
 STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

1. Wstęp 

Próchnica, jako zewnątrzpochodna, zlokalizowana, niezakaźna, wieloczynnikowa 

i dotycząca zębów wyrzniętych choroba twardych tkanek zęba, jest jednym 

z największych problemów zdrowotnych na świecie, a nieleczona może prowadzić do 

zapaleń miazgi i chorób tkanek okołowierzchołkowych. Jest ona wynikiem zachwiania 

równowagi między czynnikami ochronnymi i szkodliwymi, a kluczową rolę w jej 

patogenezie odgrywają bakterie próchnicotwórcze. Ocena ryzyka próchnicy (ang. Caries 

Risk Assessment, CRA) u pacjenta pozwala zidentyfikować czynniki ryzyka oraz 

wyeliminować ich negatywny wpływ na proces próchnicowy poprzez zastosowanie 

odpowiednich metod profilaktyki. Ze względu na wieloczynnikowy charakter procesu 

próchnicowego, ocena ryzyka jego rozwoju nie może ograniczać się tylko do jednego 

faktora, a ponadto lekarz dentysta może posłużyć się swoją kliniczną intuicją celem 

przyporządkowania pacjenta do odpowiedniej grupy ryzyka. Ciąża to szczególny stan 

fizjologiczny, który charakteryzują zmiany anatomiczne, metaboliczne i hormonalne, 

mogące mieć wpływ na stan zdrowia jamy ustnej, w tym na wzrost częstości 

występowania próchnicy i jej szybszy przebieg. Należy jednak pamiętać, że zmiany, jakie 

zachodzą w jamie ustnej kobiety ciężarnej, są konsekwencją nie tylko wahań 

w stężeniach hormonów i nadreaktywnej odpowiedzi ze strony układu 

immunologicznego, lecz także zmiany nawyków higienicznych i żywieniowych przyszłej 

matki. Skutki cukrzycy również można zaobserwować w jamie ustnej, a przede 

wszystkim wpływa ona na stan przyzębia. Jednak badań dotyczących oceny ryzyka 

próchnicy u kobiet w ciąży z cukrzycą ciążową jest niewiele, dlatego celowym wydaje się 

podjęcie takiego tematu rozprawy.  

 2. Cele 

Celem pracy była ocena wybranych czynników ryzyka próchnicy zębów u 

kobiet w ciąży z cukrzycą i bez cukrzycy. 

Cel główny został realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

1. Ocena i porównanie stanu uzębienia i higieny jamy ustnej w grupach badanych 

kobiet. 

2. Ocena i porównanie świadomości i zachowań prozdrowotnych kobiet ciężarnych. 



3. Ocena i porównanie wybranych parametrów śliny oraz suchości jamy ustnej 

badanych kobiet. 

4. Ocena zależności pomiędzy czynnikami ryzyka próchnicy zębów a współistnieniem 

cukrzycy ciążowej. 

3. Materiał i metody 

Przeprowadzono badania wśród 158 kobiet w ciąży, w tym wśród 83 kobiet 

z cukrzycą ciążową, przebywających na oddziałach Katedry i Kliniki Położnictwa 

i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, III Katedry i Kliniki 

Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Katedry i Kliniki Położnictwa 

i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Badanie podmiotowe stanowił 

kwestionariusz osobowy składający się z 41 pytań o wiek, miejsce zamieszkania, 

wykształcenie, wykształcenie partnera/współmałżonka, sytuację rodzinną pacjentki 

(liczba wychowywanych dzieci, mieszkanie wspólnie z partnerem/współmałżonkiem), 

liczbę przebytych ciąż, czas trwania ciąży i dolegliwości ciążowe (torsje, suchość 

w jamie ustnej), cukrzycę (typ, czas trwania, wynik testu doustnego obciążenia glukozą, 

stosowane leczenie), higienę jamy ustnej, dietę, styl życia (palenie papierosów), wizyty 

u lekarza stomatologa oraz świadomość pacjentki na temat wpływu stanu uzębienia na 

przebieg ciąży i zdrowie dziecka. Na badanie przedmiotowe składało się badanie 

stomatologiczne wewnątrzustne oraz pobranie śliny celem określenia jej wybranych 

parametrów: szybkości wydzielania, pojemności buforowej oraz liczby kolonii bakterii 

Streptococcus mutans i Lactobacillus spp. 

