mm, nie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia  
w czasie fizjologicznych obciążeń (13). Wkład zajmuje 
2/3 do 3/4 długości korzenia z pozostawieniem 4-5 mm 
fragmentu gutaperki przy wierzchołku, a jego długość po-
winna być przynajmniej równa wysokości przyszłej korony 
protetycznej. Ściany opracowanego korzenia nie mogą być 
cieńsze od 1 mm, a owalnie opracowany kanał nie powi-
nien przekraczać 1/3 grubości korzenia. Większe poszerze-
nie kanału znacznie osłabia ściany korzenia oraz zwiększa 
naprężenia powstające w okolicy szyjki zęba. Zastosowany 
metalowy wkład koronowo-korzeniowy gwarantuje mniej-
sze ryzyko złamania tkanek zęba w porównaniu z wkładem 
standardowym wzmacnianym włóknem szklanym. Z uwa-
gi na większą sztywność wkładu metalowego powoduje 
mniejsze o 35% naprężenia w cemencie oraz w otaczają-
cych tkankach. Również w ceramice korony odbudowanej 
na metalowym rdzeniu naprężenia są mniejsze o 25%, 
a w cemencie o 9%, porównując z rdzeniem kompozyto-
wym (13-15). 

Cementowanie adhezyjne wymaga idealnej izolacji 
pola zabiegowego (16). W opisanym przypadku głębokie-
go złamania koronowo-korzeniowego stało się to kolejną 
przesłanką do wykonania metalowego lanego wkładu ko-
ronowo-korzeniowego umieszczanego z wykorzystaniem 
cementu polikarboksylowego, fosforanowego lub szkło-jo-
nomerowego. 

W obecnych czasach duży nacisk kładzie się na estetykę 
odbudowy z zachowaniem właściwej wytrzymałości me-
chanicznej. Dotychczasowo dużą popularnością cieszyły Ryc. 10. Korona pełnoceramiczna.
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uwagę etap jego rozwoju w chwili urazu, czas przepro-
wadzanego leczenia i jego trwałość oraz względy este-
tyczne.

Apeksyfikacja z wykorzystaniem MTA jest dobrym spo-
sobem leczenia niedojrzałych zębów stałych z głębokim 
poddziąsłowym złamaniem. Uszkodzenie tkanek zęba 
w takim zakresie wymaga odbudowy protetycznej. Podczas 
wizyt kontrolnych wymagana jest również ocena dziąsła 
wokół pracy protetycznej, które nie wykazywało objawów 
patologicznych w okresie 12-miesięcznej obserwacji od za-
kończonego leczenia. Dodatkowo brak zmian okołowierz-
chołkowych i dobre utrzymanie stałej odbudowy świadczą 
o powodzeniu leczenia.

Wady wykonanego leczenia:
wykonanie kosztownego uzupełnienia protetycz- –
nego z pewnym prawdopodobieństwem koniecz-
ności jego wymiany po okresie wzrostu,
podjęto ryzyko głębokiego umieszczenia odbu- –
dowy protetycznej.

Wnioski
Leczenie skomplikowanych stanów pourazowych 

u dzieci wymaga współpracy wielu specjalistów, 
m.in. pedodontów, chirurgów, ortodontów i protety-
ków. Podczas planowania określonej terapii u pacjen-
tów w wieku rozwojowym szczególnie należy brać pod 
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Zalecenia higieniczne w obrębie jamy ustnej  
dla dzieci i młodzieży
Hygienic recommendations in the oral cavity for children and youth
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Summary

Good oral hygiene, appropriate diet and regular dental care are the most important 
factors in the child’s healthy dentition maintenance. 
The aim of the study was to determine healthful recommendations and to give 
guidelines for the most effective dental care procedures according to the age of the 
patient and his dental state. Some of these activities can be performed by the child 
himself (home care), others require the assistance of a professional (professional 
procedures). The article illustrates the role of the fluoride supplementation for 
caries prevention. It describes toothbrushing techniques, the best size, shape 
and texture of the toothbrush, the convenient ingredients in the toothpaste, the 
necessity of regular interdental cleaning using dental floss, mini brushes, toothpicks 
and rinsing the mouth. The study indicates the improvement of certain aspects of 

hygienic care. Recommendations were 
made with regard to in office education 
of patients and their parents.
Keywords

