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Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, określany w często stosowanej w Polsce 

klasyfikacji WHO- ICD-10 jako zaburzenia hiperkinetyczne jest jednym z najczęściej występujących 

zaburzeń neurobehawioralnych występującym w wieku rozwojowym. Zaburzenie to najczęściej 

diagnozowane jest u dzieci w wieku szkolnym, gdy ruchliwość i impulsywność stają się realnymi 

przeszkodami w zdobywaniu wiedzy i funkcjonowaniu w środowisku rówieśników, niemniej jednak 

problem ten dotyczy również dzieci młodszych i w większości przypadków trudno jest określić 

początkowy moment wystąpienia objawów. Osoby z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z 

deficytem uwagi często muszą się z nim zmagać całe życie- również w wieku dojrzałym chociaż 

symptomy z biegiem czasu stają się coraz mniej nasilone. Wprowadzona w 2013 klasyfikacja 

Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego- DSM-V umożliwia diagnozowanie tego zaburzenia 

również w starszym wieku.  

Wyniki badań epidemiologicznych mających określić częstość występowania ADHD bardzo różnią się 

od siebie. Wpływ na ten stan rzeczy ma stosowanie różnych klasyfikacji oraz metodologii badań. 

Rozpowszechnienie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w Europie w 

zależności od stosowanych kryteriów wynosi od około 1% populacji do 17,1%. Generalnie przyjmuje 

się, że odsetek dzieci z ADHD na świecie wynosi około 3-5% i mimo braku szczegółowych badań 

uznaje się, że w Polsce jest podobny.  

W literaturze przeważa pogląd, że zaburzenia hiperkinetyczne częściej dotykają chłopców, jednak 

pojawiają się też głosy, że wynika to z faktu, że u dziewcząt na pierwszy plan wysuwają się problemy z 

koncentracją, podczas gdy chłopcy są nadmiernie ruchliwi i nadpobudliwi co sprzyja kierowaniu do 



specjalisty i stawianiu diagnozy. Ze względu na tę charakterystykę u dziewcząt zaburzenie częściej 

pozostaje niezdiagnozowane.  

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi charakteryzuje triada objawów, które 

powinny występować jednocześnie, w stopniu nieadekwatnym do poziomu rozwoju dziecka. Te trzy 

grupy objawów to: nadmierna ruchliwość, nadmierna impulsywność oraz znaczne problemy z 

koncentracją uwagi. Występowanie tych symptomów ma duży wpływ na funkcjonowanie dziecka, 

jego rozwój oraz na całokształt egzystencji. 

Badaniem objęto grupę 120 dzieci i młodzieży u których zdiagnozowano zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej z deficytem uwagi na podstawie klasyfikacji  DSM-IV/V lub zespół hiperkinetyczny na 

podstawie klasyfikacji  ICD-10. W każdym przypadku diagnoza została postawiona przez lekarza 

psychiatrę. Grupę kontrolną stanowiła grupa 120 osób u których nie zdiagnozowano ADHD. Nie 

odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą kontrolną i badaną pod względem wieku 

ani płci. Rodzice wszystkich biorących udział w badaniu wyrazili na nie zgodę. Wśród dzieci i 

młodzieży przeprowadzono następujące badania: badanie ankietowe wśród rodziców dzieci i 

młodzieży, badanie kliniczne stanu jamy ustnej dzieci i młodzieży, badanie mikrobiologiczne oraz 

zdolności buforowych śliny dzieci i młodzieży 

Badanie ankietowe przeprowadzono wśród rodziców badanych. Ankieta dotyczyła stanu zdrowia, 

nawyków higienicznych i dietetycznych badanych dzieci. Kliniczne badanie stomatologiczne 

przeprowadzono przy pomocy jednorazowego zestawu diagnostycznego w sztucznym oświetleniu. 

