
ZDROWIE

Próchnica stanowi poważny problem 
społeczny już od wieków. Szacuje 
się, że przynajmniej raz w życiu do-
świadcza jej każdy człowiek na Zie-
mi. Alarmujące są dane wskazujące, 
że pierwsze oznaki tej choroby coraz 
częściej pojawiają się u kilkumie-
sięcznych niemowląt. Próchnica to 
choroba zębów, jednak nieleczona 
prowadzi do bardzo poważnych po-
wikłań, m. in. chorób serca, nerek, 
trzustki. Również negatywnie wpły-
wa na życie psychiczne, obniża jego 
jakość oraz jest przyczyną gorszego 
samopoczucia. Jakie są jej przyczy-
ny? W jaki sposób można ją leczyć, 
a jak jej zapobiegać? Odpowiedzi na 
te pytania zawarte są w poniższym 
tekście. 

PRÓCHNICA, CO TO TAKIEGO?
JEST TO PROCES CHOROBOWY DOTY-
CZĄCY ZĘBÓW, POLEGAJĄCY NA ICH 
DEMINERALIZACJI (GŁÓWNIE ODWAP-
NIANIU), CO NIELECZONE MOŻE PRO-
WADZIĆ DO USZKODZENIA TKANEK 
TWARDYCH ZĘBA I W OSTATECZNOŚCI 
DO JEGO OBUMARCIA. WSZYSTKIEMU 
WINNE SĄ BAKTERIE OBECNE W JAMIE 
USTNEJ. Choć wszystkich gatunków, któ-
re tam bytują można doliczyć się nawet 
trzystu, to najgroźniejsze są te, które po-
przez metabolizm węglowodanów two-
rzą kwasy, w których to środowisku czują 
się najlepiej. Mowa tu głównie o bakte-
riach z rodzaju Streptococcus, szczególnie 

S. salivarius, S. sanguis, S. mutans. Mają one 
zdolność do tworzenia płytki nazębnej, 
która po mineralizacji przekształca się 
w kamień nazębny. To wszystko może 
prowadzić do rozwoju stanów zapalnych 
w obrębie zęba. Kwaśne środowisko 
sprzyja jego demineralizacji. Pozbawienie 
go naturalnej ochrony sprawia, że bakte-
rie z coraz większą łatwością oraz szybko-
ścią wnikają w głąb zęba. 
 
JAKIE SĄ PRZYCZYNY PO-
WSTAWANIA PRÓCHNICY?
Główną przyczyną powstawania próch-
nicy jest działalność wcześniej wspo-
mnianych bakterii. Jednak, aby mogły 
one przeżyć w jamie ustnej muszą 
otrzymywać pożywienie. Najlepszym 
wyborem są dla nich cukry, a w szcze-

gólności sacharoza, fruktoza oraz gluko-
za. Bakterie bytujące na zębach fermen-
tują te węglowodany, tworząc przy tym 
kwasy. Wszystkie te czynniki sprawiają, 
że pH w jamie ustnej może się dra-
stycznie obniżyć w ciągu kilku minut 
od dostarczenia cukrów, czyli zazwyczaj 
po zjedzeniu słodkiej przekąski. Gdy taki 
proces powtarza się kilkukrotnie, przez 
dłuższy okres czasu, wtedy pojawia się 
próchnica. Jej tworzeniu sprzyja po-
nadto dieta uboga w takie minerały jak 
fosfor, wapń, czy fluor, co sprawia, że 
zaburzeniu ulega proces remineralizacji. 
Podsumowując, TWORZENIU PRÓCH-
NICY SZCZEGÓLNIE SPRZYJA DIETA BO-
GATA W CUKRY, PODJADANIE MIĘDZY 
POSIŁKAMI, SPOŻYWANIE POKARMÓW 
UBOGICH W MINERAŁY POTRZEBNE 

EPIDEMIA 
PRÓCHNICY

Według danych Ministerstwa Zdrowia ponad 
50% dzieci w wieku 3 lat ma zęby z ubytkami 

próchnicowymi, a średnio u dziecka w tym wieku 
próchnicą są objęte 3 zęby. Ponadto szacuje 
się, że ponad 60% matek dzieci w wieku 3 lat 

nie było z dzieckiem u stomatologa. Natomiast 
w przypadku 6 latków próchnicę stwierdza się 

u 80% dzieci. 

Źródło: www.mz.gov.pl
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DO REMINERALIZACJI ZĘBA, NIEDBAŁA 
I NIEREGULARNA HIGIENA JAMY UST-
NEJ, A TAKŻE RZADKIE WIZYTY U STO-
MATOLOGA. 

