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Witamina D to, grupa związków chemicznych o budowie steroidowej, będących prekursorami wielu 

istotnych substancji aktywnych mających właściwości hormonalne. Mają one kluczowe znaczenie dla 

stężenia wapnia, fosforu oraz metabolizmu kostnego. Na stężenie witaminy D w organizmie 

wpływają: pora roku, starzenie się, szerokość geograficzna, aktywność fizyczna, palenie papierosów i 

dieta (17) Wzrasta także zainteresowanie znaczeniem witaminy D dla zachowania zdrowia jamy 

ustnej.  

Próchnica zębów jest chorobą przewlekłą, która może powodować ból, problemy ze spożywaniem 

pokarmów, zaburzenia snu oraz dyskomfort i obniżenie jakości życia osób nią dotkniętych 

(38)(37)(45). Próchnica jest bakteryjną chorobą tkanek twardych zęba objawiająca się 

demineralizacją substancji nieorganicznych z powodu działania kwasów wytworzonych przez bakterie 

w płytce nazębnej w wyniku metabolizmu cukrów pochodzących z pożywienia. (46)(47) Jest to jedna 

z najbardziej rozpowszechnionych chorób wśród dzieci na całym świecie. Według badań różnych 

autorów oraz doniesień WHO ze wszystkich rejonów globu frekwencja próchnicy u dzieci w wieku 3-

17 roku życia waha się od 50-100% (48)(49).  

Etiologia próchnicy jest wieloczynnikowa, na jej powstawanie mają wpływ czynniki środowiskowe, 

fizyczne, biologiczne a także nawyki żywieniowe i higieniczne (18)(50). W Polsce choroba 

próchnicowa utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie i jest bardzo zróżnicowana przy 

uwzględnieniu różnych cech socjodemograficznych. Ze względu na nierównomierne występowanie 

próchnicy w populacji, konieczne jest określenie grup szczególnie narażonych na tę chorobę. (56)(57)  

Jedną z  tych grup mogą być dzieci dotknięte SNP, które do tej pory nie były badane na większą skalę 

pod kątem związku stężenia witaminy D oraz występowania próchnicy w tej populacji dzieci. 

Występuje potencjalny związek pomiędzy witaminą D a niedoborem hormonu wzrostu oraz 



możliwość, że niskie stężenie witaminy D może zmieniać działanie terapii zastępczej rhGH odnośnie 

jego kostnych efektów terapii. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny występowania podobnej 

zależności pomiędzy stężeniem witaminy D, a występowaniem próchnicy u dzieci z SNP. 

W oparciu o dostępne piśmiennictwo krajowe i zagraniczne założono, że skuteczność standardowych 

metod zapobiegania próchnicy można uznać za niewystarczającą. Witamina D może zatrzymywać 

oraz zapobiegać powstawaniu próchnicy. Występują znaczące różnice odnośnie zaleceń optymalnego 

stężenia witaminy D i jej suplementacji. Należy rozważyć czy część zalecanych dawek nie wydaje się 

być dla wielu osób niewystarczająca, a obecnie coraz częściej w literaturze pojawiają się głosy o 

konieczności indywidualizacji dawek witaminy D.  

Celem pracy jest odpowiedź na następujące pytania: 

1.      Czy występują różnice między dziećmi wiejskimi a miejskimi z SNP w zakresie podstawowych 

sposobów zachowywania higieny jamy ustnej oraz występowania próchnicy? 

2.      Czy występuje zależność pomiędzy występowaniem próchnicy zębów a stężeniem witaminy D u 

dzieci z SNP? 

3.      Czy suplementacja witaminy D w przypadku dzieci z SNP w dawce zgodnej z przyjętymi dla danej 

grupy wiekowej normami jest wystarczająca? 

4.      Czy występują różnice między dziećmi miejskimi a wiejskimi z SNP w zakresie stężenia witaminy 

D w organizmie? Jakie są potencjalne przyczyny występowania ewentualnych różnic? 