oral hygiene, dental caries prevention, brushing teeth, 
dental care, children

Wstęp

Dobra higiena jamy ustnej, właściwa dieta, regularne 
wizyty stomatologiczne są kluczowymi czynnikami w utrzy-
maniu zdrowego uzębienia u dziecka. Rozpoczęcie przepro-
wadzania zabiegów higienicznych w jamie ustnej wkrótce 
po wyrznięciu się pierwszych zębów mlecznych jest jednym 
z podstawowych elementem zapobiegania próchnicy. Dla-
tego tak ważna jest odpowiednio wczesna wizyta z dziec-
kiem u stomatologa, mająca głównie dla rodziców cel edu-
kacyjny, na której opiekunowie powinni być uświadamiani 
o przyczynach choroby próchnicowej oraz w jaki sposób, 

jakimi metodami i środkami pielęgnować jamę ustną dziec-
ka w poszczególnych okresach. Pomocne w tym względzie 
dla stomatologów zajmujących się dziećmi są okresowo 
publikowane wytyczne m.in. Europejskiego czy Amerykań-
skiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (EAPD, AAPD), 
w których zwarte są protokoły profilaktyczne, zalecenia 
odnośnie oceny ryzyka próchnicy i stosowania fluoru oraz 
wskazania dietetyczno-higieniczne dostosowane do wieku 
dziecka (1-3).

Celem pracy było ustalenie zaleceń i wskazówek zdro-
wotnych dla procedur najbardziej skutecznych w pielę-
gnacji jamy ustnej z uwzględnieniem wieku pacjenta i jego 
stanu uzębienia. 

Pierwsza wizyta u stomatologa
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owinięcie gazika wokół palca wskazującego lub  –
założenie na palec odpowiedniego przyboru hi-
gienicznego i zanurzenie go w wodzie lub napa-
rze rumianku,
delikatnie włożenie palca do ust dziecka oraz prze- –
cieranie górnego i dolnego wału dziąsłowego, bło-
ny śluzowej policzków oraz wyrzniętych zębów.

Jeśli dziecko nie chce otworzyć buzi lub gryzie palec 
matki podczas próby wkładania go do ust, matka może 
wsunąć palec w okolicy kąta ust dziecka, a następnie prze-
suwać palec wzdłuż wewnętrznej powierzchni policzka do 
tylnej części jamy ustnej. Potem należy włożyć delikatnie 
palec pomiędzy górny i dolny wał dziąsłowy lub górne 
i dolne zęby i kiedy dziecko otworzy usta, przetrzeć całą 
jamę ustną.

Przeprowadzanie zabiegów higienicznych w jamie 
ustnej powinno być jednak rozpoczynane nie później niż 
w momencie wyrznięcia pierwszego zęba mlecznego. Na-
tomiast kiedy pojawią się w jamie ustnej pierwsze zęby 
trzonowe mleczne, które posiadają już zagłębienia i bruz-
dy, należy wprowadzić do ich oczyszczania miękką szczo-
teczkę. Szczoteczka umożliwia usuwanie resztek pokar-
mowych z zębów oraz delikatne masowanie dziąseł. Już 
od tego momentu należy dziecko uczyć trzymania szczot-
ki w ręku, wkładania jej do ust i wykonywania prostych 
ruchów czyszczących. 

Szczoteczki do pielęgnacji jamy ustnej małych dzieci po-
winny (4):

być z tworzywa sztucznego, –
mieć małą zaokrągloną główkę, –
posiadać szeroki trzonek (rękojeść) dla wygodne- –
go jej utrzymania w ręku przez rodzica, a potem 
przez dziecko,
ewentualnie być wyposażone w specjalną tarcz- –
kę (ogranicznik), która chroni przed zbyt głębo-
kim włożeniem szczoteczki do ust dziecka.

Nadzorowane szczotkowanie zębów 
dziecka

Szczoteczki do higieny ustnej małych dzieci mogą być 
manualne lub elektryczne. Na rynku dostępne są sonicz-
ne szczotki elektryczne przeznaczone dla dzieci w wieku 
0-3 lata. Posiadają miękkie włosie i dzięki delikatnym drga-
niom pozwalają dokładnie oczyszczać powierzchnie zębów 
i dziąseł. Szczotki elektryczne mogą być wyposażone w ti-
mer lub odtwarzać muzykę, która sygnalizuje konieczność 
przejścia do następnej ćwiartki łuku zębowego lub odmie-
rza cały czas szczotkowania zębów, który powinien trwać 
około dwóch minut. Jeśli dziecko jest oporne lub nie może 
usiedzieć przez 2 minuty podczas mycia zębów, można 
spróbować użyć właśnie szczotki elektrycznej, która jest 
nowością dla dziecka, mówić wierszyk, śpiewać lub odtwa-
rzać ulubioną piosenkę dziecka (4, 11). W chwili obecnej 
nie ma wiarygodnych badań klinicznych, czy bardziej sku-
teczne są szczotki soniczne, czy elektryczne w usuwaniu 
płytki nazębnej u dzieci.

