
STRESZCZENIE 

Wstęp: Erozja zębów definiowana jest jako powierzchowna, patologiczna, przewlekła i 

nieodwracalna utrata twardych tkanek zęba pochodzenia niepróchnicowego, powstająca 

poprzez długotrwałą ekspozycję tkanek zęba na działanie kwasu lub środków chelatujących. 

Próchnica zębów jest infekcyjną chorobą definiowaną jako miejscowe zniszczenie tkanek zęba 

przez kwasy organiczne produkowane przez bakterie. Etiologia erozji i próchnicy jest 

wieloczynnikowa. Wśród przyczyn utraty zmineralizowanych struktur zęba wymienia się 

czynniki biologiczne, środowiskowe i behawioralne. Interakcje pomiędzy tymi czynnikami w 

odpowiednio długim okresie są przyczyną erozji zębów i choroby próchnicowej. W ostatnim 

dziesięcioleciu nastąpił znaczny wzrost występowania erozji zębów w populacji młodych 

dorosłych co kojarzone jest ze zmianą w nawykach żywieniowych, higienicznych i stylu życia. 

Chociaż próchnica zębów jest najczęstszym problemem zdrowotnym, erozja zębów staje się 

coraz powszechniejsza zwłaszcza wśród młodych osób. Świadczy to, że problem erozji szkliwa 

stał się współcześnie problemem społecznym zwłaszcza w grupie młodzieży i młodych 

dorosłych.  

Cel pracy stanowiła ocena częstości występowania i intensywności erozji zębów oraz 

wstępowanie próchnicy zębów u młodzieży 18-letniej z województwa lubelskiego.  Ponadto 

podjęto próbę ustalenia zależności pomiędzy nawykami żywieniowymi, stanem higieny jamy 

ustnej a występowaniem zmian o charakterze erozji i próchnicy zębów. 

Materiał i metody: Badanie kliniczne przeprowadzono w grupie 313 uczniów w wieku 18 lat. 

Do analizy, w związku z brakami danych ankietowych, wykorzystano dane zebrane od 235 

osób, w tym 115 mężczyzn i 120 kobiet. Badanie kliniczne obejmowało ocenę stanu tkanek 

zmineralizowanych wszystkich grup zębów w aspekcie erozji zębów oraz ocenę występowania 

zmian o charakterze próchnicy. Zmiany erozyjne zębów stałych oceniano wg kryteriów 

wskaźnika Basic Erosive Wear Examination – BEWE w odniesieniu do ich rozmieszczenia w 

uzębieniu. Ocenę stanu uzębienia pod kątem choroby próchnicowej dokonano zgodnie z 

zaleceniami WHO. Po przeprowadzeniu badania klinicznego wszyscy uczestnicy wypełnili 

ustrukturyzowany kwestionariusz zawierający pytania dotyczące: diety i nawyków 

higienicznych, wiedzy o erozji zębów i jej przyczynach oraz ogólne pytania dotyczące wieku, 

płci, miejsca zamieszkania, wykształcenia i statusu zawodowego rodziców. Uzyskane z badania 

wyniki poddano analizie statystycznej. Istotność statystyczną różnic między grupami testowano 

za pomocą testu Chi-kwadrat lub testu dokładnego Fishera, jeśli założenia testu Chi-kwadrat 

nie zostały spełnione. Do oceny związku między obecnością erozji i próchnicy oraz czynników 



ryzyka zastosowano model regresji logistycznej porządkowej z ilorazem szans (OR) i ich 95% 

przedziałami ufności (CI). Wartości p<0,05 uznano za statystycznie istotne. Wszystkie analizy 

przeprowadzono przy użyciu SPSS (wersja 24.0; SPSS, Inc., Chicago, Illinois, USA). 

Wyniki: Wśród mieszkańców miasta kobiety stanowiły 52,1%, mężczyźni stanowili 47,9%. 

Miejsce zamieszkania i płeć nie różnicowały istotnie statystycznie grupy badanej. U 52,3% 

osób nie stwierdzono zmian erozyjnych. Zmiany erozyjne odnotowano u 47,7 % objętych 

badaniem. Wśród osób, u których stwierdzono obecność erozji szkliwa, zmiany erozyjne w 

postaci początkowego uszkodzenia (BEWE 1) stwierdzano u 40,4 % badanych. Bardziej 

zaawansowane zmiany (BEWE 2), zanotowano u 7,2 % osób. U żadnej z osób nie zanotowano 

zaawansowanego uszkodzenia zębów (BEWE 3).Odsetek osób bez próchnicy wynosił 37,4%, 

natomiast obecność próchnicy zanotowano u 62,6% osób. Początkowy stopień próchnicy (D2 

wg WHO) rozpoznano u 47,7% badanych, bardziej zaawansowane zmiany (D3 wg WHO) 

