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STRESZCZENIE 

Próchnica wczesnego dzieciństwa (ECC) jest najbardziej rozpowszechnioną przewlekłą chorobą u 

dzieci w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym i stanowi poważny problem światowego zdrowia 

publicznego. Ze względu na wieloczynnikową etiologię oraz infekcyjny i nawrotowy charakter ECC, 

obowiązujące standardy postępowania profilaktyczno-terapeutycznego są niewystarczające i 

wymagają uwzględnienia miejscowych preparatów przeciwdrobnoustrojowych skutecznych wobec 

kariopatogenów.  

Głównym celem pracy była ocena skuteczności przeciwdrobnoustrojowej powidonku jodyny w 

próchnicy wczesnego dzieciństwa. Do realizacji głównego celu pracy postawiono cele szczegółowe, 

którymi były: 

1. Ocena wybranych czynników ryzyka próchnicy wczesnego dzieciństwa. 

2. Ocena kliniczna stanu uzębienia u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, z określeniem 

lokalizacji zmian próchnicowych w ECC i S-ECC. 

3. Ocena występowania grzybów z rodzaju Candida spp., bakterii Lactobacillus spp. oraz S.  

mutans w ślinie u dzieci z ECC, z S-ECC i dzieci bez próchnicy. 

4. Ocena skuteczności przeciwdrobnoustrojowej powidonku jodyny wobec grzybów Candida 

spp., bakterii Lactobacillus spp. i bakterii S. mutans u dzieci z ECC, z S-ECC i dzieci bez próchnicy. 

Dodatkowo: 

5. Ocena występowania wybranych odpowiedzialnych za tworzenie biofilmu genów, 

występujących w wyizolowanych szczepach C. albicans. 

Badania obejmowały ankietę wśród rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, badanie 

kliniczne stanu uzębienia dzieci oraz badania laboratoryjne (mikrobiologiczne i genetyczne). Badanie 

ankietowe zostało przeprowadzone wśród 250 rodziców dzieci w wieku od 11 miesięcy do 69 

miesięcy, które uczęszczały do żłobków i przedszkoli na terenie miasta Lublin. Dziewczęta stanowiły 

54% ogółu badanych, natomiast chłopcy – 46%. Autorski kwestionariusz dotyczył wybranych 



czynników ryzyka rozwoju i zapobiegania próchnicy wczesnego dzieciństwa. Badanie kliniczne 

obejmowało ocenę stanu uzębienia mlecznego: liczbę zębów, obecność ubytków próchnicowych, 

wypełnień oraz braków zębowych. Spośród 250 dzieci uczestniczących w badaniu klinicznym, do 

dalszych badań zakwalifikowanych zostało 63 dzieci w wieku od 24 miesięcy do 63 miesięcy, 

podzielonych na trzy grupy: dzieci  ze  zdiagnozowanym  ECC,  dzieci  ze  zdiagnozowanym S-ECC oraz 

grupę kontrolną obejmującą dzieci wolne od próchnicy wczesnego dzieciństwa. Każda z trzech grup 

liczyła po 21 dzieci, od których rodziców uzyskano dodatkową zgodę na przeprowadzenie badań 

mikrobiologicznych oraz na zastosowanie powidonku jodyny. Dziewczęta stanowiły 38% ogółu 

badanych, natomiast chłopcy – 62%. Materiał, w postaci śliny o objętości ok. 2 ml, zbierano do 

sterylnych probówek jednorazowego użytku. Materiały pobierano trzykrotnie w odstępach 

czasowych (w chwili ropoczęcia badania, po tygodniu i po miesiącu od pierwszego pobrania) od 

każdego dziecka. Przeprowadzono również badanie genetyczne. Materiał do badań genetycznych 

stanowiło 26 izolatów C. albicans wyizolowanych ze śliny od 26 dzieci, w przypadku których 

stwierdzono 3-krotne występowanie tego drobnoustroju. 

Projekt badawczy uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie (nr uchwały KE-0254/321/2014). 

Uzyskane wyniki badania ankietowego, klinicznego i mikrobiologicznego zostały zakodowane w 

programie Microsoft Office Excel i poddane analizie statystycznej z wykorzystaniem programu 

STATISTICA 10.0.  