E TAPY POWSTAWANIA 
PRÓCHNICY
Opisana powyżej demineralizacja zęba 
objawia się na szkliwie jako porowata 
zmiana, która przekształca się w białą, 
matową plamę. Jest ona zazwyczaj nie-
zauważalna dla normalnego człowie-
ka, a dopiero gdy zostanie zabarwiona 
przez barwniki pochodzące z żywno-
ści na ciemny kolor, staje się widoczna. 
Ten etap powstawania próchnicy jest 
najlepszym momentem, aby udać się 
do dentysty, gdyż dalsze oddziaływa-
nie kwasów na szkliwo doprowadza do 
niszczenia zębiny i powstania "dziury" 
w zębie. 

JAKIE OBJAWY MOGĄ ŚWIADCZYĆ 
O POJAWIENIU SIĘ PRÓCHNICY? PO 
PIERWSZE WSPOMNIANE POWYŻEJ 
PRZEBARWIENIE NA ZĘBIE. INNYM 
CHARAKTERYSTYCZNYM OBJAWEM 
JEST DUŻA WRAŻLIWOŚĆ ZĘBÓW NA 
ZMIANY TEMPERATURY, A TAKŻE NA 
DOTYK PRZY SZCZOTKOWANIU, bądź 
przy przeżuwaniu pokarmów. Zaniepo-
koić powinien ponadto nieświeży od-
dech, w szczególności, jeśli utrzymuje 
się przez dłuższy czas. 
 
PRÓCHNICA A CHOROBY 
OGÓLNOUSTROJOWE
Objawy nieleczonej próchnicy nie 
ograniczają się jedynie do zębów oraz 
chorób rozwijających się w jamie ust-
nej. Może ona być przyczyną bardzo 
groźnych dla życia chorób ogólno-
ustrojowych. Jak do tego dochodzi? 

Bakterie bytujące na zębie, gdy dosta-
ną się do miazgi, mają stąd już "prostą" 
drogę do krwiobiegu, a jak wiado-
mo z krwią mogą dotrzeć właściwie 
w każde miejsce organizmu. Do czę-
stych schorzeń wywołanych w ten 
sposób należą kłębuszkowe zapalenie 
nerek, czy zapalenie trzustki. To drugie 
może prowadzić do niszczenia komó-
rek, które są odpowiedzialne za wy-
twarzanie insuliny, a więc skutkować 
w ostateczności rozwojem cukrzycy. 
RÓWNIE GROŹNA JEST MOŻLIWOŚĆ 
ROZWOJU ZAPALENIA MIĘŚNIA SER-
COWEGO, OSIERDZIA LUB WSIERDZIA. 
Znane są ponadto przypadki rozwoju 
stanów zapalnych narządów układu 
pokarmowego, zaburzeń układu ner-
wowego, układu kostnego, a nawet 
pojawienia się schorzeń dermatolo-
gicznych. 
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W JAKI SPOSÓB LECZY SIĘ 
PRÓCHNICĘ?
Sposób leczenia próchnicy zależy od 
stadium choroby. Na początku wystar-
czy wykonać proces remineralizacji. 
Polega on na oczyszczeniu przez den-
tystę miejsca, w którym zaczęła roz-
wijać się próchnica, a następnie nało-
żeniu preparatu z fluorem, najczęściej 
w postaci żelu. Proces ten ma na celu 
stworzenie odpowiednich warunków, 
które umożliwią remineralizację szkli-
wa, tj. wbudowanie w uszkodzone 
miejsce wapnia, fluoru i fosforu. 
 
Gdy próchnica spowoduje uszko-
dzenie zębiny, dentysta musi usunąć 
chora tkankę poprzez tzw. borowa-
nie. Oczyszczony ubytek wypełniany 
jest plombą, obecnie są to najczęściej 
utwardzane światłem kompozyty. 
Wykazują one bardzo dużą trwałość, 
a dodatkowo ich kolor może zostać 

dobrany w ten sposób, aby nie były 
one widoczne. ZAAWANSOWANA 
PRÓCHNICA PROWADZI NATOMIAST 
DO MARTWICY MIAZGI ZĘBA, A NA-
STĘPNIE ROZWOJU STANU ZAPALNE-
GO OZĘBNEJ, CO OBJAWIA SIĘ JAKO 
OSTRY, TRUDNY DO WYTRZYMANIA 
BÓL ZĘBA. WTEDY JEDYNYM ROZWIĄ-
ZANIEM STAJE SIĘ LECZENIE KANAŁO-
WE ZĘBA, BĄDŹ JEGO ERADYKACJA. 

