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Próchnica (według WHO) oznacza proces patologiczny, pochodzenia zewnątrzustrojowego, w 

konsekwencji prowadzący do odwapnienia i proteolitycznego rozpadu twardych tkanek zęba.  

Próchnica zębów mlecznych lokalizuje się głównie w bruzdach, otworach ślepych, w okolicy 

przyszyjkowej i na powierzchniach proksymalnych. Choroba rozwija się bardzo dynamicznie, 

obejmując procesem zapalnym miazgę zęba. Charakterystyczny obraz kliniczny daje próchnica 

wczesna i okrężna zębów mlecznych. 

Próchnica wczesnego dzieciństwa (early childhood caries) pojawia się w pierwszych trzech latach 

życia dziecka. Postać ciężką (S – ECC) diagnozuje się, wtedy gdy zmiany występują na powierzchniach 

gładkich zębów przed ukończeniem przez dziecko 3 lat. Natomiast S – ECC powyżej 5 roku życia 

stwierdza się wraz z ubytkiem próchnicowym przynajmniej jednego górnego siecznego zęba 

mlecznego, utratą zęba z powodu próchnicy lub wypełnieniem na gładkiej powierzchni zęba. S – ECC 

rozpoznaje się również, gdy puw ≥ 4 w wieku 3 lat, puw ≥ 5 w wieku 4 lat, puw ≥ 6 w wieku 5 lat. 

Mimo podjętego leczenia zmiany są niepohamowane, próchnica rozwija się permanentnie. Czynniki 

ogólne, które wpływają na rozwój próchnicy to: nieprawidłowy przebieg ciąży, niewłaściwa dieta, złe 

warunki bytowe, stres, wcześniactwo, choroby wczesnego dzieciństwa, bliźniactwo. Główny i 

decydujący czynnik wpływający na występowanie próchnicy to działanie węglowodanów na tkanki 

zębów. 

Odmianą próchnicy wczesnego dzieciństwa jest próchnica butelkowa, która lokalizuje się w obrębie 

zębów siecznych górnych mlecznych. W tym okresie ważną rolę odgrywa wiedza matki dotycząca 

higieny jamy ustnej i higiena karmienia. 

Próchnica okrężna lokalizuje się głównie w szczęce, po obu stronach, na zębach siecznych i kłach. 

Proces rozpoczyna się od pojawienia plamy próchnicowej i szybko postępuje, obejmując dookoła 

szyjkę zęba. Przyczyną choroby może być krzywica, gruźlica, skaza wysiękowa, itp. 



König uważa, że proces próchnicowy zapoczątkowuje współistnienie czterech czynników: bakterii, 

podatnych tkanek zęba, węglowodanów, czasu. 

Bakterie bytują w organizmie człowieka w dwóch formach: w postaci planktonicznej oraz w postaci 

biofilmu. Florę bakteryjną jamy ustnej stanowi ponad 700 gatunków drobnoustrojów. Zasiedlają one 

zęby, język, błonę śluzową jamy ustnej, podniebienie twarde, kieszonki dziąsłowe. W uzębieniu 

mlecznych wstępnym etapem rozwoju zmian próchnicowych jest pierwotne zasiedlenie jamy ustnej 

bakteriami. Następny etap to zwiększenie się ilości bakterii do poziomu patologicznego. Kolejny etap 

to gwałtownie postępująca demineralizacja szkliwa, co prowadzi do ubytku tkanek zęba. 

Próchnica wczesnego dzieciństwa jest chorobą bakteryjną infekcyjną. Głównym źródłem bakterii są 

opiekunowie dzieci, a szczególnie matki oraz członkowie tej samej społeczności (żłobek, przedszkole, 

szkoła) lub rodzina. 

Próchnica jest chorobą przewlekłą, diagnozowaną w wieku krajach uprzemysłowionych. Polska jest 

państwem o wysokiej frekwencji tej choroby. W świecie choruje ponad 5 miliardów dzieci w różnym 

wieku. Największy odsetek odnotowuje się w Azji i Ameryce Łacińskiej, a najmniejszy – w Afryce. 