Pomimo świadomości o wzroście częstości występo-
wania próchnicy wczesnego dzieciństwa (ang. Early Chil-
dhood Caries – ECC) opieka nad jamą ustną niemowlęcia 
oraz wizyta u stomatologa po wyrznięciu pierwszego zęba 
mlecznego nie jest standardem w codziennej praktyce 
klinicznej (2, 4-7). Celem wizyty z dzieckiem u stomato-
loga, która powinna się odbyć, według zaleceń American 
Dental Association, American Academy of Pediatric Denti-
stry (AAPD), American Academy of Pediatrics (AAP), Ame-
rican Association of Public Health Dentistry (AAPHD) i Aca-
demy of General Dentistry (AGD), 6 miesięcy po wyrznięciu 
pierwszego zęba mlecznego, ale nie późnej niż w 12. mie-
siącu życia, jest ocena ryzyka zachorowania dziecka na 
próchnicę na podstawie wywiadu z rodzicami oraz bada-
nia klinicznego (8, 9). Na tej wizycie i kolejnych ustalana 
jest wzajemna współpraca między lekarzem a rodzicami 
obejmująca wszystkie aspekty opieki zdrowotnej nad jamą 
ustną dziecka w sposób kompleksowy, ciągły oraz ukie-
runkowany na tzw. domową opiekę stomatologiczną (ang. 
dental home) (1, 2, 5, 10).

Wizyta ta jest także okazją do uświadomienia rodzicom 
korzyści wynikających z zapobiegania próchnicy w porów-
naniu z kosztownym, stresującym i nieraz bolesnym jej 
leczeniem u dziecka. Przedstawiony wówczas rodzicom 
skoordynowany program profilaktyczny obejmuje: edu-
kację opiekunów w zakresie przeprowadzania zabiegów 
higienicznych w jamie ustnej dziecka, rady dietetyczno- 
-żywieniowe, zabiegi fluoryzacyjne oraz zaplanowanie 
wizyt stomatologicznych. Podczas tej wizyty demonstro-
wane są również rodzicom metody oczyszczania jamy 
ustnej i sposób układania niemowlęcia w czasie zabiegów 
higienicznych. Jest to na przykład metoda „kolano-do-ko-
lana” (ang. knee-to-knee positioning), kiedy dziecko leży 
na złączonych kolanach rodziców siedzących naprzeciwko 
siebie (6, 11, 12).

Pielęgnacja jamy ustnej niemowlęcia
Pielęgnacja jamy ustnej powinna być rozpoczęta 

w pierwszych miesiącach życia dziecka. Rodzice powinni 
regularnie oczyszczać błonę śluzową i wały dziąsłowe już 
od wczesnego okresu niemowlęcego – codziennie wieczo-
rem przed położeniem dziecka spać (2, 4, 13). Celem za-
biegów higienicznych rozpoczynanych w tym okresie jest 
utrzymanie jamy ustnej w czystości oraz przyzwyczajanie 
dziecka do manipulacji w jamie ustnej. Zabiegi te można 
wykonywać specjalnymi akcesoriami dla niemowląt nawi-
janymi lub nakładanymi na palec wskazujący takimi jak: 
kawałek gazy lub bawełniana chusteczka, gumowa lub sili-
konowa szczoteczka, specjalny naparstek z mikrofibry. 

Oczyszczenie jamy ustnej dziecka przez rodzica powin-
no się składać z następujących etapów:

dokładne umycie rąk, –
przygotowanie gazika lub innego przyboru higie- –
nicznego do oczyszczania jamy ustnej dziecka,
przygotowanie szklanki letniej wody lub słabego  –
naparu rumianku,
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nie chociaż przepłukać jamę ustną wodą lub użyć gumy 
z ksylitolem (3, 4, 13, 16).

