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Próchnica jest chorobą zakaźną, transmisyjną. Wywoływana jest przez bakterie metabolizujące 

węglowodany dostarczane z dietą, ulegające fermentacji. Obejmuje twarde zmineralizowane tkanki 

zębów – szkliwo, cement i zębinę doprowadzając do odwapnienia i rozpadu substancji organicznych. 

Osadzenie się tzw. błonki nabytej ( pellicle) na powierzchniach zębów oraz dziąseł rozpoczyna proces 

próchnicowy. Pellicle definiowana jest jako warstwa bezkomórkowa zawierająca zaadsorbowane 

białka śliny w tym glikoproteiny i inne makrocząsteczki. Jej grubość szacowana jest na około 10 um.  

Początkowo dochodzi do połączenia białek z błonką na drodze oddziaływań elektrostatycznych oraz 

mechanicznego umocowania. Pierwsze bakterie pionierskie (Neisseria, Veillonella spp, Actinomyces 

spp, Haemophilus spp, Streptococcus spp, Capnocytophaga spp) osiedlają się na jej powierzchni do 

4h od początku jej formowania i wytwarzają mikrokolonie. Dzięki obecności fimbrii i fibryli 

rozpoczyna się adhezja bakterii do powierzchni pellicle. Konsekwencją obecności stałej mikroflory 

błony śluzowej jamy ustnej jest tworzenie bakteryjnego biofilmu płytki nazębnej. Obecność około 

700-800 gatunków bakterii w jamie ustnej człowieka, czyni ją najbardziej złożonym mikrobiomem w 

całym organizmie.  

Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus uznano za główne bakterie bezpośrednio 

odpowiedzialne za rozwój próchnicy u ludzi. S. mutans należy do bakterii Gram+ obecnych w złogach 

nazębnych i ślinie. Zaliczana jest do paciorkowców hemolizujących. Bakteria inicjuje próchnicę i 

odpowiada za jej dalszy rozwój. Razem z bakteriami ze szczepu S. sobrinus doprowadza do znacznej 

demineralizacji twardych tkanek zębów. Głównym miejscem bytowania jest jama ustna, a także 

gardło i jelita.  

Mikroorganizmy z rodzaju Lactobacillus są największą grupą bakterii produkujących kwas mlekowy. 

Ich obecność stwierdzono w ubytkach powierzchownych i głębokich. Uznaje się jednak, że nie 



wpływają na inicjację procesu próchnicowego natomiast wywierają znaczący wpływ na jej dalszy 

rozwój. Obecność Lactobacillus w jamie ustnej jest uzależniona od odpowiedniego środowiska 

bytowania - nierówności na powierzchniach zębów, częściowo wyrzniętych zębów mądrości i 

uzupełnień ortodontycznych. Zdolność wzrostu w niskim pH jest możliwa dzięki kariogennemu 

charakterowi Lactobacillus.  

Wśród metod zapobiegania próchnicy najczęściej wymieniana jest intensywna profilaktyka fluorkowa 

i mechaniczne oczyszczanie jamy ustnej z resztek pokarmowych przy użyciu szczotek, nici 

dentystycznych lub irygatorów. Na przełomie ostatnich lat coraz większą uwagę poświęca się 

możliwemu wykorzystaniu bakterii probiotycznych w przeciwdziałaniu rozwoju chorób twardych 

tkanek zębów. Zgodnie z definicją WHO, probiotyki są „żywymi mikroorganizmami, które po 

zaaplikowaniu w odpowiednich dawkach mogą wywierać pozytywny wpływ na organizm 

gospodarza”. Współcześnie zostały sklasyfikowane dwie grupy mikroorganizmów probiotycznych: 

bakteryjne a także grzybicze.  

Wyróżnia się trzy mechanizmy działywania bakterii probiotycznych: 

1.      Współzawodnictwo o niszę ekologiczną oraz składniki odżywcze.  

2.      Hamowanie wzrostu bakterii patogennych przez bakteriocyny.  

3.      Stymulacja odpowiedzi immunologicznej swoistej i nieswoistej poprzez produkcję cytokin i 

aktywację limfocytów T. 

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu bakterii Streptococcus salivarius zawartych w preparacie 

Cariobliss (Blis M18) na bakterie ze szczepu Streptococcus mutans i Lactobacillus oraz możliwość ich 

wykorzystania w profilaktyce próchnicy osób dorosłych. Carioblis (Blis M18)  zawiera bakterie ze 

szczepu BlisM18 Streptococcus salivarius 1 x 1011 CFU/g w spożywczej osłonie z maltodekstryn, 

trehalozy i laktitolu. Pacjenci z grupy badanej przyjmowali probiotyk przez okres 90 dni (3 miesięcy) 

codziennie od dnia rozpoczęcia kuracji zgodnie z zaleceniami Autorki doświadczenia.  

Badaniem objęto 65 pacjentów w tym 45 kobiet i 20 mężczyzn w wieku od 21 do 45 lat. Pacjentów 

podzielono na grupę badaną, do której włączono 42 osoby oraz grupę kontrolną, do której zaliczono 

23 osoby. W badaniu podmiotowym zastosowano metodę wywiadu standaryzowanego z 

wykorzystaniem ankiety. Zadawano pytania dotyczące czynników społeczno-ekonomicznych, a także 

ogólnego stanu zdrowia z uwzględnieniem chorób przewlekłych i obecnie przyjmowanych leków, 

nałogów, higieny jamy ustnej i opieki stomatologicznej w tym wykonywanych zabiegów 

profilaktycznych oraz występujących dolegliwości bólowych ze strony jamy ustnej (zębów, dziąseł i 

błony śluzowej). Ostatnia części ankiety dotyczyła nawyków żywieniowych.  

