
(57,3%). Znamiennie więcej chorych niż zdrowych cechowało się przetrwałym niemowlęcym 
typem połykania (84,0% vs. 10,7%, p<0,001) i podniebieniem gotyckim (89,3% vs. 6,7%, 
p<0,001).  

Choroba próchnicowa występowała u wszystkich chorych i obejmowała istotnie więcej 
zębów mlecznych i stałych niż u zdrowych (PUW/Z + puw/z 9,5±3,0 vs. 5,7±5,1, p<0,001). 
Odnotowano istotnie wyższe (p<0,001) wartości wskaźników GI (0,90±0,56 vs. 0,39±0,53) i 
mSBI 70,99%±27,65% vs. (26,69%±34,94%) w odniesieniu do zdrowych. W chorych w po-
równaniu ze zdrowymi higiena jamy ustnej była znamiennie gorsza (OHI-S (1,68±0,68 vs. 
1,32±0,76, p<0,01) i API (86,66%±17,78 vs. 66,34%±34,33, p<0,001). Zaburzenia zgryzu 
występowały istotnie częściej u chorych niż zdrowych (96,0% vs. 56,0%, p<0,001; przodo-
zgryz 56,0% vs. 12,0%, p<0,001; zgryz krzyżowy 26,7% vs. 10,7%, p<0,05; zgryz otwarty 
14,7% vs. 4,0%, p<0,05), podobnie jak wady zębowe (92,0% vs. 62,7%, p<0,001), hipodoncja 
(38,7% vs. 1,3%, p<0,001) i nieprawidłowości kształtu korony (30,7% vs. 0,0%, p<0,001).  

Spoczynkowa szybkość wydzielania śliny mieszanej u chorych była obniżona o 70% w 
odniesieniu do zdrowych (0,08±0,0,05 ml/min vs. 0,26±0,09 ml/min, p<0,001). Ponadto ślinę 
chorych w porównaniu ze zdrowymi charakteryzowały znamiennie niższe poziomy pojemno-
ści buforowej (3,29±1,43 mol/l vs. 4,74±1,90 mol/l, p<0,001) i aktywności peroksydazy (SPO-
1 - 0,97±1,18 mlU/ml vs. 1,58 ±0,58 mlU/ml, p<0,001), (SPO-2 - 0,26±0,28 mlU/ml vs. 
0,35±0,25 mlU/ml , p<0,05). a wyższe stężenia białka całkowitego (1,90±1,11 mg/ml vs. 0,97 
±0,28 mg/ml, p<0,001), kwasu sjalowego całkowitego (8,43±6,76 mg/L vs. 4,03±2,32 mg/L), 
związanego glikozydowo (3,41±3,86 mg/L vs. 1,87±1,31 mg/L) i wolnego (5,03±4,17 mg/L 
vs. 2,16±1,84 mg/L) oraz rodanków (1,15±0,54 mmol/L vs. 0,77±0,62 mmol/L p<0,001), a 
także wyższy poziom lizozymu oznaczanego bez wytrącenia mucyn (Lz-1 - 18,45±12,62 μg/
ml vs. 9,47±6,04 μg/ml, p<0,001). Natomiast brak było znamiennych różnic w poziomie pH 
śliny, stężeniu glukozy, aktywności mieloperoksydazy  oraz poziomie lizozymu oznaczanego 
po wytrąceniu mucyn. 

 
Wnioski 

1. Obecność zmian dysmorficznych oraz częstsze występowanie dysfunkcji i parafunkcji 
sprzyjają częstszemu występowaniu schorzeń narządu żucia u chorych.  
2. W klinicznym badaniu stomatologicznym u chorych w porównaniu ze zdrowymi stwierdzo-
no:  
– opóźnione wyrzynanie zębów mlecznych i stałych.  
– znamiennie częstsze występowanie choroby próchnicowej, intensywniejszy jej przebieg i 
mniejsze zaspokojenie potrzeb leczniczych  
– gorszy poziom higieny jamy ustnej wyrażony wartościami wskaźników płytki nazębnej  
– znamiennie częstsze występowanie zapalenia dziąseł i większą jego intensywność  
– istotnie częstsze występowanie wad zgryzu i wad zębowych  
– znamiennie częstszą frekwencję hipodoncji, nieprawidłowości kształtu korony i hipoplazji  
3. Badanie sialometryczne u chorych wykazało spoczynkowe wydzielanie śliny mieszanej na 
bardzo niskim poziomie, niezwiązane z wiekiem, wykazujące 70% redukcję sekrecji w porów-
naniu ze zdrowymi.  
4. Badanie biochemiczne śliny ujawniło istotne różnice między chorymi a zdrowymi w pozio-
mach następujących parametrów:  
– niższą pojemność buforową  
– wyższe stężenie białka całkowitego  
– wyższe poziomy kwasu sjalowego całkowitego, związanego glikozydowo i wolnego  
– niższy poziom aktywności peroksydazy  
– wyższy poziom lizozymu  
– wyższe stężenie rodanków.  
5. Stwierdzone zmiany w jamie ustnej chorych wskazują na konieczność objęcia specjalną, 
stałą i interdyscyplinarną opieką stomatologiczną chorych z zespołem Downa. .  
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Wprowadzenie.  
Zespół Downa jest najczęściej spotykaną aberracją  chromosomów autosomalnych (47, 

XX+21/ 47, XY+21). Anomalie jej towarzyszące są wynikiem zaburzonej morfogenezy narzą-
dowo-tkankowej, wynikającej z niekompletnej embriogenezy wskutek  obecności dodatkowe-
go 21 chromosomu autosomalnego (lub jego ramion długich) w kariotypie. Choroba ta spoty-
kana jest u różnych ras z podobną częstotliwością  (1: 600-700 żywych urodzeń). Cechom 
dysmorficznym i wadom układowym w całym organizmie  towarzyszy niepełnosprawność 
umysłowa różnego stopnia. 