Metody szczotkowania zębów dziecka
Techniki szczotkowania zębów dzieci różnią się rodzajem 

wykonywanych ruchów i kątem ustawienia włosia szczotki 
do powierzchni zębów i dziąseł. Rodzaj przyboru higienicz-
nego oraz metodę usuwania płytki bakteryjnej zalecane do 
stosowania u dziecka przedstawia tabela 2. Zarówno firma 
szczotki, jak i pasty do zębów nie jest istotna, ważne jest, 
aby były one dostosowane do wieku dziecka, a zabiegi hi-
gieniczne przeprowadzano skrupulatnie (2).

Jednym z łatwiejszych sposobów oczyszczania zębów 
jest metoda Fonesa, tzw. „kółeczkowa” (okrężna). Przy lek-
ko rozchylonych ustach włosie szczotki ustawia się prosto-
padle do długiej osi zębów, a następnie wykonuje się ruchy 
okrężne, oczyszczając powierzchnie policzkowe i wargowe 
zębów. Na powierzchniach żujących zębów wykonuje się 
poziome ruchy szorowania. Metoda ta zalecana jest głów-
nie dla uzębienia mlecznego lub u dzieci specjalnej troski 
ze względu na łatwy sposób wykonywania. Natomiast me-
toda obrotowo-wymiatająca (roll) jest polecana u dzieci 
od czasu wyrzynania się pierwszych zębów trzonowych 
stałych. Jest bardziej skomplikowana niż metoda Fonesa, 
ale skuteczniej oczyszcza powierzchnie żujące zębów trzo-
nowych z głębokimi bruzdami, usuwa zalegające resztki 
pokarmowe między zębami oraz tworzącą się płytkę bak-
teryjną w pobliżu dziąsła. Włosie szczotki należy skierować 
dodziąsłowo pod kątem 45° do powierzchni zęba i wyko-
nywać ruchy obrotowo-wymiatające od dziąsła w kierun-
ku powierzchni żującej, a w zębach przednich od dziąsła 
w kierunku brzegu siecznego. Natomiast powierzchnie 
żujące oczyszczane są ruchami poziomymi (szorowanie): 
szczotka ustawiona jest prostopadle do powierzchni zę-
bów i końcowym jej włosiem wygarniania się płytkę na-
zębną z zagłębień. Szczególnie należy zwracać uwagę na 
doczyszczanie powierzchni żujących jeszcze nie w pełni 
wyrzniętych pierwszych stałych zębów trzonowych. Koń-

Tabela 1. Ilość nakładanej pasty do zębów i zawartość fluoru w paście zależnie od wieku dziecka.

Wiek Ilość nakładanej pasty Rodzaj pasty fluorkowej
Postępowanie

po zabiegu 
higienicznym

0-6 miesięcy – – –

6-24 
miesiące

Ilość pasty o rozmiarze najmniejszego  –
paznokcia u rączki dziecka lub 
Posmarowanie szczotki tylko cienką  –
warstwą (smugą) pasty lub 
Nałożenia pasty o wielkości ziarna ryżu –

1000 ppm F lub –
500 ppm F w regionach z ponadoptymal- –
ną zawartością F w wodzie pitnej u dzieci 
poniżej 6. r.ż. oraz u dzieci poniżej 2. r.ż. przy 
nieprzestrzeganiu przez rodziców ogranicze-
nia ilości stosowanej pasty u dziecka