5.      Czy warto propagować działanie witaminy D jako potencjalnego elementu profilaktyki 

przeciwpróchnicowej? 

W badaniu uczestniczyło 121 osób w wieku od 6,0 do 18,0 lat, połowa z nich nie przekroczyła 14,0 lat 

(Me=14,0) lat, natomiast średni wiek badanej populacji był na poziomie 13,73±2,40 lat. Badane dzieci 

były pacjentami leczonymi w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią 

Endokrynologiczno-Metaboliczną III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Analizując miejsce zamieszkania stwierdzono, że 53,72% (n=65) stanowili pacjenci pochodzący z 

miasta, natomiast na wsi zamieszkiwało 46,28% (n=56) badanych. Do badania zostały 

zakwalifikowane dzieci nie leczone z powodu cukrzycy i insulinooporności, bez infekcji, oraz pacjenci, 

którzy nie mieli wykonywanej transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych w ciągu trzech miesięcy. 

Po zebraniu wywiadu, przeprowadzono badanie przedmiotowe oraz każdy badany był proszony o 

odpowiedź na pytania ankietowe. Ankieta zawierała pytania związane z nawykami higieniczno-

żywieniowymi pacjentów. Każdy badany miał możliwość zadawania dodatkowych pytań. W drugim 

etapie przeprowadzono badanie kliniczne podczas którego wykonano epidemiologiczne badanie 

stomatologiczne oraz badanie laboratoryjne określające stężenie witaminy D w surowicy krwi 

pacjentów. W badaniu stomatologicznym jamy ustnej zastosowano kryteria oceny według 

wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dla badań epidemiologicznych. Frekwencję próchnicy 

obliczono na podstawie PUW i jej składowych. W oparciu o uzyskane dane obliczono intensywność 

próchnicy mierzoną średnią wartością liczby PUWZ w zależności od miejsca zamieszkania badanych. 

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami sanitarnymi, przy użyciu sterylnego zestawu 

diagnostycznego tj., jednorazowego lusterka oraz zgłębnika w sztucznym oświetleniu. Wyniki badania 

stomatologicznego zostały wpisane w standardowy diagram zębowy, przygotowany dla każdego 

pacjenta. Pełną treść Ankiety i Kartę badania pacjenta zamieszczono w Aneksie pracy. 

Analiza statystyczna wykazała, że wraz ze wzrostem stężenia witaminy D3 o 10 jednostek 

obserwujemy niższe wartości składowej PZ przeciętnie o 0,66. Stężenie witaminy D3 w 



poszczególnych zakresach stężeń różni się istotnie statystycznie (test Chi2 Pearsona=8,90; df=3; 

p=0,031). Istotnie statystycznie częściej w środowisku miejskim obserwowano większy odsetek 

pacjentów, u których stężenie witaminy D3 zawiera się w przedziale od 21 do 30, natomiast w 

środowisku wiejskim istotnie statystycznie częściej stężenie jest powyżej 30. Analiza statystyczna 

wykazała istotny wpływ stężenia witaminy D3 na wartości liczby PUWZ (r=-0,33; p=0,021). Występuje 

słaba korelacja ujemna. Można powiedzieć, że wraz ze wzrostem stężenia witaminy D3 o 10 

jednostek obserwowano niższe wartości liczby PUWZ przeciętnie o 0,82. W środowisku wiejskim 

odnotowano istotny statystycznie wpływ stężenia witaminy D3 na wartości liczby PUWZ i składowej 

PZ. Zaobserwowano, że im wyższa wartość stężenia witaminy D3 tym niższa wartość liczby PUWZ i 

składowej PZ (p<0,05). 

Wnioski 

1.      Istnieją znaczne różnice w zakresie zachowywania higieny jamy ustnej oraz średniej wartości 

liczby PUWZ i jej składowej PZ dzieci miejskich i wiejskich z SNP. Higiena jamy ustnej dzieci wiejskich z 

SNP jest niewystarczająca, a próchnica częściej występuje u dzieci ze wsi, niż u dzieci z miasta. 

