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Introduction. Oral hygiene is an important factor affecting the health 
of teeth and gums. Defaulting dental plaque causes the development of 
caries and periodontitis.

Aim. To estimate oral hygiene in children treated with fixed and removable 
orthodontic appliances.

Material & Methods. 120 children were examined in this research. For 
assessment of oral hygiene the OHI-S, PUW and GI were estimated and 
calculated.

Results & Conclusion. The results have confirmed the difficulty of 
maintaining proper oral hygiene in orthodontic patients, especially treated 
with fixed appliances.

Key words: oral hygiene, dental plaque, orthodontic treatment, orthodontic 
appliances

Wstęp. Higiena jamy ustnej jest ważnym czynnikiem wpływającym na stan 
zdrowia twardych tkanek zębów i przyzębia. Zalegająca płytka bakteryjna 
powoduje rozwój próchnicy i periodontopatii.

Cel badań. Ocena higieny jamy ustnej dzieci leczonych ortodontycznie.

Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 120 dzieci leczonych stałymi 
i ruchomymi aparatami ortodontycznymi, u których oceniano wskaźniki: 
OHI-S, PUW i GI.

Wyniki i wniosek. Wyniki badań potwierdziły trudności w utrzymaniu 
prawidłowej higieny jamy ustnej u pacjentów leczonych ortodontycznie, 
zwłaszcza aparatami stałymi.

Słowa kluczowe: higiena jamy ustnej, płytka nazębna, leczenie 
ortodontyczne, aparaty ortodontyczne
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Wstęp

	 Płytka	nazębna,	określana	również	jako	biofilm,	
to	 miękkie	 złogi	 przylegające	 do	 wszystkich	 po-
wierzchni	znajdujących	się	w	jamie	ustnej.	Odkłada	się	
na	powierzchniach	zębów,	uzupełnień	protetycznych	
a	także	aparatów	ortodontycznych.	Składa	się	z	bakte-
ryjnych	agregatów	otoczonych	organiczną	macierzą,	
a	jej	skład	gatunkowy	jest	zmienny	[1].
	 Płytka	bakteryjna	jest	uważana	za	główny	czynnik	
etiologiczny	 schorzeń	 w	 obrębie	 przyzębia,	 a	także	
jest	 ważnym	 czynnikiem	 inicjującym	 powstanie	
i	warunkującym	rozwój	zmiany	próchnicowej	[2,	3].	
Dowiedziono	również	wspólnego	mechanizmu	etiopa-
tologicznego	zapaleń	przyzębia	z	wieloma	poważnymi	
schorzeniami	ogólnymi	[4-6].
	 Leczenie	ortodontyczne,	zwłaszcza	stałymi	apara-
tami	poprzez	wprowadzenie	do	jamy	ustnej	dodatko-
wych	elementów,	sprzyja	zwiększonej	kumulacji	płytki	

nazębnej	mogąc	doprowadzić	do	powstania	obszarów	
demineralizacji,	tzw.	białych	plam	skupionych	wokół	
elementów	aparatu	oraz	miejscowego	stanu	zapalnego	
przyzębia	[7-10].
	 Płytka	nazębna	odkłada	się	w	ilości	odwrotnie	pro-
porcjonalnej	do	częstości	i	jakości	zabiegów	higienicz-
nych.	Higiena	jamy	ustnej	zatem	ma	ogromny	wpływ	
na	 stan	 zdrowia	 twardych	 tkanek	 zębów,	 przyzębia	
i	błony	 śluzowej	 jamy	 ustnej.	 Regularnie	 usuwając	
płytkę	nazębną	można	uniknąć	przewlekłych	infekcji	
w	obrębie	jamy	ustnej	i	związanych	z	nimi	powikłań.