Wytarcie gazikiem 
jamy ustnej z pozosta-
łości pasty

Od 3.-6. 
roku życia

Nałożenia pasty o wielkości połowy ziarn-
ka zielonego groszku

1000 ppm F Wypluwanie nadmia-
ru pasty

Powyżej 
6. roku życia

Nałożenia pasty o wielkości ziarnka zielo-
nego groszku

Pasta taka jak dla dorosłych 1450 ppm F

Ilość nakładanej pasty i jej rodzaj powinny być dosto-
sowane do wieku dziecka (tab. 1) (1, 2, 4, 14). Dzieciom 
należy stopniowo uświadamiać, że pasty do zębów nie 
powinno się połykać, ale ją wypluwać. Nie trzeba małych 
dzieci uczyć płukania jamy ustnej po zabiegu szczotkowa-
nia zębów, gdyż dziecko najczęściej nie rozumie tej czyn-
ności i zwykle połknie wodę razem z pastą. Pasty przezna-
czone dla dzieci najczęściej mają przyjemny smak i zapach 
i mogą prowokować dziecko do ich połykania (13). Rodzice 
pytani o to, czy ich małe dziecko połyka pastę do zębów, 
najczęściej odpowiadają twierdząco. Opiekunowie nie 
zdają sobie sprawy, że jest to preparat chemiczny, który 
nie jest przeznaczony do jedzenia i może wywołać dolegli-
wości gastryczne. Jednocześnie słusznie polecana już od 
wczesnego dzieciństwa pasta z fluorem – systematycznie 
połykana w tym okresie, może stać się przyczyną pojawia-
nia się zmian demineralizacyjnych o charakterze fluorozy 
na zębach przednich stałych (2, 3, 15). 

To, że dziecko od najmłodszych lat umie według ro-
dzica posługiwać się szczotką, nie znaczy, że zabiegi hi-
gieniczne w jamie ustnej będą przez nie przeprowadzane 
właściwie. Generalnie do 6. roku życia rodzice powinni 
szczotkować zęby dziecka, jednocześnie ucząc je przepro-
wadzania tych zabiegów samodzielnie w miarę nabywa-
nia przez dziecko umiejętności manualnych. Dzieci zwykle 
zapominają o myciu zębów trzonowych i ich wewnętrz-
nej powierzchni, a także języka. Dobrym pomysłem jest 
wspólne szczotkowanie zębów z dzieckiem, które będzie 
naśladować rodzica. W późniejszych latach opiekunowie 
powinni zawsze poprawiać po dziecku oczyszczanie zę-
bów, zwłaszcza trzonowych, pomagać mu i kontrolować 
jakość higieny jamy ustnej nawet do 10. roku życia (4, 13). 
W motywowaniu nastolatków do przeprowadzania re-
gularnego szczotkowania zębów i odwiedzania dentysty 
należy podkreślać znaczenie zdrowych ładnych zębów 
dla urody oraz przyjemnego zapachu z ust po właściwej 
pielęgnacji jamy ustnej. Jeśli nie ma możliwości, aby po 
przekąsce lub posiłku wyszczotkować zęby, należy doraź-
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dentystyczne mogą stosować rodzice u dziecka już w uzę-
bieniu mlecznym po wyrznięciu drugich zębów trzonowych, 
a następnie nadzorować przeprowadzanie tego zabiegu 
w momencie uzyskania przez dziecko odpowiednich zdol-
ności manualnych. Samodzielne opanowanie umiejętności 
używania nici lub taśmy dentystycznej występuje około  
10. roku życia.

Szczególnie istotne jest dokładne nitkowanie po-
wierzchni międzyzębowych stałych zębów trzonowych. 
Szczoteczki międzyzębowe dokładnie oczyszczają miejsca, 
w których zalega osad i resztki jedzenia, zwłaszcza u osób 
posiadających większe przestrzenie międzyzębowe lub 
noszących aparat ortodontyczny. Są to tzw. wyciorki, któ-
re przypominają miniaturowe szczotki do czyszczenia bu-
telek. Zależnie od szerokości przestrzeni międzyzębowych 
można stosować szczotki o różnej grubości. Oczyszczanie 
przestrzeni międzyzębowych przeprowadza się ruchami 
poziomymi (13).

Do oczyszczania języka służą szczotki i skrobaczki (czy-
ściki). Na języku gromadzą się resztki pokarmowe, które 
są podłożem dla rozwoju bakterii pomiędzy brodawka-
mi języka i stają się źródłem nieprzyjemnego zapachu. 
Specjalne szczotki mają krótkie, miękkie włosie i okrągły 
kształt, co zapobiega powstawaniu odruchu wymiotnego. 
Obecnie większość manualnych szczotek do zębów posia-
da na drugiej stronie główki tarczkę z miękkimi plastiko-
wymi wypustkami do oczyszczania języka. Innym urządze-
niem są skrobaczki, które różnią się od siebie kształtem, 
liczbą krawędzi czyszczących, materiałem, z którego są 
wykonane (plastik, metal) oraz sposobem użycia (ręczne 

cowe włókna (wydłużone w niektórych szczotkach) należy 
ułożyć pod takim kątem, aby wymiatać resztki pokarmowe 
spod nawisającego dziąsła. Rodzice zwykle nie wiedzą, że 
za pełnym lukiem zębów mlecznych w wieku około 6 lat 
wyrznie się pierwszy stały ząb trzonowy, który będzie już 
miał pozostawać w jamie ustnej przez całe życie (13).