W pracy przyjęto 5-procentowe ryzyko błędu, zatem w przypadku wystąpienia poziomu istotności p < 

0,05 różnice uznano za istotne statystycznie.  

Istotnie statystycznie częściej obecność próchnicy wczesnego dzieciństwa potwierdzili ankietowani 

rodzice dzieci, które miały rodzeństwo oraz u których rodzeństwa również występowała próchnica. 

Na podstawie badania mikrobiologicznego, istotnie statystycznie częstsze występowanie grzybów 

Candida spp. i C. albicans w ślinie stwierdzono wśród dzieci z ECC i S-ECC. Najwyższy odsetek dzieci 

skolonizowanych przez grzyby Candida spp. i C. albicans stwierdzono w grupie S-ECC. 

Przeprowadzone badanie wykazało istotny statystycznie spadek liczby grzybów z rodzaju Candida w 

kolejnych badaniach wśród dzieci z ECC, z S-ECC i z grupy kontrolnej oraz istotny statystycznie spadek 

liczby grzybów C. albicans w kolejnych badaniach wśród dzieci z trzech badanych grup. 

Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy liczbą puw a 

stężeniem grzybów Candida spp. w grupie S-ECC. Istotnie statystycznie częściej bakterie Lactobacillus 

spp. występowały w grupie S-ECC oraz w grupie ECC. Przeprowadzone badanie wykazało istotny 

statystycznie spadek liczby bakterii Lactobacillus spp. w kolejnych etapach badania wśród dzieci z 

ECC, z S-ECC oraz stanowiących grupę kontrolną. Przeprowadzone badanie wykazało istotny 

statystycznie spadek liczebności bakterii S. mutans w  kolejnych badaniach wśród dzieci z grupy ECC, 

grupy S-ECC i grupy kontrolnej. 

Najczęściej występującym genem, spośród 6 badanych, biorących udział w formowaniu biofilmu, 

okazał się gen CYS3, który został wykryty u 26 (100%) szczepów C. albicans. Stosunkowo często 

stwierdzono również obecność genu HWP1 – u 22 (84,62%) badanych izolatów. Najczęściej 

występującą kombinację genową obejmującą wszystkie badane geny: ALS3, CYS3, HWP1, NRG1, 

SAM2 i TUP1 zakwalifikowano do typu I i  wykazano u 17 (65,38%) izolatów. 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 



1. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe i higieniczne, brak przeciwdziałania transmisji  

wertykalnej i horyzontalnej zakażenia próchnicy stanowią istotne czynniki ryzyka ECC i S-ECC oraz 

skutkują niezadowalającym stanem uzębienia dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. 

2. Typowa lokalizacja zmian próchnicowych w ECC i S-ECC obejmuje zęby sieczne szczęki oraz 

zęby trzonowe szczęki i żuchwy, natomiast nie dotyczy zębów siecznych żuchwy. 

3. Bakterie S. mutans powszechnie występują w jamie ustnej u dzieci z ECC i S-ECC, jak i u dzieci 

wolnych od próchnicy, podczas gdy grzyby z rodzaju Candida i bakterie Lactobacillus spp. występują 

częściej i w większej liczbie u dzieci z ECC i S-ECC niż dzieci bez próchnicy. 

4. Powidonek jodyny wykazuje przedłużoną skuteczność przeciwdrobnoustrojową wobec 

grzybów z rodzaju Candida u dzieci z ECC i  S-ECC oraz bakterii Lactobacillus spp. i S.  mutans zarówno 

u dzieci z ECC i S-ECC, jak i u dzieci wolnych od próchnicy. 

5. Zasadne jest włączenie powidonku jodyny do kompleksowego programu profilaktyczno-

leczniczego. Przemawiają za tym, zarówno potwierdzone działanie przeciwdrobnoustrojowe, a także 

nieinwazyjność zabiegu, który można przeprowadzić w krótkim czasie i bez dużych nakładów 

finansowych. 

6. Gen CYS3 biorący udział w tworzeniu biofilmu jest najczęściej występującym genem w 

wyizolowanych szczepach C. albicans. 