Badanie obejmowało obecny stan jamy ustnej dziecka. Wyniki wprowadzano do karty badań według 

własnego projektu.  W badaniu mikrobiologicznym określono miana kolonii bakterii w ślinie: 

Streptococcus mutans  oraz bakterii z rodzaju Lactobacillus z wykorzystaniem testów  CRT bacteria 

firmy Ivoclar Vivadent. Badanie zdolności buforowych śliny przeprowadzono przy pomocy testu CRT 

buffer firmy Ivoclar Vivadent. Badania wykonano zgodnie z zaleceniami producenta testów. Uzyskane 

wyniki badań poddano analizie statystycznej.  

Cele pracy: 

1. Analiza stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej 

z deficytem uwagi (ADHD). 2. Ocena potrzeb leczniczych w zakresie zdrowia jamy ustnej dzieci i 

młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. 3. Ocena wpływu zespołu 

nadpobudliwości  psychoruchowej z deficytem uwagi na dietę i skuteczność wykonywania zabiegów 

higienicznych. 4. Analiza wpływu farmakologicznego leczenia ADHD na stan zdrowia jamy ustnej. 5. 

Ocena zależności pomiędzy chorobą próchnicową, a liczebnością kolonii bakteryjnych Streptococcus 

mutans i Lactobacillus spp. 6. Porównanie stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży z zespołem 

nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi z grupą osób zdrowych. 7. Ocena korelacji 

pomiędzy zespołem nadpobudliwości  psychoruchowej z deficytem uwagi, a występowaniu lęku 

przed leczeniem stomatologicznym. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono że badani z ADHD nieznacznie częściej mieli 

szkodliwe nawyki, takie jak ssanie palców, nagryzanie przedmiotów lub obgryzanie paznokci, 

(43,33%) w porównaniu z grupą kontrolną, (32,50%).  

Analizując nawyki higieniczne stwierdzono, że w grupie kontrolnej badani nieznacznie częściej 

korzystali z wizyt u stomatologa raz w miesiącu lub raz na 3-4 miesiące, (46,67%) w porównaniu z 

badanymi z ADHD, (42,50%). Z przeprowadzonych badań wynika, że w grupie z ADHD badani istotnie 

częściej odczuwali silny lęk przed wizyta u stomatologa (39,17%) w porównaniu z badanymi z grupy 

kontrolnej (28,33%). W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że w grupie 



badanych z ADHD istotnie częściej zęby były myte rzadziej niż raz dziennie, (26,67%) w porównaniu z 

grupą kontrolną, (3,33%), stwierdzone różnice były wysoce istotne statystycznie, (p<0,00001). W 

wyniku badań stwierdzono, że w grupie z ADHD badani nieznacznie częściej używali do mycia zębów 

szczoteczki elektrycznej, (9,17%) w porównaniu z grupą kontrolną, (6,67%). Analiza statystyczna nie 

wykazała istotnych różnic pomiędzy grupami w ocenie częstości wymiany szczoteczki, metody 

szczotkowania zębów, czy stosowania dodatkowych środków do higieny jamy ustnej.  

Nie stwierdzono, aby badani z ADHD częściej stosowali dietę, analiza statystyczna nie wykazała 

istotnych różnic pomiędzy grupami odnośnie spożywania przekąsek (w obu grupach blisko 85% 

rodziców deklarowało, że dziecko spożywa przekąski) czy liczby spożywanych posiłków w ciągu dnia. 

Stwierdzono natomiast, że w grupie z ADHD badani istotnie częściej spożywali słodycze kilka razy 

dziennie, (28,33%) niż w grupie kontrolnej, (20,00%), (p=0,02). Zaobserwowano także znaczne 

rozbieżności pomiędzy grupami odnośnie najczęściej spożywanych napojów. Analiza statystyczna 

wykazała, że badani z ADHD istotnie częściej spożywali napoje energetyzujące, (20,00%) w 

porównaniu z grupa kontrolną, (2,50%) a także soki owocowe, (42,50% vs. 32,50%) i napoje 

gazowane, (26,67% vs. 22,50%). Stwierdzone różnice były wysoce istotne statystycznie, (p<0,00001). 