2.      Zaobserwowano, że wyższe stężenie witaminy D zmniejsza nasilenie występowania czynnej 

próchnicy zębów u dzieci z SNP, co sugeruje, że próchnica zębów może być objawem niedoboru tej 

witaminy. 

3.      Dawka suplementowanej witaminy D powinna być zwiększona zarówno dla dzieci miejskich, jak 

i wiejskich.  

4.      W związku z częstszym występowaniem optymalnego stężenia witaminy D wśród dzieci 

wiejskich należy rozważyć zwiększoną, ale rozsądną ekspozycję słoneczną dzieci z SNP od kwietnia do 

września.  

5.      Dotychczas dane o możliwości zmniejszenia występowania próchnicy poprzez zwiększenie 

stężenia witaminy D było pomijane przez lekarzy pediatrów i lekarzy dentystów, w związku z tym 

należałoby położyć większy nacisk na ten aspekt profilaktyki przeciwpróchnicowej. 

  

8.2.    Summary 

Vitamin D constitutes a group of chemicals of steroid structure that form the precursors of numerous 

active substances which exhibit the properties of hormones. They play a key role in the 

concentration of calcium, phosphorus, and osseous metabolism. Vitamin D concentration D in the 

human body is influenced by: the time of year, aging, latitude, exercise, smoking, and diet. (1) Also, 

there has been an increase in the interest concerning the role that vitamin D plays in the 

maintenance of oral health.  

Dental caries is a chronic disease which may lead to pain, problems with eating, sleep disorders, and 

to a decrease in the quality of life of patients who are affected by the disease (18)(17)(35). Caries is a 

bacterial disease of dental hard tissues and manifests itself as the demineralization of inorganic 

substances caused by the acids produced by bacteria, which are present in dental plaque, over the 

course of dietary carbohydrate metabolism. (36)(37) This is one of the most widespread diseases 

among children in the entire world. According to research studies performed by various authors, as 

well as to the reports by the WHO from all over the world, caries incidence in children aged 3-17 

varies from 50 to 100% (38)(39).  



The aetiology of caries is multifactorial, and its development is influenced by environmental, 

biological, and physical factors, as well as by dietary and oral hygiene habits. (2)(40) In Poland, caries 

incidence remains relatively high and varies to a large extent when various socio-demographical 

features are taken into account. Due to the fact that the incidence of caries in population is not 

uniform, it is vital that groups of patients who are particularly susceptible to the disease should be 

determined. (46)(47) Children suffering from GHD could be one of such groups, and no larger-scale 

studies have been performed until now in this population of children when it comes to vitamin D 

concentration and the incidence of caries. There is a potential relationship between vitamin D and 

growth hormone deficiency, and it may be possible that low vitamin D concentrations can alter the 

efficacy of replacement therapy with the use of rhGH when it comes to its osseous therapy 

outcomes.  The following research study includes an attempt to determine the incidence of a similar 

relationship between vitamin D concentration and the incidence of caries in children who suffer from 

GHD. 

According to the available Polish and foreign literature, it was assumed that the efficacy of 

conventional caries prevention methods can be viewed as insufficient. Vitamin D may inhibit caries 

and prevent caries formation. There are large differences concerning the optimum minimum vitamin 

D concentration and its supplementation. It should be discussed whether some of the recommended 

doses do not seem insufficient for many patients, and nowadays, reports urging to customise vitamin 

D doses are found more and more often.  

The aim of the study was to answer the following questions: 

1.      Are there any differences between children suffering from GHD who live in rural areas and 

urban areas when it comes to caries incidence in permanent teeth and basic methods of oral hygiene 

maintenance?  

2.      Does a relationship between caries incidence and vitamin D concentration in children suffering 

from GHD exist?  

3.      Does vitamin D supplementation in children suffering from GHD with the use of the doses 

recommended as normal for particular age groups is sufficient? 

4.      Are there any differences between children suffering from GHD who live in rural areas and 

urban areas when it comes to vitamin D concentration in the human body? What are the potential 

reasons for such differences?  