4. Wyniki 

Frekwencja próchnicy wszystkich zbadanych kobiet w ciąży wyniosła 99,34%. 

Średnia liczba PUWZ ogółu zbadanych pacjentek wyniosła 14,97 (±5,39), w grupie G1 – 

15,14 (±4,65), w grupie G2 – 14,95 (±5,20), w grupie K – 14,87 (±5,96), przy czym nie 

zauważono istotnych statystycznie zależności między średnią liczbą PUWZ 

a przynależnością do grupy. Istotne statystycznie zależności stwierdzono między 

wartościami składowej U, a co za tym idzie – liczbą zębów w jamie ustnej, 

a przynależnością do grupy G2 i K (p=0,042), przy czym w grupie G2 średnia wartość U 

wyniosła 2,44 (±2,20), natomiast w grupie K – 1,57 (±2,05). Nie zauważono istotnych 

statystycznie różnic między grupami badanymi i grupą kontrolną w odniesieniu 

do liczby DPUWZ, wskaźnika leczenia, liczby zębów z próchnicą pierwotną i liczby 



zębów z próchnicą wtórną. Odsetek kobiet niewymagających inwazyjnego leczenia 

zachowawczego był najniższy w grupie kobiet z cukrzycą ciążową typu pierwszego, 

choć nie była to różnica istotna statystycznie. Średni wskaźnik API wśród wszystkich 

zbadanych pacjentek wyniósł 83,19% (±20,68). Krwawienie dziąseł występowało 

u prawie 65% badanych pacjentek, z czego u 62% było to krwawienie sprowokowane. 

Różnice między grupami pod względem poziomu higieny jamy ustnej i krwawienia 

dziąseł nie były istotne statystycznie. Biorąc pod uwagę świadomość oraz zachowania 

prozdrowotne zbadanych kobiet, najwięcej kobiet (71,52%) szczotkowało zęby 2 razy 

dziennie, przy czym w grupach G1, G2 i K było to odpowiednio 64,29%, 63,41% 

i 80,88% i była to zależność istotna statystycznie. Nie wykazano natomiast istotnych 

zależności między stosowaniem pozostałych środków higieny jamy ustnej 

a przynależnością do grupy. Pacjentki z grup badanych stosowały dietę uboższą 

w przekąski węglowodanowe w porównaniu z grupą kontrolną. Przynależność do grup 

nie różnicowała również pacjentek pod względem częstotliwości odbywania wizyt 

w gabinecie stomatologicznym. 74% ankietowanych miało świadomość, że stan ich 

uzębienia wpływa na przebieg ciąży, przy czym w grupie G1 był to najmniejszy odsetek 

(57%). Wybrane parametry mikrobiologiczne śliny, jej buforowość oraz szybkość 

wydzielania utrzymywały się na podobnym poziomie w poszczególnych grupach. Wśród 

wszystkich kobiet uczestniczących w badaniu poziom ryzyka próchnicy według 

narzędzia CAMBRA był wysoki lub bardzo wysoki aż u 86% pacjentek. Nie 

stwierdzono istotnej statystycznie zależności między poziomem ryzyka próchnicy 

według narzędzia CAMBRA a przynależnością do grupy (p=0,591).  

 

5. Wnioski 

1. Stan uzębienia w grupie kobiet w ciąży z cukrzycą i bez był niezadowalający, o czym 

świadczą wysokie wskaźniki oceny choroby próchnicowej (frekwencja, liczba PUWZ, 

wskaźnik intensywności próchnicy). Istotne różnice dotyczyły średniej liczby 

usuniętych zębów, która była najwyższa u kobiet z cukrzycą ciążową typu 2. 

2. Higiena jamy ustnej badanych kobiet w ciąży była niedostateczna (API ≥70), bez 

względu na przynależność do poszczególnych grup. 