Polska zajmuje 15 miejsce w zestawieniu uwzględniającym PUW u 12-latków wśród 16 państw 

europejskich. W Polsce najgorzej przedstawia się sytuacja w województwie podkarpackim.  

Początek choroby przypada na pierwszy rok życia dziecka, największy przyrost odnotowuje się między 

2. a 4. rokiem życia. Frekwencja próchnicy stale przyrasta do poziomu niemal 100% w wieku 6 – 7 lat. 

Niewiele jest badań obrazujących stan uzębienia w wieku 4 – 5 lat. Przeprowadzone badania 

potwierdzają bardzo dużą liczbę dzieci z aktywną próchnicą. Zauważa się niski wskaźnik leczenia, co 

wskazuje na niską świadomość prozdrowotną w społeczeństwie. 

Stan zdrowia jamy ustnej nierozerwalnie koreluje z ogólnym stanem zdrowia i jakością życia 

człowieka. Nieleczona próchnica powoduje dyskomfort psychiczny, jak i fizyczny. Rzutuje również na 

funkcjonowanie człowieka – dziecka w społeczeństwie.  

Stany chorobowe w jamie ustnej mogą stanowić potencjalne źródło rozwinięcia się lub zaostrzenia 

choroby odogniskowej. Zębopochodna bakteriemia może zwiększać ryzyko wystąpienia miażdżycy 

naczyń obwodowych i wieńcowych, chorób sercowo – naczyniowych, zawału serca, udaru mózgu, 

infekcyjnego zapalenia wsierdzia, nadciśnienia tętniczego, zapalenia żył. Badania dowodzą, że dzieci z 

próchnicą wczesnodziecięcą są lżejsze i niższe od dzieci zdrowych. Zachodzi konieczność jak 

najwcześniejszego leczenia próchnicy u dzieci.   

Promocja zdrowia jamy ustnej jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia ogólnego. Należy w 

tym celu stosować różnorakie metody, formy przekazu, środki odziaływania społecznego. 

Elementarnym narzędziem jest tu edukacja prozdrowotna w przedszkolach i szkołach, w szkołach 

rodzenia, gabinetach ginekologicznych, oddziałach położniczych oraz poradniach dziecięcych. 

Międzynarodowe organizacje zajmujące się zdrowiem jamy ustnej działają wedle strategicznych 

celów zdrowotnych, które powinny zostać wdrożona i osiągnięte w skali globalnej. Niezbyt 

optymistycznie był realizowany Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015. 

W przedszkolach opieka stomatologiczna przebiega zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. 

Badania wykazały, że wczesne wdrożenie i stałe edukowanie skutkują poprawą stanu zdrowia jamy 

ustnej.  

Celem niniejszej pracy była ocena stanu uzębienia mlecznego dzieci 4-5-letnich uczęszczających do 

przedszkoli w Białej Podlaskiej. Dodatkowo oceniano wpływ edukacji prozdrowotnej dzieci 



połączonej z wizytą adaptacyjną na stan lęku przed leczeniem stomatologicznym; nawyki dietetyczne 

i higieniczne oraz miano bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus w ślinie; wpływ świadomości 

prozdrowotnej opiekunów na stan uzębienia dzieci; wpływ czynników dietetyczno – higienicznych 

oraz profilaktyczno – leczniczych na florę bakteryjną jamy ustnej dzieci; zależność pomiędzy florą 

bakteryjną a stanem uzębienia mlecznego dzieci. 

Badania zostały przeprowadzone w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz w gabinecie 

stomatologicznym w Białej Podlaskiej. Zostały wykonane dwukrotnie w odstępie czasowym 6 

miesięcy. Badanie pierwsze obejmowało część edukacyjną, ankietową i kliniczną (226 badanych), 

drugie – część edukacyjną i kliniczną (99 badanych). Analizowaną grupę stanowiły dzieci 4- i 5-letnie. 

Część edukacyjna odbyła się w przedszkolach. Dzieciom i ich rodzicom przedstawiono etiologię 

próchnicy, metody jej zapobiegania i leczenia oraz wykonano instruktaż higieny jamy ustnej. W 

gabinecie stomatologicznym wykonano badanie zewnątrzustne i wewnątrzustne. Zbadano również 

ślinę stymulowaną żuciem kostki parafiny testem CRT bacteria pod kątem występowania 

Streptococcus mutans i Lactobacillus. Następnie wyniki zapisano w specjalnie opracowanej karcie 

badań, a uzyskane dane poddano analizie statystycznej.  