Analizując przeprowadzone badanie kliniczne stwierdzono, że zaburzenia zgryzu częściej stwierdzane 

były w grupie kontrolnej natomiast zmiany na błonie śluzowej występowały w obu grupach z 

podobną częstością.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że próchnica występowała nieco częściej w grupie 

z ADHD, (75,83%) niż w grupie kontrolnej, (65,00%). Stwierdzone różnice nie były istotne 

statystycznie, (p=0,07). Intensywność próchnicy w obu grupach była zbliżona. Badania wykazały, że 

liczba P, U i PUWz były wyższe w grupie z ADHD w porównaniu z grupą kontrolną, natomiast liczba W 

była nieznacznie wyższa w grupie kontrolnej. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy 

grupami tylko w ocenie  liczby P, (p=0,004), natomiast w ocenie liczby PUWz, U i W nie stwierdzono 

znamiennych statystycznie różnic, (p>0,05). Badani, którzy przyjmowali leki na ADHD mieli 

nieznacznie wyższe wartości liczby PUWz, P i U w porównaniu z badanymi, którzy nie przyjmowali 

leków. Przeprowadzone badania wykazały, że liczba W była nieco wyższa w grupie kontrolnej, a 

wskaźnik leczenia próchnicy był istotnie statystycznie wyższy w grupie kontrolnej w porównaniu z 

grupą z ADHD, (p=0,002).  

Analiza statystyczna wykazała, że w grupie z ADHD umiarkowana warstwa płytki nazębnej lub złogi w 

kieszonce dziąsłowej występowały istotnie częściej , (45,83%) niż w grupie kontrolnej, (31,66%), 

(p=0,04), stwierdzono też, że w grupie z ADHD istotnie częściej występowało umiarkowane lub 

nasilone zapalenie dziąseł, (23,34%) niż w grupie kontrolnej, (8,34%), (p=0,004).  

Po przeanalizowaniu badań śliny stwierdzono, że obie grupy miały podobną zdolność buforową śliny. 

Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic w ocenie miana SM i LB pomiędzy grupami, 

stwierdzono natomiast korelację pomiędzy mianem SM i LB, a liczbami PUWz i P w obu grupach. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wśród dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości 

psychoruchowej z deficytem uwagi oraz grupy kontrolnej bez tego zaburzenia wyciągnięto 

następujące wnioski: 

 

1.      Uzyskane wysokie wartości wskaźników próchnicy (frekwencja i intensywność próchnicy) 

wskazują na niezadowalający stan zdrowia uzębienia badanej grupy dzieci i młodzież z zespołem 

nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. 



2.       Wskaźnik leczenia próchnicy ma znacznie niższą wartość u dzieci i młodzieży z zespołem 

nadpobudliwości psychoruchowej niż w grupie kontrolnej. 

3.      Stwierdzono częstsze występowanie stanów zapalnych dziąseł w badanej grupie w porównaniu 

z grupą kontrolną.  

4.      Nawyki żywieniowe i higieniczne dzieci i młodzież z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej 

z deficytem uwagi są na niskim poziomie. 

5.      Leki stosowane w farmakoterapii ADHD nie mają znaczącego wpływu na stan zdrowia jamy 

ustnej.  

6.      Badania wykazały silną korelację pomiędzy obecnością wysokiego miana bakterii Streptococcus 

mutans i Lactobacillus spp. w ślinie a występowaniem próchnicy.  

7.      Stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z 

deficytem uwagi jest gorszy od dzieci zdrowych.  

8.      Lęk odczuwany przed leczeniem stomatologicznym przez dzieci i młodzież z zespołem 

nadpobudliwości psychoruchowej jest większy niż u osób zdrowych. 

9.      Dzieci i młodzież z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi należy zaliczyć 

do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia chorób jamy ustnej.  

10.     Należy zintensyfikować działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców 

dotyczące prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych, które mają wpływ na zdrowie jamy 

ustnej.  

11.     Wskazane jest szkolenie personelu medycznego w celu przygotowania do pracy z osobami 

chorymi na ADHD, ukierunkowane na zminimalizowanie niepokoju oraz zapewnienie pacjentowi 

poczucia bezpieczeństwa w trakcie wizyt w gabinecie stomatologicznym.  