Charakterystycznymi dla zespołu Downa cechami dysmorficznymi są: mała, skrócona w 
wymiarze przednio-tylnym  i spłaszczona w części potylicznej głowa,  rzadkie i proste włosy, 
okrągła i płaska twarz, nos krótki, płaski o szerokiej nasadzie, małe, nisko osadzone i zdefor-
mowane uszy (górna część małżowiny usznej zawinięta lub bardzo mały płatek uszny bądź 
jego brak), skośne i wąskie szpary powiekowe ze zmarszczką nakątną, wargi grube i popęka-
ne, usta często otwarte z wywiniętą dolną wargą i wysuniętym z jamy ustnej dużym językiem 
(niekiedy pobruzdowanym), gotyckie podniebienie, szyja krótka ze skórnym fałdem ( Loevy 
1982; Hades I Batshaw 1993; Roizen i Patterson 2003). 

W jamie ustnej występują liczne nieprawidłowości o  różnym stopniu nasilenia. 
Często obserwuje się stosunkowo małą jamę ustną z wysoko wysklepionym podniebie-

niem w kształcie litery V i grubymi pofałdowanymi ścianami, tzw. podniebienie gotyckie. 
Duży język, pokryty nieregularnymi bruzdami, w wyniku hipotonii mięśniowej często nie 
mieści się w jamie ustnej. Nieprawidłowości kształtu, budowy  i liczby zębów, występują pięć 
razy częściej niż w zdrowej populacji. Spotyka się także brak zawiązków zębów, jak również 
opóźnione lub przebiegające w nietypowy sposób wyrzynanie zębów. Zgryz otwarty, zgryz 
krzyżowy oraz wady z grupy przednio-tylnych są najczęściej spotykanymi wadami zgryzu u 
osób z zespołem Downa. 

 
Cel pracy 
Celem pracy jest ocena stanu zdrowotnego jamy ustnej  i poziomu wybranych składników 

śliny u dzieci i młodzieży z zespołem Downa w odniesieniu do osób zdrowych.  
 
Materiał i metody.  
Badaniem objęto 150 osób obojga płci (66 chłopców i 84 dziewcząt) w wieku od 5 do 21 

lat. Grupę badawczą stanowiły dzieci i młodzież z zespołem Downa (n=75), a grupę kontrolną 
osoby ogólnie zdrowe (n=75), wiekiem i płcią dobrane do grupy badawczej. Obydwie grupy 
podzielono na podgrupy uwzględniając płeć, a także wiek badanych (do i powyżej 12 lat). 
Każdy badany został objęty badaniem kwestionariuszowym (dane socjodemograficzne i me-
dyczne , nawyki higieniczne, dostępności do leczenia stomatologicznego i występowanie para-
funkcji). Kliniczne badanie jamy ustnej obejmowało ocenę stanu uzębienia w aspekcie choro-
by próchnicowej (PUW/Z i puw/z i składowe), higieny jamy ustnej (wskaźniki API i OHI-S), 
stanu przyzębia (wskaźniki GI i mSBI) oraz występowanie wad zgryzu (wg klasyfikacji Orlik-
Grzybowskiej) i wad zębowych (wg Łabiszewskiej – Jaruzelskiej). W niestymulowanej ślinie 
mieszanej oznaczano pH, pojemność buforową (PB), stężenia kwasu sjalowego całkowitego 
(TSA), wolnego (FSA) i związanego (GSA), białka całkowitego (B), glukozy (G), rodanków 
(R), aktywności peroksydazy bez (SPO-1) i po dializie śliny (SPO-2), mieloperoksydazy 
(MPO) i poziomy lizozymu bez (Lz-1) i po wytrąceniu ze śliny mucyn (Lz-2). Uzyskane dane 
poddano analizie statystycznej z zastosowaniem analizy wariancji (ANOVA), testu post-hoc 
NIR, testu chi kwadrat z poprawką Yatesa, dokładnego testu Fishera i współczynnika korelacji 
Pearsona, za istotny przyjmując poziom p<0,05.  

 
Wyniki.  
U chorych istotnie częściej niż u zdrowych występowała hipotonia mięśnia okrężnego ust 

(89,3% vs. 5,3%, p<0,001), otwarte usta (60,0% vs. 4,0%, p<0,001), zapalenie kątów ust 
(65,3% vs. 4,0%, p<0,001), język wysunięty z jamy ustnej (48,0%) oraz język pofałdowany 