Cel badań

	 Ocena	higieny	jamy	ustnej,	intensywności	próch-
nicy	 i	 stanu	 przyzębia	 u	 dzieci	 leczonych	 ortodon-
tycznie	aparatami	stałymi	i	ruchomymi	w	wieku	7-15	
lat.
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Materiał i metody

	 Badaniem	objęto	grupę	120	dzieci	leczonych	or-
todontycznie	w	przychodni	Arcanus	w	Swarzędzu:	60	
dzieci	było	leczonych	aparatami	stałymi,	60	aparatami	
ruchomymi.	Badanie	kliniczne	jamy	ustnej	przeprowa-
dzono	w	warunkach	gabinetu	stomatologicznego	przy	
użyciu	lusterka	i	zgłębnika.	Uzyskane	dane	odnoto-
wywano	na	specjalnie	przygotowanej	karcie	badania.	
U	badanych	dzieci	oceniano	wskaźniki:	OHI-S,	PUW,	
GI.	
	 Stan	higieny	jamy	ustnej	oceniano	na	podstawie	
wskaźnika	OHI-S	wg	Greena	i	Vermiliona.	Składa	się	
on	ze	wskaźnika	kamienia	(CI)	i	nalotu	nazębnego	
(DI).	Higienę	oceniano	jako	dobrą	przy	wartościach	
OHI-S	 0-0,6;	 dostateczną	 dla	 OHI-S	 0,7-1,8;	 złą	
przy	wartościach	OHI-S	1,9-3,0	oddzielnie	podając	
składowe	DI	i	CI.	
	 Stan	 uzębienia	 oceniano	 posługując	 się	 liczbą	
PUW,	wyrażającą	sumę	zębów	z	próchnicą	pierwotną	
lub	wtórną,	zębów	usuniętych	z	powodu	próchnicy	
oraz	wypełnionych.	Aktywność	próchnicy	uznano	za	
niską	przy	wartościach	PUW<3,	umiarkowaną	przy	
wartościach	PUW	3-7	i	wysoką	dla	PUW>7.
	 Stan	dziąseł	oceniano	stosując	wskaźnik	dziąsło-
wy	GI	wg	Silnesa	i	Loe,	za	pomocą	którego	określa	się	
obecność	stanu	zapalnego	dziąseł	na	podstawie	cech	
wizualnych	i	ewentualnie	obecności	krwawienia.	Dla	
osób	ze	zdrowym	przyzębiem	GI=0;	wartości	GI	0,1-1	
wskazują	na	łagodne	zapalenie	dziąseł,	GI	w	granicach	
1,1-2	świadczy	o	umiarkowanym	zapaleniu	dziąseł,	
a	w	przypadku	ciężkiego	zapalenia	GI	osiąga	wartości	
2,1-3.	
	 Podobnemu	 badaniu	 poddano	 grupę	 kontrolną	
120	 dzieci	 nie	 leczonych	 ortodontycznie	 w	 wieku	
7-15	 lat,	 uczęszczających	 do	 Szkoły	 Podstawowej	 w	
Swarzędzu.

Wyniki i ich omówienie

	 Ze	względu	na	poziom	higieny	jamy	ustnej	dzieci	
z	grupy	badawczej	podzielono	na	3	grupy:	1.	OHI-S	
0-0,6	 –	 higiena	 dobra,	 2.	 OHI-S	 0,7-1,8	 –	 higiena	
dostateczna,	3.	OHI-S	1,9-3,0	–	higiena	zła.	W	każdej	
z	grup	przeanalizowano	też	pozostałe	wskaźniki.
W	grupie	kontrolnej	(A)	uzyskano	następujące	wy-
niki:
	 Do	 grupy	 1A	 (OHI-S	 0-0,6	 higiena	 dobra)	 za-
kwalifikowały	się	wyniki	18%	badanych	dzieci.	Żadne	
dziecko	 z	 tej	 grupy	 nie	 miało	 PUW<3,	 PUW	 3-7	
stwierdzono	u	91%	dzieci,	PUW>7	miało	9%	bada-
nych.	Wszystkie	dzieci	w	tej	grupie	miały	GI=0.
	 Do	grupy	2	A	(OHI-S	0,7-1,8	higiena	dostatecz-
na)	zakwalifikowało	się	62%	dzieci.	19%	dzieci	z	tej	
grupy	 odznaczało	 się	 niską	 aktywnością	 próchnicy	