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

Attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) also called hyperkinetic disorders according to WHO 

ICD-10 classification which is frequently used in Poland, is one of the most common neurobehavioral 

disorder occurring in childhood. This disorder is usually diagnosed in school- age children when 

hyperactivity and impulsivity become real obstacles to the acquisition of knowledge and functioning 

in the environment of their peers, but this problem also applies to younger children and in most 

cases it is difficult to determine the starting point for the onset of symptoms. People with ADHD 

often have to manage with it in their entire life- also in adulthood, although symptoms over time are 



becoming less severe. Introduced in the 2013 classification of the American Psychatric Association - 

DSM-V allows to diagnose this disorder also in adulthood. 

Epidemiological studies designed to determine the prevalence of ADHD are very different from each 

other. The reason is the fact that reaserchers ussing a different classifications and research 

methodology. The prevalence of attention deficit/ hyperactivity disorder, in Europe is from about 1% 

to 17.1% of the population. Generally, it is assumed that the percentage of children with ADHD in the 

world is around 3-5%, and despite the lack of detailed research we can assumed that in Poland is 

similar. 

By the prevailing view in literature the hyperkinetic disorders more often affect boys, but there are 

also voices that this is due to the fact that the girls usually have problems with concentration, while 

the boys are hyperactive which lead to referral to a specialist and the diagnosis. Because of these 

characteristics among girls disorder often remains undiagnosed. 

Hyperactivity disorder, attention deficit characterized by a triad of symptoms that must be present at 

the same time, to the inadequate level of development of the child. These three groups of symptoms 

are: hyperactivity, excessive impulsiveness and significant problems with attention span. The 

occurrence of these symptoms have a big impact on the functioning of the child's development and 

for the entire existence. 

The study group consisted of 120 children and adolescents diagnosed with attention 

deficit/hyperactivity disorder based on DSM-IV / V or hyperkinetic syndrome based on ICD-10. In any 

case, they were diagnosed by a psychiatrist. The control group was a group of 120 people who were 

not diagnosed with ADHD. There were no statistically significant differences between the groups 

regarding to age or gender. Parents of all participants in the study have given their consent. Among 

children and adolescents, the following studies was carried: survey of parents, clinical trial of oral 

condition of children and adolescents, microbiological testing and the ability to buffer the saliva of 

children and adolescents. 

The survey was conducted among parents. Was related to general health, oral hygiene and dietary 

habits of the children. Clinical dental examination was carried out using a disposable diagnostic set in 

artificial light. The study included the current state of the mouth of the child. The results was marked 

into a test card according to own design. Saliva analysis of Streptococcus mutans and Lactobacillus 

spp. Was performed using bacteria assays CRT from Ivoclar Vivadent. Salivary buffer capacity was 

assessed using a test CRT buffer from Ivoclar Vivadent. The tests were performed according to the 

manufacturer guideline. The results were statistically analyzed. 

Objectives: 

1. Analysis of the oral health of children and adolescents with attention deficyt/hyperactivity 

disorder (ADHD). 2. Assessment of oral treatment needs of children and adolescents with ADHD. 3. 

Evaluation of an impact of attention deficit/ hyperactivity disorder on diet and effectiveness oral 

hygiene procedures. 4. Analysis of the impact of ADHD mediaction on oral health. 5. Determination 

of the relationship between dental caries and level of bacterial colonies of Streptococcus mutans and 

Lactobacillus spp. 6. Comparison the oral health of children and adolescents with ADHD and people 

without this disorder. 7. Evaluation of the correlation between ADHD and the occurrence of dental 

fear. 



Based on the obtained results it was found that group with ADHD had a slightly more damaging 

habits such as sucking finger, biting objects or nail biting, (43.33%) compared with the control group 

(32.50%). 