Próchnica zębów należy do chorób, które stwarzają duży problem zdrowotny. Pomimo prewencji 

grupowej, jak i indywidulanej rozpowszechnia się zaskakująco. Badania własne wykazały frekwencję 

próchnicy zębów mlecznych na poziomie 73,68% w I badaniu i 77,55% w II badaniu. Dziewczynki 

wykazały się wyższą frekwencją próchnicy niż chłopcy. Średnia wartość puw w analizowanej grupie 

226 4-5-latków wyniosła 4,91. Wszystkie badania polskich autorów potwierdzają zły stan uzębienia 

mlecznego. Jest to ponadto problem globalny. Badania potwierdzają, że dzięki programom 

profilaktyczno – edukacyjnym obniża się frekwencja próchnicy. Należy w tym celu permanentnie 

stosować różne metody i formy działań stomatologicznych (np. pedagogizacja rodziców i opiekunów, 

instruktaże higieny jamy ustnej, profilaktyka przeciwpróchnicowa, przyjazna współpraca lekarza 

dentysty z małym pacjentem i jego opiekunami, konsekwencja w procesie profilaktyczno – 

leczniczym). W przeprowadzonym badaniu niekorzystnie przedstawia się wskaźnik leczenia. Ma na to 

wpływ wiele czynników jak dbałość opiekunów o uzębienie dzieci, dostępność do usług 

terapeutycznych, a przede wszystkim systematyczne wizyty dziecka w gabinecie stomatologicznym 

(30% badanych w wieku 4-5-lat nigdy nie była na wizycie dentystycznej). Wskaźnik leczenia w 

badanej populacji wahał się od 0 do 1, a średnio wyniósł 0,085. U dziewczynek był na poziomie 0,12, 

a u chłopców – 0,06. Jest to bardzo niska wartość, niższa od wyników uzyskanych w innych ośrodkach 

w Polsce. Wyższe wskaźniki leczenia odnotowano u dzieci rodziców z wykształceniem wyższym. Brak 

konieczności podjęcia jakichkolwiek działań terapeutycznych odnotowano u 34% osób. Pozostałym 

wydano na piśmie szereg odpowiednich zaleceń, które podlegały kontroli po upływie 6 miesięcy. 

Badania potwierdziły, że nietraumatyczne procedury połączone z wizytami adaptacyjnymi wpłynęły 

korzystnie na systematyczną współpracę z dzieckiem. Odnotowano również obniżenie poziomu lęku 

przed stomatologiem u tych osób. Ważną rolę w tym procesie odgrywa stomatologiczna wiedza 

opiekunów oraz ich świadomość prozdrowotna.  

Badana grupa charakteryzowała się wysoką świadomością konieczności stosowania domowej higieny 

jamy ustnej. Wszystkie badane dzieci posiadały własną szczoteczkę. Większość z nich używała pasty 

do zębów o zawartości fluoru dostosowanej do wieku, a co 10 dziecko stosuje pastę niezawierającą 

jonów fluoru. Wysoki odsetek dzieci szczotkuje uzębienie przynajmniej 2 razy dziennie, ale 5% - tylko 

kilka razy w tygodniu. Analiza wykazała pozytywny wpływ częstości szczotkowania zębów na niższe 

wartości liczby p i puw u dzieci. W badanej grupie 30% dzieci szczotkuje zęby samodzielnie, pozostałe 

są kontrolowane przez opiekunów. 



W etiologii próchnicy wczesnego dzieciństwa bardzo ważną rolę odgrywa również prawidłowe 

odżywiane dzieci. W badaniu własnym nie wykazano istotnego wpływu długości okresu karmienia 

naturalnego na wartość liczby puw, co potwierdza doniesienia zagranicznych autorów. Opinie są 

jednak zróżnicowane co do samego pokarmu, ilości posiłków i przekąsek w ciągu dnia, podawania 

słodyczy, napojów. Dowiedziono, że nocne spożywanie pokarmów i napojów jest jednym z czynników 

sprzyjających powstawaniu próchnicy zębów. 