JAK OGRANICZYĆ RYZYKO 
ROZWOJU PRÓCHNICY?
Aby jak najskuteczniej ograniczyć ry-
zyko rozwoju próchnicy, należy stoso-
wać się do kilku zaleceń profilaktycz-
nych. Nikt nie jest w stanie w pełni 
wyeliminować dwóch głównych przy-
czyn powstawania próchnicy, czyli 
obecności bakterii w jamie ustnej oraz 
węglowodanów, które są dostarczane 
wraz z pożywieniem. Jedynie można 
zredukować ich ilość drugich w naszej 

diecie. Stąd WARTO JAK NAJBARDZIEJ 
OGRANICZYĆ SPOŻYWANIE SŁODY-
CZY, A W SZCZEGÓLNOŚCI WARTO 
WYELIMINOWAĆ NAWYK ICH PODJA-
DANIA MIĘDZY GŁÓWNYMI POSIŁKA-
MI. Dobrze by było ograniczyć się do 
ich spożywania jedynie w czasie dese-
ru, gdy istnieje możliwość oczyszcze-
nia zębów tuż po zjedzeniu posiłku. Za 
to, gdy mamy ochotę coś przegryźć, 
warto sięgnąć po owoce lub warzywa, 
m.in. jabłka, czy marchewkę. Ponadto 
po zjedzonych posiłkach dobrze jest 
żuć gumę, która nie zawiera cukru. 
Takie działanie, 10-15 minut po spoży-
tym posiłku, pozwala na zahamowanie 
spadku pH w jamie ustnej, które jest 
jedną z przyczyn rozwoju próchnicy. 
 
Ważne jest również, aby urozmaicić 
dietę w produkty bogate w wapń 
i fosfor. Źródłem fluoru, który obok 
dwóch poprzednich jest niezbędny do 
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remineralizacji szkliwa, powinny być 
wysokiej jakości pasty do zębów oraz 
woda do picia. 
 
KOLEJNYM WAŻNYM ASPEKTEM JEST 
STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ DO-
TYCZĄCYCH PRAWIDŁOWEJ HIGIE-
NY JAMY USTNEJ. NALEŻY MYĆ ZĘBY 
PRZYNAJMNIEJ DWA RAZY DZIENNIE, 
CHOĆ NIE ZASZKODZI, ABY SZCZOT-
KOWAĆ JE NAWET PO KAŻDYM POSIŁ-
KU. Warto przy tym stosować pasty do 
zębów lepszej jakości, które zawierają 
w swoim składzie fluor. Również nie 
bez znaczenia jest wybór odpowied-
niej szczoteczki do zębów. Przyjmuje 
się, że te o miękkich włóknach z więk-
szą skutecznością są w stanie usunąć 
płytkę nazębną, od której zaczyna roz-
wijać się próchnica. Dobrym rozwiąza-
niem jest również stosowanie szczo-
teczki elektrycznej, która skutecznie 
usuwa resztki pokarmów i bakterie. 
Prawidłowe szczotkowanie powin-
no trwać przynajmniej 2-3 minuty, 
w ciągu których należy dotrzeć do 
wszystkich miejsc na zębach, a także 
powinno oczyścić się język z bakterii. 
Ponadto zaleca się codzienne użycie 
nici dentystycznej, aby móc oczyścić 
nawet najbardziej niedostępne miej-
sca w jamie ustnej, gdzie mogą się 
zbierać resztki spożywanego pokarmu 
stanowiącego idealną pożywkę dla 
bakterii.
 
Niezwykle istotne jest również to, aby 
regularnie odwiedzać stomatologa. Wi-
zyty u niego przynajmniej dwa razy do 
roku pozwolą na eliminowanie próch-
nicy jeszcze w jej wczesnym stadium. 

CZY TO PRAWDA, ŻE…
odporność człowieka na próchnicę 
rozwija się już w życiu płodowym? 
Z pewnością tak! To, w jaki sposób 
odżywia się matka dziecka, które ma 
przyjść na świat w dużej mierze wpły-
wa na późniejszą trwałość zębów. 
Wszystko spowodowane jest tym, że 
zaczynają one kształtować się już po 
4 tygodniach od zapłodnienia. Z tego 

względu niezwykle istotne jest aby 
matka spożywała pokarmy bogate 
w białko, kolagen, a także w witami-
ny A, C i D oraz mikroelementy: wapń 
i fosfor. Wszystkie powyższe czynniki 
mają wpływ na rozwój szkliwa oraz 
tkanek twardych zęba u płodu. 
 
Próchnicy nie należy lekceważyć. Jak 
widać może być przyczyną nie tylko 
silnego bólu zęba, ale i również odpo-
wiadać za rozwój wielu schorzeń w or-
ganizmie. Stąd, bardzo ważna jest edu-
kacja w kwestii higieny jamy ustnej już 
od najmłodszych lat, tak aby jak naj-
dłużej cieszyć się ładnym uśmiechem. 

MACIEJ BIRECKI
Pracownik Apteki

Niemal wszyscy dorośli w wieku 35- 44 lata 
dotknięci są próchnicą (99,9%), która obejmują 

prawie 17 zębów. 

Źródło: www.magazyn-stomatologiczny.pl
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