3. Świadomość kobiet w ciąży z cukrzycą na temat wpływu stanu ich uzębienia na 

przebieg ciąży była niższa niż u zdrowych kobiet będących w ciąży, co przekładało 

się na brak wizyty w gabinecie stomatologicznym w czasie trwania ciąży. 



4. Zarówno poziom wykształcenia, jak i miejsce zamieszkania nie miały istotnego 

wpływu na poziom świadomości pacjentek na temat wizyt u lekarza stomatologa 

przed, jak i w czasie ciąży we wszystkich grupach. 

5. Pacjentki w ciąży z cukrzycą rzadziej sięgały po przekąski węglowodanowe niż 

pacjentki z grupy kontrolnej. 

6. Częstotliwość szczotkowania zębów w ciągu dnia była niższa wśród kobiet w ciąży 

z cukrzycą w porównaniu do grupy kontrolnej. 

7. Oceniane parametry mikrobiologiczne śliny, pojemność buforowa oraz szybkość 

wydzielania były powiązane z rozwojem próchnicy wśród badanych kobiet w ciąży, 

przy czym nie różnicowały one poszczególnych grup. 

8. Według narzędzia do oceny ryzyka próchnicy, zarówno pacjentki w ciąży z cukrzycą 

jak i z grupy kontrolnej charakteryzowały się wysokim ryzykiem próchnicy zębów, 

bez względu na to, czy były leczone tylko dietą czy również insuliną. 

 



 STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

1. Introduction 

Caries, as an extrinsic, localized, non-infectious, multifactorial and affecting the 

erupted teeth disease, is one of the biggest health problems in the world, and if left untreated it 

can lead to pulpitis and periapical tissue diseases. It is the result of an imbalance between 

protective and harmful factors, and cariogenic bacteria play a key role in its pathogenesis. 

Caries Risk Assessment (CRA) in a patient allows the doctor to identify risk factors and 

eliminate their negative impact on the caries process by using appropriate prophylaxis 

methods. Due to the multifactorial nature of the carious process, the risk assessment of its 

development cannot be limited to only one factor, and moreover, the dentist may use his 

clinical intuition to assign the patient to the appropriate risk group. Pregnancy is a special 

physiological condition characterized by anatomical, metabolic and hormonal changes, which 

may affect the health of the oral cavity, including the increase in the incidence of caries and 

its faster course. However, it should be remembered that the changes that take place in the 

oral cavity of a pregnant woman are a consequence not only of fluctuations in the 

concentration of hormones and an over-reactive immune system response, but also changes in 

the hygienic and nutritional habits of the future mother. The effects of diabetes can also be 

observed in the oral cavity, and most of all it affects the condition of the periodontium. 

However, there is little research on caries risk assessment in pregnant women with gestational 

diabetes, so it seems advisable to take up such a topic of the dissertation. 

2. The aim 

The aim of the study was to evaluate selected risk factors for tooth decay in pregnant 

women with and without diabetes. The main goal was achieved through the following specific 

goals: 

1. Assessment and comparison of the condition of dentition and oral hygiene in the groups of 

the studied women. 

2. Assessment and comparison of awareness and pro-health behavior of pregnant women. 

3. Assessment and comparison of selected parameters of saliva and oral dryness of the 

studied women. 

4. Assessment of the relationship between the risk factors for tooth decay and the 

coexistence of gestational diabetes. 



3. The material and method 

Research was carried out among 158 pregnant women, including 83 women with 

gestational diabetes, staying at the departments of the Chair and Department of Obstetrics and 

Pathology of Pregnancy at the Medical University of Lublin, III Chair and Department of 

Gynaecology at the Medical University of Lublin and Chair and Department of Obstetrics and 

Pathology of Pregnancy at the Medical University of Lublin. The medical interview was a 

personal questionnaire consisting of 41 questions concerning age, place of residence, education, 

education of the partner / spouse, family situation of the patient (number of children brought up, 

living together with a partner / spouse), number of pregnancies, duration of pregnancy and 

pregnancy complaints (vomiting, dry mouth), diabetes mellitus (type, duration, glucose 

tolerance test result, treatment used), oral hygiene, diet, lifestyle (smoking), visits to the dentist 

and patient awareness of the impact of the dental condition on the course of pregnancy and the 

health of the child. The physical examination consisted of an intra-oral dental examination and 

saliva collection to determine its selected parameters: secretion rate, buffer capacity and the 

number of colonies of Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. 