Dodatkowe akcesoria  
do higieny jamy ustnej

Do dokładniejszego czyszczenia przestrzeni pomiędzy 
zębami stosowane są nici, taśmy lub szczoteczki między-
zębowe. Akcesoria te skutecznie oczyszczają z płytki bak-
teryjnej i resztek pokarmowych miejsca, gdzie zazwyczaj 
rozwija się próchnica i zapalenie dziąseł, a włosie szczo-
teczki nie jest w stanie do nich dotrzeć. Nici dentystyczne 
są woskowane lub niewoskowane, dostępne w różnych 
zapachach i o różnej grubości. Nici oprócz mechaniczne-
go oczyszczania powierzchni między zębami mogą dostar-
czać substancji o działaniu przeciwpróchnicowym (fluor 
czy ksylitol) lub antybakteryjnym (np. chlorheksydyna) (1). 
Nici dentystyczne z włókna pojedynczego (z politetraflu-
oroetylenu – PTFE) są bardziej miękkie niż tradycyjna nić 
nylonowa i stąd łatwiej nimi przesuwać między zębami. Są 
również mniej narażone na przerwanie lub strzępienie.

Odpowiedniej grubości nić rozpina się między wskazu-
jącymi palcami lub używając specjalnych trzymadełek. Na-
piętą nić wprowadza się ruchem pionowych w kontakcie 
z powierzchnią styczną jednego z zębów, a następnie wypro-
wadza się z przestrzeni takim samym ruchem w kontakcie 
z powierzchnią styczną drugiego sąsiadującego zęba. Nici 

Tabela 2. Akcesoria oraz metody oczyszczania jamy ustnej zależnie od wieku dziecka.

Akcesoria Wiek Metoda

Kawałek gazy lub bawełniana chusteczka  –
Gumowa lub silikonowa szczoteczka  –
Specjalny naparstek z mikrofibry –

0-6 miesięcy Oczyszczanie i masowanie wałów dziąsłowych

Szczoteczka z tworzywa sztucznego z mięk-
kim włosiem, o wielkości główki dostosowa-
nej do jamy ustnej dziecka: manualna lub 
elektryczna

Od wyrznięcia 
pierwszych zębów 
mlecznych do  
5. roku życia

Oczyszczanie zębów metodą Fonesa:
ruchami kolistymi powierzchni przedsionkowych zębów,  –
ruchami szorującymi powierzchni żujących zębów, –
ruchami wymiatającymi powierzchni językowych zębów –

Od 6. roku życia

Oczyszczanie zębów metodą wymiatającą (roll):
ruchami obrotowo-wymiatającymi powierzchni językowych  –
i przedsionkowych zębów,
ruchami szorującymi powierzchni żujących zębów –

Szczotki i skrobaczki do języka Od 6.-8. roku 
życia

Przesuwanie skrobaczki od tyłu do przodu języka oczyszczając 
nasadę, a następnie jego boczne powierzchnie 

Irygatory stomatologiczne Od 4.-5. roku życia Spray zwierający odpowiednie substancje oczyszcza zęby, prze-
strzenie międzyzębowe i masuje dziąsła

Płukanki Od 6. roku życia Płukanie przez 30 sek. jamy ustnej, a następnie wypluwanie płynu

Nici, taśmy Od 8.-10. roku 
życia lub wcześniej 
stosowane 
u dziecka przez 
rodziców

Rozpiętą między wskazującymi palcami nić wprowadza się do 
przestrzeni między zębami i oczyszcza ich powierzchnie styczne

Szczoteczki międzyzębowe Oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych ruchami poziomymi
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ny śluzowej (mucositis). W tym okresie również zalecane 
jest szczotkowanie zębów 2-3 razy dziennie. W przypadku 
zmian zapalnych na błonie śluzowej mogą być okresowo 
użyte gąbkowe, piankowe lub supermiękkie szczotki na-
sączone chlorheksydyną oraz delikatna, bezzapachowa 
pasta do zębów. Szczotki elektryczne lub ultradźwiękowe 
i nici dentystyczne są możliwe do stosowania, jeśli pacjent 
jest zdolny do korzystania z nich oraz w sytuacji, kiedy nie 
powodują podrażnień błony śluzowej. Zaleca się nici ze 
sztywnym końcem, które łatwiej jest wprowadzać w trud-
no dostępne przestrzenie międzyzębowe. Natomiast iryga-
tory nie powinny być stosowane w okresie pancytopenii, 
aby unikać urazów tkanek (17).

