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P róchnica w zębach mlecznych 
występuje zazwyczaj w miej-
scach podatnych na odkładanie 
się płytki nazębnej czy resztek 
spożywanych pokarmów. Należą 

do nich: bruzdy, otwory ślepe, powierzch-
nie styczne, powierzchnie przyszyjkowe. 
W zębach mlecznych obserwuje się takie 
same stadia rozwoju próchnicy jak w zębach 
stałych: próchnicę początkową, powierz-
chowną, średnią i głęboką.
Osobniczą cechą próchnicy w zębach mlecz-
nych jest poważne zaawansowanie pro-
cesu chorobowego z nieznacznie widocz-
nym obrazem klinicznym. Jeżeli widoczne 
jest jedynie przebarwienie czy zmatowie-
nie powierzchni szkliwa zęba mlecznego, 
wymaga to już interwencji stomatologicznej. 
Po otworzeniu przez lekarza takiego ubytku 
zazwyczaj okazuje się, że jest to już próch-
nica średniego, a nawet głębokiego sta-
dium, drążąca w pobliżu miazgi. Sympto-
matologia próchnicy zębów mlecznych jest 
zdecydowanie bardziej uboga w porówna-
niu z występowaniem objawów próchnico-
wych zębów stałych. W związku z tak szyb-
kim postępem zmian chorobowych w zębach 
mlecznych badanie uzębienia u dzieci 
powinno wykonywać się co najmniej co trzy 
miesiące. 
Dynamika zmian próchnicowych zębów 
mlecznych jest intensywna – obserwuje się 
bardzo szybkie przechodzenie jednego sta-
dium w drugie. Należy także wspomnieć 
o tym, że miazga zęba zostaje zaskaku-
jąco szybko wciągnięta w proces chorobowy. 
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Próchnica zębów mlecznych występująca u dzieci jest 
problemem, z którym bardzo często zmagają się rodzice. 
Aby zapobiec jej występowaniu, bardzo ważne jest 
zachowanie odpowiednich zasad profilaktyki.

Jeżeli na etapie badania radiologicznego 
zauważalne są zmiany szkliwne, to po upły-
wie kilku miesięcy tworzy się w tym miej-
scu ubytek drążący do miazgi zęba. Niestety 
sprzyja temu zarówno budowa histologiczna, 
chemiczna, jak i anatomiczna zębów mlecz-
nych. Szkliwo zębów mlecznych jest dwu-
krotnie cieńsze od szkliwa zębów stałych 
i waha się w granicach 0,3 do 0,6 mm. Śred-
nica pryzmatów szkliwnych zębów mlecz-
nych jest mniejsza (4-7 µm) niż zębów sta-
łych (6-10 µm). Dodatkowo szkliwo zębów 
mlecznych jest uboższe w składniki mine-
ralne (86%) niż szkliwo zębów stałych 
(92%). 
Szybkie postępowanie próchnicy w zębi-
nie zębów mlecznych jest spowodowane 
jej słabszym zmineralizowaniem i więk-
szą liczbą przestrzeni międzykulistych. Zęby 
mleczne charakteryzują się również cień-
szą zębiną i dodatkowo różną jej grubo-
ścią na powierzchni żującej i stycznej. Prze-
krój światła kanalików zębinowych także nie 
pozostaje obojętny na przebieg próchnicy; 
przekrój kanalików zębinowych w zębach 
mlecznych, w porównaniu z kanalikami 
zębinowymi zębów stałych, jest znacznie 
większy. 
Ze względu na swój przebieg wyróżnia się 
próchnicę ostrą i przewlekłą. Postać ostra 
zazwyczaj dotyczy dzieci młodszych i dotyka 
zębów niedawno wyrzniętych. Ubytek jest 
mało zauważalny, o jasnej barwie. Usunięcie 
mas próchnicowych obejmujących głębokie 
warstwy niejednokrotnie wiąże się z obna-
żeniem miazgi zęba. Próchnica przewlekła 
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dotyczy dzieci starszych i charakteryzuje się 
powolnych przebiegiem. Tkanki objęte pro-
cesem próchnicowym są twarde i przyjmują 
ciemną barwę. 
Charakterystyczny obraz próchnicy zębów 
mlecznych przybiera postać próchnicy wcze-
snej i próchnicy okrężnej. Próchnica wczesna 
występuje w niedługim czasie po wyrznię-
ciu zęba. Początkowo zajmuje zęby sieczne, 
a następnie migruje na wyrzynające się 
w dalszej kolejności zęby mleczne. Zwykle 
atakuje powierzchnie wargowe przyszyj-
kowe zębów przednich i powierzchnie żujące 
zębów trzonowych. Jej przebieg jest pioru-
nujący i w bardzo krótkim czasie doprowa-
dza do zniszczenia dużej powierzchni koron 
zębów oraz poważnych powikłań ze strony 
miazgi. W głównej mierze za tak szybki prze-

Próchnica początkowa (caries incipiens)

Plama próchnicowa (macula cariosa) rozwija się w szkliwie, przy czym warstwa 
powierzchowna pozostaje nietknięta za sprawą remineralizującego działania śliny. 