tj.	 PUW<3,	 u	 54%	 dzieci	 stwierdzono	 PUW	 3-7,	
a	u	27%	PUW>7.	38%	dzieci	miało	zdrowe	przyzębie	
GI=0,	 u	 43%	 stwierdzono	 wyniki	 GI	 w	 przedziale	
0,1-1,	u	19%	GI	wynosił	1,1-2.
	 Do	grupy	3A	(OHI-S	1,9-3,0	higiena	zła)	zakwa-
lifikowano	20%	dzieci.	Żadne	z	dziecko	z	 tej	grupy	
nie	miało	PUW<3,	PUW3-7	stwierdzono	u	50%	ba-
danych,	druga	połowa	badanych	wykazywała	wysoką	
aktywność	próchnicy	tj.	PUW>7.	U	żadnego	dziecka	
w	tej	grupie	nie	stwierdzono	GI=0,	u	8,3%	badanych	
GI	 wynosił	 0,1-1,	 a	 u	 zdecydowanej	 większości	 tj.	
91,6%	stwierdzono	wyniki	GI	1,1-2.
W	 grupie	 dzieci	 leczonych	 aparatami	 stałymi	 (B)	
uzyskano	następujące	wyniki:
	 W	grupie	1B	znalazło	się	10%	dzieci.	33%	miało	
wartości	PUW<3,	u	67%	wartość	PUW	mieściły	się	
w	przedziale	3-7.	U	żadnego	dziecka	nie	stwierdzono	
PUW>7.	 33%	 dzieci	 miało	 GI=0,	 pozostała	 część	
67%	miała	GI	w	przedziale	0,1-1.
	 Do	grupy	2	B	zaliczono	wyniki	60%	badanych.	
27,7%	badanych	miało	PUW<3,	u	55,5%	PUW=3-7,	
a	u	16,6%	stwierdzono	PUW>7.	27,7%	badanych	nie	
wykazywało	cech	zapalenia	dziąseł,	czyli	GI=0,	u	50%	
badanych	GI	wynosił	0,1-1,	a	u	22,3%	GI	mieścił	się	
w	zakresie	1,1-2.
	 Do	grupy	3	B	zakwalifikowano	wyniki	30%	bada-
nych.	Żadne	dziecko	w	tej	grupie	nie	miało	PUW<3,	
PUW	3-7	stwierdzono	u	33,3%	badanych,	a	PUW>7	
miało	66,7%	badanych.	Żadne	dziecko	w	tej	grupie	
nie	 miało	 GI=0,	 u	 11,1%	 stwierdzono	 wyniki	 GI	
w	zakresie	0,1-1,	a	u	88,9%	GI	wyniósł	1,1-2.
W	grupie	dzieci	leczonych	dwoma	aparatami	rucho-
mymi	(C)	uzyskano	następujące	wyniki:
	 Do	grupy	1C	zaliczono	wyniki	33,3%	badanych.	
PUW<3	w	tej	grupie	zanotowano	u	20%	osób,	PUW	
3-7	u	60%	badanych,	a	PUW>7	u	20%.	70%	dzieci	
badanych	w	tej	grupie	miało	zdrowe	przyzębie	czyli	
GI=0,	a	u	pozostałych	30%	wartości	GI	mieściły	się	
w	zakresie	0,1-1.
	 Do	grupy	2C	zakwalifikowało	się	40%	pacjentów.	
Tylko	8,3%	dzieci	w	tej	grupie	miało	PUW<3,	41,4%	
miało	 PUW	 3-7,	 a	 pozostałe	 50%	 miało	 PUW>7.	
GI=0	stwierdzono	u	41,4%	badanych	w	tej	grupie,	GI	
w	przedziale	0,1-1	miało	także	41,6%,	a	GI	w	zakresie	
1,1-2	miało	16,6%	badanych.
	 Do	 grupy	 3	 C	 zaliczono	 wyniki	 26,6%	 dzieci.	
Żadne	dziecko	w	tej	grupie	nie	miało	PUW<3,	PUW	
3-7	stwierdzono	u	75%	badanych,	a	PUW>	7	u	25%.	
W	grupie	tej	nie	było	dziecka	z	GI=0,	u	25%	stwier-
dzono	wyniki	GI	0,1-1,	a	u	75%	GI	1,1-2.
	 Statystyczną	istotność	wpływu	leczenia	ortodon-
tycznego	na	higienę	jamy	ustnej	weryfikowano	testując	
poszczególne	hipotezy.	W	tym	celu	dla	każdej	hipotezy	
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skonstruowano	tablice	kontyngencji	i	zastosowano	test	
niezależności	χ2.	Poszczególne	hipotezy	weryfikowano	
na	poziomie	istotności	alfa=0,001	(tab.	I).