Analiza porównawcza badania I i II wykazała zmniejszenie się wartości liczby p oraz wzrost wartości 

liczb u, w i puw w II badaniu. U dziewczynek odnotowano istotne zwiększenie się ilości wypełnień i 

ekstrakcji, natomiast u chłopców – wzrosła liczba w i puw. W grupie 4 – latków zmniejszyła się 

wartość liczby p, a wzrosła wartość liczby w i puw. Wśród dzieci 5 – letnich w II badaniu stwierdzono 

znamienny wzrost liczby u, w i puw. Ciekawe, że ilość zębów objętych próchnicą pozostaje na tym 

samym poziomie w I i II badaniu.  

Analiza wpływu wieku matki na rozkład badanych parametrów dowodzi, że w każdej grupie wiekowej 

zmniejszeniu uległa ilość zębów z próchnicą, a wzrosła tych z wypełnieniami. Związek między stanem 

uzębienia dziecka a poziomem wykształcenia opiekunów został również wielokrotnie potwierdzony 

przez innych autorów.  

Przeprowadzone badania bakteriologiczne śliny pod kątem wystąpienia kolonii Streptococcus mutans 

i Lactobacillus ukazują, że obfitszą florę bakteryjną mają 5 – letni chłopcy, których rodzice mają niższy 

stopień wykształcenia. Zaobserwowano wzrost miana Streptococcus mutans wraz ze wzrostem 

częstości spożywanych przekąsek. Odnotowano niższe wartości kolonii bakterii u dzieci 

spożywających wodę niegazowaną oraz rozcieńczone soki. Dowiedziono również, że stosowanie 

preparatów zawierających jony fluorkowe oraz zabiegi fluoryzacji kontaktowej mają wpływ na 

minimalizowanie ilości drobnoustrojów w ślinie. Profilaktyka przeciwpróchnicowa oraz zwiększenie 

świadomości prozdrowotnej skutkują poprawą w zakresie próchnicowej flory bakteryjnej. Wyniki 

badań wielu autorów stwierdzają, że higiena jamy ustnej, instruktaż higieniczno – dietetyczny oraz 

stosowanie profilaktyki profesjonalnej zmniejsza miano bakterii w jamie ustnej.  

Polscy autorzy dowodzą, że odczuwają brak jakiegokolwiek skutecznego ogólnokrajowego programu 

profilaktyki stomatologicznej wśród najmłodszych dzieci finansowanego przez państwo. Liczni 

badacze pracowali i nadal usilnie pracują nad różnymi metodami i formami, które wpłynęłyby na 

poprawę higieny jamy ustnej u polskich dzieci, jak i warunkowały spadek zachorowalności na 

próchnicę wieku dziecięcego. Podejmowane są też niskobudżetowe działania profilaktyczno – 

edukacyjne.  

Uzyskane wyniki badań własnych pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

        Stan uzębienia mlecznego dzieci 4-5 – letnich jest zły i wymaga działań dążących do jego 

poprawy. Badaną populację charakteryzuje wysoka frekwencja próchnicy. 

        W badanej populacji odnotowano niską wartość wskaźnika leczenia. 

        U połowy badanych stwierdzono obecność wysokiego miana bakterii Streptococcus mutans i 

Lactobacillus w ślinie stymulowanej. 

        Wysokie miano drobnoustrojów odnotowano u dzieci z ubytkami próchnicowymi. 

        Stosowanie związków fluoru wpływa na obniżenie ilości bakterii próchnicotwórczych w ślinie.  

        Regularne wizyty stomatologiczne, profilaktyka przeciwpróchnicowa, instruktaż higieny jamy 

ustnej mają wpływ na stan uzębienia dzieci oraz miano bakterii Streptococcus mutans w ślinie. 



        Zabiegi higieniczne i dieta wywierają istotny wpływ na ilość ubytków próchnicowych. 

        Rzetelne stosowanie się do zaleceń terapeutycznych według potrzeb leczniczych dotyczy głównie 

zabiegów profilaktycznych, nietraumatycznych oraz dążących do uśmierzania bólu ostrego. 

