
Czym jest próchnica?

Próchnica (ubytki próchnicowe) jest dynamiczną, wieloczynnikową chorobą, w której demineralizacja twardych tkanek zębów 

postępuje szybciej niż ich remineralizacja. Bez natychmiastowych działań zapobiegawczych lub kontrolnych, w zębach mogą 

pojawić się zmiany próchnicowe (ubytki).

Kto jest narażony? 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na całym 

świecie 60-90% dzieci w wieku szkolnym i prawie 100% 

dorosłych ma ubytki próchnicowe. W rzeczywistości próchnica 

zębów jest najczęstszą, możliwą do uniknięcia chorobą 

przewlekłą na świecie, a mimo to pozostaje ona w dużej mierze 

nieleczona, co powoduje wysoki poziom ubytków.

Ponadto, negatywne skutki nieleczonej próchnicy mogą 

wpływać na prawie każdy aspekt codziennego życia 

powodując: 

• ból i dyskomfort, które mogą prowadzić do nieobecności 

w szkole, pracy i do zaniedbywania aktywności 

towarzyskiej,

• stres finansowy wynikający z kosztownych cykli leczenia 

(co może być jeszcze większym obciążeniem dla 

populacji, które cierpią z powodu większej liczby ubytków).
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Czy można zapobiec próchnicy?

W naszej jamie ustnej panuje stała równowaga. Zachowanie równowagi między procesem demineralizacji, a naturalnymi 
procesami wspomagającymi remineralizację w naszej jamie ustnej (np. produkcja śliny) lub planowanymi działaniami 
profilaktycznymi, może zapobiec powstawaniu ubytków.

Aby dać swoim zębom najlepszą szansę na remineralizację i utrzymanie tej równowagi, należy rozważyć wykonanie tych czterech 
prostych kroków.

• Utrzymać równowagę bakteryjną w jamie ustnej poprzez szczotkowanie zębów dwa razy dziennie w celu redukcji 
odkładania się płytki nazębnej.

• Zminimalizować ilość kwasu wytwarzanego przez bakterie płytki nazębnej poprzez zmniejszenie częstotliwości 
spożywania pokarmów słodkich i zawierających skrobię.

• Wzmocnić zęby stosując pastę z fluorem w celu wzmocnienia i remineralizacji szkliwa zębów.

• Zwiększyć ochronę poprzez regularne wizyty kontrolne u dentysty i indywidualne porady dotyczące dalszych środków 
zapobiegawczych, które można wdrożyć w celu ochrony swoich zębów.

Wczesne stadia próchnicy są często bezbolesne i można je zidentyfikować jedynie podczas regularnych kontrolnych badań 
stomatologicznych. Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort podczas spożywania gorących, zimnych lub słodkich pokarmów 

lub napojów, skontaktuj się ze swoim dentystą.



Jak powstaje próchnica?

W naszej jamie ustnej znajduje się wiele różnych bakterii, które gdy jesteśmy zdrowi są w równowadze. 

Kiedy jemy i pijemy bakterie gromadzą się i tworzą na zębach biofilm (znany jako płytka nazębna). Płytka nazębna 

najłatwiej tworzy się tam, gdzie powierzchnia nie jest gładka i najczęściej pojawia się w szczelinach, wokół wypełnień 

lub między zębami i blisko linii dziąseł. Płytka ta żywi się węglowodanami i skrobią ze spożywanej przez nas żywności, 

a jako produkt uboczny produkuje kwasy, które z kolei atakują szkliwo naszych zębów  prowadząc do demineralizacji. 

Jeśli demineralizacja postępuje szybciej niż remineralizacja to rozpoczyna się proces powstawania próchnicy.

Początkowe stadium próchnicy:

Kwasy zaczynają rozpuszczać minerały w twardej warstwie szkliwa 

pokrywającej zęby, powodując ich uszkodzenie pod powierzchnią 

zębów. W przypadku wczesnego wykrycia i podjęcia leczenia 

remineralizacyjnego, proces powstawania próchnicy na tym etapie może 

zostać odwrócony.

Umiarkowane stadium próchnicy:

W miarę jak kwas powoduje erozję zębów, mogą tworzyć się mikroskopijne 

wgłębienia na powierzchni szkliwa, a następnie szybko powiększać się 

obejmując i uszkadzając głębsze warstwy jak zębinę. Ten etap rozwoju 

próchnicy jest szczególnie ryzykowny dla odsłoniętych korzeni zębów, 

ponieważ są one pokryte cienką warstwą zewnętrzną (nie szkliwem) 

i dlatego są bardzo podatne na próchnicę.

Zaawansowane stadium próchnicy: 

Kiedy zewnętrzne warstwy zębów są uszkodzone, kwas może przeniknąć 

do bardziej miękkiej warstwy zęba - zębiny. W miarę jak zębina i szkliwo 

rozpadają się, powstaje widoczny ubytek. W przypadku niewłaściwego 

leczenia ubytek w zębinie będzie się nadal pogłębiał i w końcu sięgnie do 

wewnętrznej warstwy zęba, w której zlokalizowane są włókna nerwowe. 

Może to prowadzić do skrajnego bólu i konieczności leczenia inwazyjnego, 

np. leczenia kanałowego.
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