Tab. I. Testowanie istotności leczenia poszczególnymi aparatami ortodontycz-
nymi na higienę jamy ustnej
Tab. I. Testing the significance of treatment with various orthodontic applian-
ces on oral hygiene

Rodzaj aparatu χ2 Stopnie swobody Wartość p

Stały 65,23 2 <0,001

Ruchome 69,51 2 <0,001

Dyskusja

	 Atassi	 i	wsp.	[11]	oceniali	poziom	higieny	 jamy	
ustnej	wśród	pacjentów	leczonych	ortodontycznie	apa-
ratami	stałymi.	Badaniami	objęto	50	pacjentów	w	wieku	
15-	30	lat,	a	oceniano	wskaźniki:	GBI	(gingival bleeding 
index),	PI	(plaque index)	 i	OPI	(ortho-plaque index).	
Na	podstawie	wskaźnika	OPI	higienę	40%	badanych	
pacjentów	określono	jako	wystarczającą,	a	30%	jako	złą.	
Dowiedziono	także,	że	tylko	32%	badanych	skorzystało	
z	wizyty	u	higienistki	stomatologicznej.	Autorzy	ci	na	
podstawie	własnych	badań	wywnioskowali,	iż	higiena	
jamy	ustnej	badanych	pacjentów	nie	była	utrzymywana	
na	odpowiednim	poziomie.	Zwrócili	również	uwagę	na	
konieczność	przeprowadzania	u	pacjentów	ortodon-
tycznych	instruktarzy	higieny	i	stworzenia	programu	
promującego	 utrzymanie	 prawidłowej	 higieny	 jamy	
ustnej.	Wzmiankowani	autorzy,	posługując	się	innymi	
wskaźnikami	 niż	użytymi	w	naszej	analizie,	 ocenili	
higienę	osób	 leczonych	ortodontycznie	za	wymaga-
jącą	poprawy,	co	pośrednio	potwierdza	nasze	wnioski	
o	wpływie	aparatów	ortodontycznych	na	zwiększoną	
kumulację	płytki	nazębnej.
	 Nad	analizą	higieny	jamy	ustnej	u	pacjentów	ze	
stałymi	aparatami	skupili	się	także	Gong	i	wsp.	[12]	
Przebadali	oni	331	pacjentów	leczonych	ortodontycz-
nie	w	wieku	12-15	lat.	Jako	grupę	kontrolną	obrano	
375	 uczniów	 w	 tym	 samym	 przedziale	 wiekowym.	
Uzyskano	znacząco	wyższe	wartości	wszystkich	oce-
nianych	wskaźników,	tj.	PI,	GI	i	SBI	u	dzieci	leczonych	
ortodontycznie.	Wyniki	ukazały,	iż	utrzymanie	pra-
widłowej	higieny	było	trudniejsze	u	dzieci	w	trakcie	
leczenia	ortodontycznego,	jednocześnie	gorszą	higienę	
wykazywali	leczeni	chłopcy.	Powyższe	wnioski	pozo-
stają	w	zgodzie	z	naszymi	obserwacjami	mówiącymi	
o	 utrudnionej	 higienie	 w	 obecności	 stałego	 aparatu	
ortodontycznego.
	 Topaloglu	Ak	i	wsp.	(13)	poddali	analizie	wpływ	
stałych	 i	 ruchomych	 aparatów	 ortodontycznych	 na	
poziom	mikroorganizmów	Streptococcus mutans,	Lacto-
bacillus sp.	i	Candidia albicans	w	ślinie.	Przebadano	69	
osób.	Od	każdej	pobrano	próbkę	5ml	niestymulowanej	
śliny.	Próbki	kontrolne	pobrano	po	1,	3	i	5	miesiącach.	
Wykazano,	 iż	 poziomy	S. mutans	 i	Lactobacillus sp.	