        Poziom wykształcenia opiekunów ma odzwierciedlenie w zachowaniach prozdrowotnych i stanie 

uzębienia mlecznego dzieci. 

        Konieczna jest zintensyfikowana edukacja opiekunów dzieci odnośnie prawidłowych zasad 

higieny i odżywiania. 

        Wizyty adaptacyjne, pogadanki, spotkania edukacyjne oraz zabiegi nieinwazyjne mają pozytywny 

wpływ na zmniejszenie lęku przed leczeniem stomatologicznym. 

        Świadomość prozdrowotna rodziców oraz stosowanie się do zaleceń dietetyczno – higienicznych 

pozytywnie wpływa na stan uzębienia dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SUMMARY 



Tooth decay (according to WHO) is a pathological process, of extracorporeal origin, as a consequence 

it leads to decalcification and proteolytic destruction of hard tissue. 

Decay of primary teeth is mainly located in pits, blind holes, in the area of the dental neck and on 

proximal surfaces. The disease progresses dynamically, covering the tooth pulp in inflammation.  

Typical clinical picture is given by early and circular caries of  primary teeth.  

Early childhood caries appears in the first three years of a child’s life.  Severe form (S – ECC) is 

diagnosed  when any sign of smooth-surface caries is noticable in children by the age of three.  

Whereas   S – ECC over the fith year of life is detected together with a decayed cavity of at least one 

of primary upper incisor tooth, a tooth cavity due to caries  or filled smooth surface in a tooth.  S – 

ECC is also recognized when puw ≥ 4 at the age of 3, puw ≥ 5 at the age of 4, puw ≥ 6 at the age of 5. 

In spite of taken treatment, the changes are relentless, the development of caries is permanent. 

General factors that inluence caries development: inappropriate course of pregnancy, wrong diet, 

bad living conditions, stress, prematurity, early childchood diseases, birth of twins. Effect of 

carbohydrates on teeth tissues is the main and determinative factor.  

One of ECC versions is baby bottle-fed tooth decay, which is located in the area of primary upper 

incisor teeth. During this period, mother’s knowledge about hygiene of oral cavity and feeding plays 

very importnat role.  

Circular caries is mainly located on both sides of a jaw, incisor teeth and fangs. The earliest sign of    

this process is the appearance of a decayed spot on the surface of a tooth and it proceeds rapidly, 

including the area around the neck of the tooth. The cause of this disease can be rickets, 

tuberculosis, exudative diathesis, etc.  

König claims that the begining of decayed process is caused by four factors such as: bacteria, 

vulnerable teeth tissues, carbohydrates and time.  

Bacteria in human organism exist in two forms which are called planktonic and biofilm. Over 700 

species of microbes are part of bacterial flora of the oral cavity. They colonize teeth, a tongue, oral 

mucosa, hard palate, gingival pockets. In case of primary teeth, primal colonization of bacteria in the 

oral cavity is the the initial stage of caries development. The next stage is the increase of bacteria up 

to pathological level. Further stage is connected with rapid progress of enamel  demineralization 

which leads to the cavity of tissue around the tooth.  

ECC is an infectious - bacterial disease. Children’s carers, especially mothers and members of the 

same community  (nursery, kindergarten, school) or family are the main source of bacteria.  

Tooth decay is a chronic disease, diagnosed in many industrialised countries. In Poland, high 

frequency of this disease is noticable. All over the world, over 5 billions children of all ages  are 

infected by caries. The highest percentage is noticed in Asia, Latin America and the lowest – in Africa. 

Poland is placed on the 15th position according to the collation which has taken into consideration 

PUW in 12-year-old children from European countries. The worst situation is noticed in Podkarpackie 

voivodeship.  

The begining of the disease occurs in the first year of life. The highest increase is recorded between 

second and fourth year of life. The occurence of caries is growing constantly to almost 100% level at 

the age of 6 – 7. There are not many studies into oral cavity condition at the age of 4 – 5. Conducted 

studies have confirmed the big number of children with active tooth decay. Low rate of treatment 

shows low pro-health awareness in the society.  



 Condition of the jaw  correlates inseparably with general condition and the quality of human life. 