Charakterystyczne dla tego etapu są: utrata przejrzystości szkliwa i składników mineralnych 
oraz przebarwienia. W momencie penetracji powierzchni szkliwa (warstwa powierzchowna 

staje się szorstka), próchnica posuwa się w głąb, aż do załamania podparcia matrycy – w tym 
momencie powstaje ubytek.

Próchnica powierzchowna (caries superficialis)

Ubytek warstwy szkliwa. Zawartość składników mineralnych znacznie zmniejsza się 
w strefie chorobowej. 

Próchnica średnia (caries media)

Ubytek z dnem w zębinie, ale oddzielony od miazgi zęba grubą warstwą tkanki.  
Przejście próchnicy powierzchownej w średnią w przypadku zębów mlecznych jest znacznie 

krótsze niż w zębach stałych!

Próchnica głęboka (caries profunda)

Ubytek oddzielony jest od komory miazgi cienką warstwą zębiny. Różnicowanie próchnicy 
średniej i głębokiej w zębach mlecznych zwykle przysparza trudności ze względu na małą 

grubość twardych tkanek zęba. 

bieg procesu chorobowego odpowiada słabe 
zmineralizowanie szkliwa. Czynniki, które 
mają wpływ na powstawanie próchnicy wcze-
snej, to m.in.: patologiczny przebieg ciąży, 
stres, złe warunki bytowania, niewłaściwe 
odżywianie, choroby przebyte przez dziecko 
w okresie pierwszych miesięcy życia, wcze-
śniactwo. Jednakże decydującą rolę odgrywają 
tu czynniki miejscowe, a więc działanie cukru 
na tkanki zęba. W piśmiennictwie pojawia się 
określenie nursing bottle caries lub bottle caries 
syndrome – to postać próchnicy spowodowana 
przedłużonym karmieniem butelką (główna 
przyczyna próchnicy wczesnej u dzieci do lat 
trzech). Słodkie, papkowate pokarmy i napoje 
przyklejają się do powierzchni zębów słabo 
zmineralizowanych w miejscu przylega-
nia smoczka, pozostają tam na długi czas, 
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przyczyniając się do powstawania rozległych 
ubytków próchnicowych, a niejednokrotnie 
również zapalenia dziąseł. W etiologii próch-
nicy wczesnej należy uwzględnić także fakt, 
że próchnica jest chorobą infekcyjną i nie-
stety bardzo często dochodzi do przeniesie-
nia drobnoustrojów chorobotwórczych z jamy 
ustnej matki i najbliższej rodziny do jamy 
ustnej dziecka. Dlatego bardzo ważna jest 
profilaktyka i niekorzystanie z tych samych 
sztućców w momencie karmienia dziecka, jak 
i niecałowanie dziecka w usta!
Próchnica okrężna spotykana jest w piśmien-
nictwie pod różnymi nazwami: melanodon-
cja, odontoklazja, ameloza dziecięca, cho-
roba Beltramiego. Zazwyczaj atakuje zęby 
przednie w szczęce w okolicach szyjki zęba. 
Na początku jest to plama próchnicowa, 
w dalszym, szybko postępującym procesie 
tworzy się ubytek obejmujący powierzchnie 
styczne i podniebienne, opasujący dookoła 
szyjkę zęba. Etiologia próchnicy okrężnej jest 
upatrywana w chorobach ogólnoustrojowych 
oraz w słabej mineralizacji szkliwa w oko-
licy przyszyjkowej, jak i specyficznej budowie 
anatomicznej szyjki zęba, która predysponuje 
do zalegania w tym miejscu resztek pokarmo-
wych.

Fot. 1. Już od 6. miesiąca ucz dziecko picia z kubka Fot. 2. Ogranicz spożywanie cukru w jedzeniu 
i napojach
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Próchnica w zębach mlecznych u dzieci 
rozpoczyna się już około pierwszego roku 
życia! Frekwencja zwiększa się wraz z wie-
kiem, by u dzieci w wieku około 6-7 lat osią-
gnąć blisko 100%! Największy wzrost fre-
kwencji próchnicy u dzieci obserwuje się 
między 2. a 3. rokiem życia (35%) oraz między 
3. a 4. rokiem życia (36%). 
Umiejscowienie próchnicy jest zależne 
od wieku: u dzieci do 2. roku życia zazwyczaj 
występuje w pierwszych zębach trzonowych, 
a u dzieci powyżej 2. roku życia – w dru-
gich zębach trzonowych. Uzębienie mleczne 
charakteryzuje symetryczne występowanie 
próchnicy po prawej i lewej stronie w szczęce 
i żuchwie. 
Z krajowych danych epidemiologicznych 
wynika, że wskaźnik występowania próchnicy 
w uzębieniu mlecznym dzieci jest zatrważa-
jąco wysoki, co niestety wiąże się z nieodpo-
wiednimi zachowaniami zdrowotnymi oraz 
bardzo niską świadomością zdrowotną rodzi-
ców i opiekunów dzieci. Fot. 3. Nie dopuszczaj, by dziecko zasypiało 

z butelką
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Fot. 4. Szczotkuj dziecku zęby co najmniej dwa razy dziennie