wzrosły	 znacząco	 po	 6	 miesiącach	 od	 umieszczenia	
w	jamie	ustnej	aparatów	ortodontycznych.	Znaczący	
wzrost	 obecności	C. albicans	 odnotowywano	 po	 3	
miesiącach	 u	 użytkowników	 stałych	 aparatów.	 Na	
podstawie	powyższych	obserwacji	autorzy	doszli	do	
wniosku,	 iż	długoterminowe	użytkowanie	aparatów	
ortodontycznych	 może	 mieć	 negatywny	 wpływ	 na	
równowagę	 flory	 bakteryjnej	 jamy	 ustnej	 i	 powo-
dować	 wzrost	 ryzyka	 powstawania	 nowych	 zmian	
próchnicowych	i	schorzeń	przyzębia.	Autorzy	wyżej	
przytoczonego	 badania	 oparli	 się	 na	 ocenie	 innych	
czynników,	także	sam	charakter	badań	był	odmienny,	
jednak	doszli	do	podobnych	wniosków.	
	 Obecność	stałego	aparatu	ortodontycznego	mody-
fikuje	środowisko	wewnątrz	jamy	ustnej,	co	ukazali	w	
swoich	badaniach	Lara-Carrilloe	i	wsp.	w	2010	r.	[14].	
Autorzy	obserwowali	zmiany	 jakie	zachodzą	w	 jamie	
ustnej	przed	leczeniem	i	miesiąc	po	założeniu	stałego	
aparatu	ortodontycznego.	Określano	wartości	wskaź-
nika	DMTF-S	(odpowiednik	PUW	powierzchniowy),	
wartości	 wskaźnika	 PI,	 pH	 płytki	 oraz	 właściwości	
śliny	 takie	 jak:	 pojemność	 buforowa,	 pH,	 obecność	
krwi,	wydzielanie	śliny	spoczynkowej	i	stymulowanej.	
Przeprowadzono	także	badania	mikrobiologiczne	na	
obecność	i	ilość	Streptococcus mutans	i	Lactobacillus.	Na	
podstawie	przeprowadzonych	badań	wywnioskowano,	
iż	leczenie	ortodontyczne	z	jednej	strony	podnosi	właś-
ciwości	przeciwpróchnicze	śliny	poprzez	zwiększenie	
ilości	śliny	stymulowanej,	pojemności	buforowej	i	pH,	
z	drugiej	jednak	sprzyja	powstawaniu	zapalenia	dziąseł	
z	 powodu	 pojawienia	 się	 dodatkowych	 powierzchni	
retencyjnych	dla	płytki	nazębnej,	które	 także	stano-
wią	przeszkodę	w	 jej	usuwaniu.	Powyższa	konkluzja	
pokrywa	się	z	uzyskanymi	wynikami	badań.	U	dzieci	
leczonych	ortodontycznie	wykazano	gorszą	higienę,	
częściej	u	nich	także	stwierdzaliśmy	obecność	objawów	
zapalenia	dziąseł.	

Podsumowanie wyników badań i wnioski
1.	 Wykazano	zależność	między	wysokością	wskaź-

nika	OHI-S	a	GI.	U	dzieci	z	gorszą	higieną	ob-
serwowano	wyższe	wartości	wskaźnika	GI,	a	więc	
poziom	higieny	wpływał	istotnie	na	stan	dziąseł	
badanych	dzieci	we	wszystkich	grupach.

2.	 U	 dzieci	 leczonych	 ortodontycznie	 odnotowy-
wano	 wyższe	 wartości	 wskaźnika	 OHI-S	 i	 GI	
co	 dowodzi,	 iż	 leczenie	 ortodontyczne	 istotnie	
utrudnia	 utrzymanie	 prawidłowej	 higieny	 jamy	
ustnej,	pośrednio	niekorzystnie	wpływając	na	stan	
przyzębia.

3.	 Najwyższe	 wartości	 wskaźnika	 OHI-S	 spośród	
wszystkich	badanych	uzyskano	u	dzieci	leczonych	
aparatami	stałymi.	Najtrudniej	jest	utrzymać	pra-
widłową	higienę	a	więc	i	zdrowe	przyzębie	podczas	
leczenia	aparatami	stałymi.
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4.	 Leczenie	 aparatami	 ruchomym	 w	 mniejszym	
stopniu	niż	leczenie	aparatami	stałym	utrudnia	
utrzymanie	 prawidłowej	 higieny	 jamy	 ustnej	
i	zdrowego	przyzębia.

5.	 Nie	zaobserwowano	statystycznie	istotnej	zależ-
ności	 między	 wartościami	 wskaźników	 OHI-S	

a	PUW	 we	 wszystkich	 grupach.	 Higiena	 jamy	
ustnej	 ma	 wpływ	 na	 stan	 zdrowia	 jamy	 ustnej	
a	płytka	nazębna	jest	tylko	jednym	z	wielu	czyn-
ników	 etiologicznych	 próchnicy,	 wpływających	
na	jej	intensywność.
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