5.      Is it worthwhile to promote the influence of vitamin D as a potential element of caries 

prophylaxis?  

121 patients aged 6.0-18.0 were included in the study. 50% of participants were not older than 14 

years (Me=14,0), and the mean value for age in the study population was estimated at 13.73±2.40 

years. The children were treated at the Department of Paediatric Endocrinology and Diabetology 

with Endocrine - Metabolic Laboratory at the III Department of Pediatrics at the Medical University of 

Lublin. After an analysis of the place of inhabitance was performed, it was determined that 53.72% 

(n=65) of the patients lived in urban areas, whereas only 46.28% (n=56) lived in rural areas. Only 

children who were not treated due to diabetes and insulin-resistance, without infections, and 

patients in whom blood or blood product transfusion had not been performed within 3 months 

preceding the study, were included in the study. After medical history was taken, physical 

examination was performed and each participant was asked to fill in the questionnaire. The 

questionnaire contained questions concerning the patient’s hygiene and dietary habits. Each 



participant had the opportunity to ask additional questions. Clinical examination was performed in 

the next stage and it included epidemiological dental examination, as well as laboratory tests that 

were performed in order to determine vitamin D concentration in serum. Evaluation criteria 

according to the World Health Organization were used for the dental examination. Caries frequency 

was calculated based on DMFT and its components. On the basis of the data acquired in the 

examination, caries intensity was calculated as the mean value for DMFT that was measured 

according to the place of inhabitance of the participants. The examination was performed in 

accordance with sanitary requirements with the use of sterile diagnostic sets, i.e. a disposable mirror 

and probe, in artificial light. The results of the dental examination were then transferred into a 

standard dental chart prepared for each patient. Full questionnaire and Patient’s chart are included 

in the Appendix.  

Statistical analysis showed that as the concentration of vitamin D3 increased in 10 unit increments, 

the observed values for the DT were approximately 0.66 lower. There is a statistically significant 

difference in vitamin D3 concentration in particular concentration ranges (Pearson’s Chi2 =8.90; 

df=3; p=0.031). Higher percentage of patients in whom vitamin D3 concentration was within the 

range of 21-30 was noted among participants who lived in urban areas, and in the patients who 

inhabited rural areas, vitamin D3 concentration was higher than 30. The aforementioned differences 

were statistically significant. 

Statistical analysis also showed that vitamin D3 concentration had a significant influence on DMFT 

values (r=-0.33; p=0.021). There is a weak negative correlation. It can be said that as the vitamin D3 

concentration increased in 10 unit increments, the decrease in DMFT was approximately 0.82. In 

rural areas, statistically significant influence of vitamin D3 concentration on DMFT values and the DT 

component was observed. It was noted that the higher vitamin D3 concentration, the lower the 

DMFT index and the DT component (p<0.05). 

Conclusions  

1.      It was determined that there were significant differences in oral hygiene between children who 

inhabit rural areas and urban areas. The assessment showed that oral hygiene in children suffering 

from GHD who live in rural areas is unsatisfactory. There are significant differences when it comes to 

DMFT and the DT component between children suffering from GHD who inhabit urban and rural 

areas. Caries in dentition was observed more frequently in children who lived in rural areas than in 

those who lived in urban areas 

2.      It was observed that higher vitamin D concentration reduces the intensity of active caries in 

children who suffer from GHD, which could suggest that caries may constitute a symptom of vitamin 

D deficiency. 

3.      According to the acquired outcomes, it seems that the dosage of vitamin D supplementation 

should be increased in children who live both in urban areas and in rural areas. 

4.      Due to the fact that optimum vitamin D concentration was observed more frequently in 

children who inhabited rural areas, increased but careful sun exposure in children with GHD should 

be considered.  

5.      Data available until now concerning the possibility of reducing caries incidence by increasing 

vitamin D concentration were disregarded by paediatricians and dentists, and that is why more 

emphasis should be given to this aspect of caries prophylaxis. 