Untreated caries causes menatl and physical discomfort. It also influences human - child’s functioning 

in the society.  

Morbidity in the jaw can be potential source of development or exacerbation of a focal disease. 

Odontogenic bacteremia may increase the risk of the following diseases: peripheral vascular and 

coronary artery  atherosclerosis, cardiovascular diseases, heart attack, stroke, infective endocarditis, 

hypertension, phlebitis. Studies show that children with ECC are lighter and shorter than healthy 

children. There is the need of early treatment of tooth decay among children.  

Promotion of oral health is an inseparable element of general health promotion. For this purpose, 

different methods, forms of communication, means of social impact should be practised. Pro-health 

education in kindergartens and schools, in birth schools, gynecological offices, maternity wards and 

children’s clinics is an elementary tool of this practice.  

International organizations that deal with oral health work according to strategic health aims that 

should be introduced and achieved in global scale. The National Health Programme for 2007 – 2015  

was realised not optimistically.  

Dental care in kindergartens proceeds according to recommendations of the Minister of Health.  

Studies have shown that early implementation and constant education result in the improvement of 

oral health.  

The goal of this thesis was the assessment of the oral cavity condition of 4-5 year-old children 

attending kindergartens in Biała Podlaska. Additionally, there was made an assesment of the 

influence of pro-health education among children combined with an adaptive visit overcoming state 

of fear before dental treatment; dietary and hygienic  habits and the bacteria Streptococcus mutans 

and Lactobacillus  which are present in saliva, the influence of caregivers’ pro-health awareness on 

children’s oral cavity condition, the influence of dietary-hygienic and preventive-medical factors on 

bacterial flora of children oral cavity, the dependence between bacterial flora and children’s dental 

health.  

The studies were conducted in public and non-public kindergartens and at the dentist’s office in Biała 

Podlaska. They were done twice with the intervals of 6 months. The first study included educational, 

questionnaire and clinical parts (226 studies), the second – educational and clinical parts (99studies). 

The analyzed  group consisted of 4 and 5 year-old children.  

The educational part was run in the kindergartens. The children and their parents were acquainted 

with the etiology of tooth decay, the methods of prevention and treatment and besides that the oral 

hygiene instruction was presented.  The extraoral and intraoral examination was performed at the 

dental office. There was also the test of saliva that was stimulated by chewing a paraffine cube. The 

saliva testing was made by means of CRT bacteria test for the presence of  Streptococcus mutans and 

Lactobacillus. The results were written down in the specially formulated test card and the obtained 

data was analysed statistically.  

Caries belongs to a group of diseases that cause a big health problem. Despite group and individual 

prevention, it is spreading surprisingly. My research has shown that the attendance of primary teeth 

decay is 73,68% in the first study and 77,55% in the second study. Tooth decay occurs more often in 

girls rather than in boys. Average value of puw in the analyzed group, that consisted of 226 children 

at the age of 4-5, amounted to 4,91. All the studies of Polish authors have confirmed bad children’s 

oral cavity condition.  Moreover, it is a global problem. The studies have proved that the attendance 



of caries is reducing thanks to preventive – educatioanl programmes. For this purpose, different 

methods and forms of dental actions should be practised (e.g. education of parents and caregivers, 

oral hygiene instructions,  prophylaxis against caries, friendly cooperation between a dentist and a 

young patient as well as his or her caregivers, consistency in the preventive-healing process).   

The study has shown that the rate of treatment is negative. It is influenced by many factors such as 

care of children’s teeth, accessibility to therapeutic services and first of all children’s visits at the 

dentist’s (30% of respondents at the age of 4-5 have never been to the dental visit). The rate of 

treatment in the examined population rated from 0 to 1 and the average was 0,085. In the girls it was 

at  0,12 and  in the boys at 0,06. It is very low value, even lower than obtained results from other 

places in Poland. Higher rates of treatment were noticed in the children of parents with higher 

education. The lack of necessity to take any therapeutic actions was recorded in 34% of people. The 

rest was given many written recommendations, which were controlled after 6 months. The studies 

have confirmed that non-traumatic procedures combined with adaptive visits had a positive effect on 

systematic cooperation with a child. There has also been noted the reduction of fear of a dentist in 

these people.  Dental knowledge of caregivers as well as their pro-health awareness play very 

important role in this process.  