In the control group children and adolescents slightly more often visit a dentist once a month or once 

every 3-4 months (46.67%) compared with the study group (42.50%). In the group with ADHD 

children significantly more likely to feel a fear of the dentist, (39,17%) compared with the control 

group (28.33%). As a result of statistical analysis, it was found that in a group of patients with ADHD 

significantly more children brush their teeth less frequently than once a day (26.67%) compared with 

the control group (3.33%) differences were statistically highly significant ( p <0.00001). The results 

showed that children in the ADHD group more often used electric toothbrush (9.17%) compared with 

the control group (6.67%). Statistical analysis showed no significant difference between the groups in 

the evaluation of the frequency of brush replacement, brushing methods or the use of additional 

dental agents for oral hygiene. 

It was observed that subjects with ADHD are usually on any specific diet, statistical analysis showed 

no significant differences between the groups regarding the consumption of snacks (in both groups, 

nearly 85% of parents declared that the child eats snacks) or the number of meals during the day. 

However it has been found, that in the group with ADHD significantly more children consume sweets 

several times a day, (28.33%) than in control group (20.00%) (p = 0.02). There was also significant 

differences between the groups regarding the daily consumed beverages. Statistical analysis showed 

that children with ADHD drink significantly more energy drinks, (20.00%) compared to the control 

group (2.50%), fruit juices (42.50% vs. 32.50%) and sodas, (26.67% vs. 22.50%). The observed 

differences were statistically highly significant (p <0.00001). 

Analyzing conducted clinical study found that bite disorders more common in the control group, 

whereas changes in the mucous membrane occur in groups with similar frequency. 

The results showed that the decay occurred slightly more often in the group with ADHD (75.83%) 

than in the control group (65.00%). Differences were not statistically significant (p = 0.07). Caries in 

both groups were similar. Studies have shown that the index of D, M, and DMFT were higher in the 

group with ADHD compared to the control group, and the M index was slightly higher in the control 

group. The statistical analysis showed significant differences between the groups only in assessing 

the index D (p = 0.004), while in the evaluation of index DMF, M and F shows no statistically 

significant differences (p> 0.05). Respondents who were mediacated for ADHD had slightly higher 

index of DMFT, D and M compared with schildren who did not take drugs. Research has shown that 

the index was slightly higher in the control group and the rate of caries was significantly higher in the 

control group compared to the group with ADHD (p = 0.002). 

The statistical analysis showed that in the group with ADHD moderate layer of dental plaque or 

depositsin in the gingival pocket was significantly more frequent (45.83%) than in control group 

(31.66%) (p = 0.04), it was also found that in the group with ADHD moderate to severe gingivitis, is 

present significantly more often (23.34%) than in the control group (8.34%) (p = 0.004). 

After analyzing saliva testing, it was found that both groups have a similar buffering capacity of 

saliva. Statistical analysis showed no significant difference in the evaluation of MS and LB levels 

between the groups, while the correlation was found between MS and LB levels, and DMFT and D 

index in both groups.  

Based on research conducted among children and adolescents with ADHD and control group without 

the disorder following conclusions are: 



1.High caries prevalence among children and adolescents suggests  unsatisfactory state of oral 

health.  

2.The value of dental caries treatment indicator in the examined group is lower than in the control 

group.  

3. Higher incidence of gingivitis in a study group compared to the control group was observed. 

4.Children and adolescents with ADHD have poor diet and oral hygiene habits.  

5.Drugs used in the pharmacotherapy of ADHD have no significant impact on oral health. 

6.Reaearch have shown a strong correlation between the presence of high levels of Streptococcus 

mutans and Lactobacillus spp. in saliva and prevalence of dental caries. 

7.Children and adolescents with ADHD in many aspects have worse oral health than children without 

this disorder.  

8. Children and adolescents with ADHD experience high fear of dental treatment. 

9. Children and adolescents with ADHD should be classified as an increased risk for oral diseases 

group.  

10. Children and adolescents so should be educated with their parents about healthy diet and oral 

hygiene. 

11.Medical staff should be prepared to work with ADHD children and adolescents, dentists should 

minimize their anxiety and give them a sense of safety during visits in the dental office. 

 