4. Results 

Caries prevalence of all examined pregnant women was 99.34%. The mean number of 

DMFT in the total number of examined patients was 14.97 (± 5.39), in the G1 group – 15.14 (± 

4.65), in the G2 group – 14.95 (± 5.20), in the K group – 14.87 (± 5.96), with no statistically 

significant relationships between the mean number of DMFT and group membership. 

Statistically significant relationships were found between the values of the M component, and 

thus – the number of teeth present in the oral cavity, and belonging to the G2 and K groups (p 

= 0.042), while in the G2 group the mean M value was 2.44 (± 2, 20), while in group K – 1.57 

(± 2.05). There were no statistically significant differences between the examined groups and 

the control group in terms of the number of DMFT including teeth with initial caries, treatment 

index, number of teeth with primary caries and the number of teeth with secondary caries. 

The percentage of women not requiring invasive medical treatment was the lowest in the group 

of women with type 1 gestational diabetes, although it was not a statistically significant 

difference. The mean API among all examined patients was 83.19% (± 20.68). Gingival 

bleeding occurred in almost 65% of the studied patients, in 62% of whom was it provoked 

bleeding. The differences between the groups in terms of the level of oral hygiene and gingival 

bleeding were not statistically significant. Taking into account the awareness and pro-health 

behavior of the surveyed women, the largest number of women (71.52%) brushed their teeth 



twice a day, while in the G1, G2 and K groups it was 64.29%, 63.41% and 80.88%, 

respectively, and it was a statistically significant relationship. However, no significant 

relationships were found between the use of other oral hygiene products and group 

membership. Patients from the examined groups used a diet lower in carbohydrate snacks 

compared to the control group. Group membership did not differentiate the patients in terms of 

the frequency of visiting the dentist's office. 74% of respondents were aware that the condition 

of their teeth influences the course of pregnancy, and in the G1 group it was the lowest 

percentage (57%). The selected microbiological parameters of saliva, its buffering capacity and 

the rate of secretion remained at a similar level in the examined and control groups. Among all 

the women participating in the study, the level of caries risk according to the CAMBRA tool 

was high or very high in as many as 86% of the patients. There was no statistically significant 

correlation between the level of caries risk according to the CAMBRA tool and group 

membership (p = 0.591). 

5. Conclusions 

1. The dental condition in the group of pregnant women with and without diabetes was 

unsatisfactory, as evidenced by high caries assessment rates (caries prevalence, DMFT, 

caries intensity index). Significant differences were found in the mean number of teeth 

extracted, which was highest in women with type 2 gestational diabetes. 

2. Oral hygiene of the surveyed pregnant women was insufficient (API ≥70), regardless of 

the group membership. 

3. The awareness of pregnant women with diabetes of the influence of their dental condition 

on the course of pregnancy was lower than in healthy pregnant women, which translated 

into the lack of a visit to the dentist's office during pregnancy. 

4. Both the level of education and the place of residence did not significantly affect the level 

of patients' awareness of visits to the dentist before and during pregnancy in all groups. 

5. Pregnant diabetic patients less frequently consumed carbohydrate snacks than patients in 

the control group. 

6. The frequency of teeth brushing during the day was lower among pregnant women with 

diabetes compared to the control group. 

7. The assessed microbiological parameters of saliva, buffer capacity and secretion rate were 

related to the development of caries in the examined pregnant women, but they did not 

differentiate the groups. 



8. According to the caries risk assessment tool, both pregnant and control diabetic patients 

were at high risk of tooth decay, regardless of whether they were treated with diet alone or 

also with insulin. 

 