The examined group was characterized by a high awareness of the need for home oral hygiene. All 

the examined children had their own toothbrushes. Most of them used fluoridated toothpaste 

adapted to their age and every tenth child uses toothpaste without fluoride. High percentage of the 

children brush their teeth at least twice a day but 5% of them only a few times a week. The analysis 

has shown positive influence of the frequency of brushing teeth on lower value of p and puw number 

in children. In the examined group, 30% of children brush their teeth by themselves and the rest is 

controlled by their caregivers. 

Proper nutrition of children plays very important role in etiology of ECC. My research hasn’t shown 

essential impact of the duration of breast-feeding on the value of the puw number, what is 

confirmed by foreign authors. Although the opinions concerning food, the number of meals and 

snacks during a day, giving sweets and beverages, is diversified. It is proved that eating and drinking  

at night is one of the factors which fosters caries formation.  

 The comparative analysis of the I and the II study has shown the reduction of the value of p number 

and the increase of the value of u, w and puw numbers in the II study. There has been noticed 

significant increase of the number of fillings and extraction in the girls whereas the growth of the 

value of w and puw numbers has been seen in the boys. In the group of four year olds there has been 

the reduction of the value of p number and the increase of the value of w and puw numbers. Among 

five year olds  in the II study, the significant increase of the value of u, w and puw numbers has been 

recorded. It is interesting that the amount of the teeth with caries reminds the same in the I and II 

study.  

 The analysis of the influence of mother’s age on distribution of studied parameters has shown that 

in each age group the number of the teeth with caries decreased and there was the increase of the 

ones with fillings. The contribution between child’s dental health and caregivers’ education has been 

also confirmed by other authors.  

The bacteriological studies of saliva for Streptococcus mutans and Lactobacillus colonies have 

demonstrated that  abundant bacterial flora occurs at 5 year-old boys whose parents have a lower 

degree of education. There has been observed the growth of  Streptococcus mutans together with 

the growth of the frequency of eating snacks. The children who drink still water and diluted juice 

have lower values of bacterial colonies.  



 It has been proved that using fluoride-containing dentifrice and fluoride treatments have influence 

on the minimization of the microorganism amount in saliva.  Caries prevention and the development 

of pro-health awareness have the desired result in the improvement of caries bacterial flora. The 

results of studies conducted by many authors have stated that oral hygiene, hygienic-dietary 

instructions and professional prevention decrease the titre of oral bacteria.  

Polish authors claim that there is no effective national programme  of dental prevention  among the 

youngest children  funded by the state. A lot of researchers have been working hard on different 

methods and forms that would improve oral hygiene among Polish children and condition reduction 

of ECC. Low-budget preventive-educational actions are also taken. 

The results of my research have allowed to formulate following aims: 

        Oral cavity condition of 4-5 year-old children is bad and requires improvement. The examined 

population is characterized by a high attendance of caries. 

        Low values of treatment rate were noted in the examined population. 

        High value of the titre of Streptococcus mutans and Lactobacillus bacteria in stimulated saliva 

was stated in the half of respondents. 

        High titre of microorganisms was noticed in children with decayed cavities.  

        The use of fluorine compounds affects the reduction of caries bacteria in saliva. 

        Regular dental visits, caries prevention, instructions of the oral cavity hygiene   influence 

children’s oral cavity condition and the titre of Streptococcus mutans bacteria in saliva. 

        Hygienic procedures and diet have a considerable impact on the amount of decayed cavities. 

        Reliable adherence to therapeutic recommendations according to treatment needs mainly 

concerns preventive, non-traumatic and acute pain-relieving procedures. 

        The level of caregivers’ education reflects pro-health behavior and oral cavity condition in 

children. 

        There is a strong need of intensified caregivers’ education on proper rules of hygiene and 

nutrition. 

        Adaptive visits, talks, educational meetings  and non-invasive treatments have positive effect on 

the reduction of fear before dental treatment. 

        Pro-health awareness of parents and obeying hygienic-dietary recommendations influence 

children’s dental health positively. 