obserwowano u 14,9%.Najczęściej zmiany erozyjne stwierdzano w sekstancie lewym i prawym 

dolnym oraz przednim górnym. Natomiast obecność próchnicy najczęściej stwierdzano w 

sekstancie prawym i przednim górnym oraz w sekstantach bocznych lewych zarówno w szczęce 

jak i w żuchwie. Wśród badanych bez cech erozji u 34,95% nie stwierdzono obecności 

próchnicy, natomiast 65,05% osób z tej grupy miało zmiany próchnicowe. U osób u których 

stwierdzono erozję zębów 40,18% nie miało zmian próchnicowych natomiast, 59,82% 

badanych miało też zmiany próchnicowe. Wśród mieszkańców miasta obecność zmian 

próchnicowych stwierdzono częściej niż u mieszkańców wsi.  U osób bez erozji zmiany 

próchnicowe występowały z większym nasileniem. Miejsce zamieszkania nie wiązało się z 

częstszym ryzykiem erozji szkliwa. Wśród mieszkańców miasta częściej obserwowano wyższy 

stopień zaawansowania próchnicy. Płeć nie wiązała się z częstszym ryzykiem erozji ani 

próchnicy. W większości badani nie zgłaszali występowania chorób ogólnoustrojowych 

niezależnie od zaawansowania erozji i próchnicy. Ponad połowa respondentów, u których 

stwierdzono występowanie erozji nie wiedziała, że uszkodzenie zębów pod wpływem kwasów 

nazywane jest erozją oraz że do uszkodzenia może przyczyniać się nadmierne szczotkowanie 

zębów przy użyciu twardych szczotek i past wybielających. Wykazano, że prawie połowa 

respondentów nie zna związku pomiędzy nadmiernym spożywaniem owoców i soków 

owocowych a powstawaniem zmian erozyjnych. Częste spożywanie owoców, soków 

owocowych i herbat nie wiąże się z ryzykiem erozji lub próchnicy. Spożywanie napojów 

izotonicznych, energetycznych i marynat nie wiąże się z wyższym ryzykiem erozji czy 

próchnicy. Częste spożywanie napojów słodzonych wpływa na występowanie próchnicy ale 

nie erozji. Nie wykazano związku pomiędzy wykształceniem rodziców oraz statusem 



socjoekonomicznym a występowaniem erozji i próchnicy. Rodzaj używanej szczoteczki, 

wykonywanych ruchów przy szczotkowaniu oraz czas szczotkowania zębów nie wiąże się z 

ryzykiem erozji natomiast krótki czas szczotkowania zębów związany jest z wyższą częstością 

próchnicy. Stwierdzono częstsze występowanie zmian erozyjnych u osób, które nie używały 

płukanki z fluorem lub żelu z fluorem w higienie jamy ustnej. Istotnie częściej stwierdzono 

występowanie erozji u osób stosujących gumy do żucia. Używanie gumy do żucia nie wpływało 

istotnie na występowanie próchnicy u badanych osób. Nie wykazano związku pomiędzy 

myciem zębów przed i po jedzeniu oraz czasem rozpoczęcia mycia zębów po jedzeniu a 

występowaniem erozji lub próchnicy Nie stwierdzono zależności pomiędzy stopniem 

odczuwania bólu przy myciu lub spożywaniu zimnych/gorących napojów                       a 

występowaniem erozji lub próchnicy. 

Wnioski: Częste spożywanie słodkich napojów znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia 

próchnicy. Krótki czas szczotkowania zębów wiąże się z ryzykiem próchnicy. Miejsce 

zamieszkania w mieście wiąże się z ryzykiem próchnicy i wyższym zaawansowaniem zmian 

próchnicowych. Stosowanie preparatów z fluorem wiąże się z rzadszym występowaniem erozji 

szkliwa i ma wpływ na stopień jej zaawansowania. Używanie gumy do żucia wiąże się 

częstszym występowaniem erozji i zaawansowaniem zmian erozyjnych. Stwierdzono 

występowanie związku pomiędzy występowaniem erozji szkliwa a nasileniem próchnicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

Introduction: Tooth erosion is defined as superficial, pathological, chronic and irreversible 

non-carious loss of tooth hard tissues. It is result from prolonged exposure of tooth tissues to 

acid or chelating agents. Tooth decay is an infectious disease defined as local destruction of 

tooth tissues by organic acids produced by bacteria. The etiology of erosion and caries is 

multifactorial. Biological, environmental and behavioral factors are the causes of loss tooth 

structures. Interactions between these factors over a sufficiently long period are the cause of 

dental erosion and caries disease. In the last decade there has been a significant increase in the 

incidence of dental erosion in the young adult population, which is associated with a change in 

eating, hygiene and lifestyle habits. Although tooth decay is the most common health problem, 

dental erosion is becoming more common, especially among young people. This shows that the 

problem of dental erosion has nowadays become a social problem, especially in the group of 

adolescents and young adults. 