Szczególnym problemem jest przeprowadzanie zabie-
gów higienicznych w jamie ustnej u dzieci leczonych sta-
łymi aparatami ortodontycznymi ze względu na obecność 
zamków, pierścieni, drutu i ligatur, które sprzyjają zleganiu 
płytki bakteryjnej. Niedokładnie przeprowadzane zabiegi 
higieniczne mogą doprowadzić do powstawania zmian de-
mineralizacyjnych, ubytków próchnicowych lub zapalenia 
dziąseł. Krytycznymi miejscami dla odkładania płytki na-
zębnej są bliższe i dalsze podstawy zamka znajdujące się 
poniżej drutu ortodontycznego. Dlatego też w przypadku 
noszenia aparatów stałych zabiegi higieniczne powinny 
być przeprowadzane bardzo dokładnie i trwać przynaj-
mniej 10 minut. Do tego celu głównie wykorzystywane są 
(oprócz standardowych szczotek) nici, taśmy lub szczotecz-
ki międzyzębowe oraz płukanki (18).

Podsumowanie
Wybór odpowiedniej techniki przeprowadzania za-

biegów higienicznych w jamie ustnej dziecka oraz dobór 
właściwych do tego celu akcesoriów higienicznych zależy 
od wieku dziecka, jego stanu ogólnego i miejscowego oraz 
jego umiejętności manualnych. U młodszych dzieci pro-
cedury te powinny być przeprowadzane przez rodziców, 
a następnie przez wiele lat przez nich nadzorowane i kon-

lub ultradźwiękowe). Czyszczenie polega na przesuwaniu 
skrobaczki od tyłu do przodu języka. Oczyszczać powinno 
się zarówno nasadę, jak i boczne strony języka. Po każ-
dym ruchu należy opłukać skrobaczkę pod zimną bieżącą 
wodą. Wskazane jest czyszczenia języka po nocy i przed 
pójściem spać.

Irygatory stomatologiczne są polecane dla dzieci nie-
pełnosprawnych lub dla tych, u których w danym okresie 
nie można stosować szczotek do zębów ze względu na ry-
zyko powodowania zwiększonego krwawienia z dziąseł lub 
dolegliwości bólowych podczas szczotkowania. Ich działa-
nie polega na oczyszczaniu zębów, przestrzeni międzyzę-
bowych, przepłukiwaniu kieszonek dziąsłowych oraz ma-
sowaniu dziąseł sprężonym strumieniem wody, która może 
zawierać substancje przeciwpróchnicowe lub przeciwza-
palne. Uzupełnieniem zabiegów higienicznych są płukanki 
zawierające środki zapobiegające próchnicy lub o działaniu 
antybakteryjnym. Przeznaczone są jednak dla dzieci powy-
żej 6. roku życia. Stosowanie irygatorów i płukanek nie za-
stępuje właściwego czyszczenia zębów.

Zabiegi higieniczne  
w obrębie jamy ustnej  
w grupach szczególnego ryzyka

Higiena jamy ustnej u dzieci przed podjęciem leczenia 
przeciwnowotworowego obejmuje szczotkowanie zębów 
i języka 2-3 razy na dobę pastą fluorkową, przy użyciu ma-
nualnych lub elektrycznych szczotek z miękkiego włosia, 
niezależnie od stanu hematologicznego. Szczotki ultra- 
dźwiękowe i nici dentystyczne powinny być zalecane tylko 
wtedy, gdy pacjent jest odpowiednio przeszkolony. U pa-
cjentów ze złą higieną jamy ustnej lub z zapaleniem przy-
zębia mogą być dodatkowo stosowane płukanki z chlor-
heksydyną w postaci bezalkoholowego roztworu. Podczas 
leczenia immunosupresyjnego intensywna pielęgnacja 
jamy ustnej ma ogromne znaczenie, ponieważ zmniejsza 
ryzyko rozwoju umiarkowanych i ciężkich zapalenie bło-
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trolowane, zgodnie z profesjonalnymi zaleceniami opiekującego się dzieckiem 
stomatologa.
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