The aim of the study was to assess the incidence and intensity of tooth erosion and the 

occurrence of tooth decay in 18-year-old adolescents from the Lublin Province. In addition, an 

attempt was made to establish the relationship between eating habits, oral hygiene and the 

occurrence of erosion and tooth decay. 

Material and methods: The study was conducted in a group of 313 students aged 18 years. 

For the analysis, due to the lack of survey data, data collected from 235 people were used, 

including 115 men and 120 women. The clinical examination included an assessment of dental 

erosion and an assessment of the occurrence of caries lesions. The erosive changes of permanent 

teeth were assessed according to the criteria of the Basic Erosive Wear Examination - BEWE. 

The assessment of carious disease was made in accordance with WHO recommendations. After 

conducting the clinical trial, all participants completed a structured questionnaire containing 

questions about diet and hygiene habits, knowledge about dental erosion and its causes, and 

general questions about age, sex, place of residence, education and professional status of 

parents. The results obtained from the study were statistically analyzed. The statistical 

significance of differences between the groups was tested using the Chi-square test or Fisher's 

exact test if the Chi-square test assumptions were not met. To assess the relationship between 

the presence of erosion and caries, and risk factors, a logistic regression model with an odds 

ratio (OR) and their 95% confidence intervals (CI) was used. P values <0.05 were considered 



statistically significant. All analyzes were performed using SPSS (version 24.0; SPSS, Inc., 

Chicago, Illinois, USA). 

Results: Women accounted for 52.1% of the city's population, and 47.9% for men. Place of 

residence and gender did not statistically significantly differentiate the study group. In 52.3% 

of people there were no erosive changes. Erosive changes were noted in 47.7% of the surveyed. 

Among people with enamel erosion, erosive changes in the form of initial damage (BEWE 1) 

were found in 40.4% of the respondents. More advanced changes (BEWE 2) were recorded in 

7.2% of people. None of the people had advanced erosion (BEWE 3). The percentage of people 

without caries was 37.4%, while the presence of caries was found in 62.6% of people. Initial 

caries (D2 according to WHO) was diagnosed in 47.7% of the subjects, more advanced changes 

(D3 according to WHO) were observed in 14.9%. Most often, erosive changes were found in 

the left and right lower and anterior upper sextant. In contrast, the presence of caries was most 

often found in the right and anterior superior sextant and in the left lateral sextant both in the 

jaw and in the mandible. Among those without erosion, 34.95% had no caries, while 65.05% 

of those in this group had caries. 40.18% of the patients with erosive teeth had no carious 

lesions, while 59.82% of the patients had carious lesions.Among the city inhabitants, the 

presence of carious lesions was found more often than among the village inhabitants. Caries 

lesions were more severe in people without erosion. The place of residence was not associated 

with a higher risk of erosion. A higher level of caries was more frequently observed among the 

city's inhabitants. Gender was not associated with a higher risk of erosion or caries. Most 

subjects did not report systemic diseases regardless of the severity of erosion and caries. Over 

half of the respondents who were found to have erosion did not know that acid damage to teeth 

was called erosion, and that excessive brushing of teeth with hard brushes and whitening pastes 

could contribute to damage. It has been shown that almost half of the respondents do not know 

the relationship between excessive consumption of fruit and fruit juices and the formation of 

erosive changes. Frequent consumption of fruit, fruit juices and teas are not associated with the 

risk of erosion or caries. Excessive use of isotonic, energy drinks and pickles is not associated 

with a higher risk of erosion or tooth decay. Frequent consumption of sweetened beverages 

affects the occurrence of caries but not erosion. There was no relationship between parents' 

education and socioeconomic status and the occurrence of erosion and caries. The type of brush 

used, the movements performed while brushing and the time of brushing teeth is not associated 

with the risk of erosion, while the short time of brushing teeth is associated with a higher 

frequency of caries. More frequent occurrence of erosive changes was found in people who did 

not use fluoride rinse or fluorine gel for oral hygiene. Erosion was found more often in people 



using chewing gums. The use of chewing gum did not significantly affect the occurrence of 

caries in the examined persons. There was no relationship between pre- and post-eating 

brushing and the time to start brushing teeth after eating and the occurrence of erosion or tooth 

decay. There was no relationship between the degree of pain when washing or eating cold / hot 

drinks and the occurrence of erosion or caries. 

Conclusions: Frequent consumption of sweet drinks significantly increases the risk of tooth 

decay. Short brushing times are associated with the risk of tooth decay. Place of residence in 

the city is associated with the risk of caries and a higher level of caries changes. The use of 

preparations with fluoride is associated with less frequent occurrence of dental erosion and has 

an impact on its severity. The use of chewing gum is associated with more frequent erosion and 

advanced erosive lesions. A relationship was found between the dental erosion and caries 

severity. 

 

 