Badaniem przedmiotowym – klinicznym, oceniano stan uzębienia pacjentów oraz poziom higieny 

jamy ustnej. Do badań własnych zakwalifikowano zęby ze stwierdzonymi ogniskami demineralizacji. 

Celem jej precyzyjnej oceny zastosowano urządzenie DIAGNOdent Pen 2190. Badaniem objęto dwa 

zęby wykazujące cechy próchnicy wczesnej lub początkowej celem uzasadnienia uzyskanych 

wyników. Do badania kwalifikowano ubytki wśród których uzyskany pomiar mieścił się w zakresie 0-

24 według wskazania DIAGNOdent pen 2190. Odczytywano najwyższy uzyskany wynik. Poziom 

higieny jamy ustnej pacjentów określano za pomocą wskaźnika API (Approximal Plaque Index).  

Materiał biologiczny-ślinę pobraną od pacjentów, oceniano z wykorzystaniem testów CRT Bacteria. 

Są to testy pozwalające na wybiórcze namnażanie i jednoczesną identyfikację dwóch gatunków – 

Streptococcus mutans i Lactobacillus. Wykonanie posiewu umożliwiło porównanie liczebności 

bakterii próchnicotwórczych przed rozpoczęciem suplementacji Blis M18, w trakcie jej trwania i po jej 



zakończeniu. Badanie z użyciem DIAGNOdent Pen oraz badanie śliny przeprowadzono pięciokrotnie: 

w dniu rozpoczęcia badania, po odpowiednio 6. i 12. tygodniach kuracji oraz po 6 i 12 tygodniach od 

jej zakończenia.  

        Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. 

Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że wystąpiła różnica istotna statystycznie w grupie 

badanej (p=0,021706) pomiędzy wartościami wskaźnika API uzyskanymi podczas badania 

wykonanego przed rozpoczęciem i po zakończeniu eksperymentu – wartość ta znacząco obniżyła się. 

Analiza uzyskanych wartości urządzenia DIAGNOdent Pen 2190 wykazała istotną interakcję  pomiędzy 

grupami kontrolną i badaną oraz kolejnymi powtórzeniami - w grupie badanej doszło do istotnego 

spadku wskazania DIAGNOdent Pen w 4 i 5 powtórzeniu tj. po 6 i 12 tygodniach od czasu zakończenia 

suplementacji Carioblis BlisM18 w stosunku do grupy badanej.   

Badania własne ujawniły również istotną interakcję występującą pomiędzy grupami i następującymi 

po sobie powtórzeniami - w grupie badanej doszło do spadku ilości bakterii Lactobacillus oraz 

Streptococcus mutans  w 3, 4 i 5 powtórzeniu tj. w 12. tygodniu przyjmowania Carioblis Blis M18, a 

także po 6 i 12 tygodniach od zaprzestania suplementacji, na podstawie wartości uzyskanych z testów 

CRT. W grupie kontrolnej ilość bakterii próchnicotwórczych utrzymywała się na stałym poziomie lub 

nieznacznie wzrastała.  

W badanej populacji obserwowano również zależności występujące pomiędzy świadomością 

pacjentów oraz uzyskanymi przez nich wartościami wstępnymi i ostatecznymi wskaźnika API. W 

grupie badanej kobiety cechowała istotnie lepsza higiena jamy ustnej- wartość wskaźnika API 

uzyskanego po zakończeniu doświadczenia była niższa w porównaniu do wstępnej wartości 

(p=,02177). Na wartość API wpływała również częstość wymiany szczotki do zębów – pacjenci z grupy 

badanej którzy dokonywali tego co 3 i 6 miesięcy uzyskiwali lepsze wyniki pomiaru jakości higieny 

jamy ustnej (p=,56168). Podobna zależność występowała u osób uzupełniających codzinną higienę o 

zabieg nitkowania.  

Przegląd jamy ustnej i instruktaż higieny przeprowadzone na początku doświadczenia istotnie 

wpłynęly na wartość wskazań DIAGNOdent Pen w 6. i 12. tygodniu przyjmowania probiotyku - 

wartości te zmniejszyły się (p=,84157). Podobnie w przypadku  częstszego szczotkowania szybciej 

następował spadek wskazania DIAGNOdent Pen. (p=,33852) Ponad to, osoby z grupy kontrolnej 

spożywające kolorowe napoje gazowane osiągały gorsze (wyższe) wskazania DIAGNOdent Pen, a w 

grupie badanej pijące i nie pijące bardzo podobne wyniki.  

Pacjentów wykonujących zawody medyczne charakteryzowało mniejsze miano bakterii S. mutans i 

Lactobacillus w stosunku do chorych deklarujących inne profesje. Podobnie u osób z grupy badanej 

żyjących w miastach, o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tysięcy, następował spadek miana 

tych bakterii w czasie. U pacjentów, którzy skarżyli się na problemy związane ze stanem jamy ustnej 

występowało wyższe miano bakterii S. mutans. W grupie badanej te problemy ulegały w czasie 

istotnemu zmniejszeniu po zastosowaniu Carioblis Blis M18 (p=,78494). W przypadku osób 

deklarujących okresowe  zaniedbywanie wieczornego szczotkowania zębów po ostatnim posiłku w 

ciągu dnia, obecne było wyższe miano bakterii S. mutans, jednak w czasie to miano spadało. 

Prawdopodobną przyczyną były wizyty kontrolne w okresie trwania doświadczenia, które 

motywowały pacjentów do dbania o higienę jamy ustnej. (p=,09289) Najmniejsze wahania miana 

bakterii S. mutans następowały u tych pacjentów, którzy wiedzieli że należy zmieniać szczoteczkę do 

zębów co 3 miesiące. (p=,91008) Ankietowani, regularnie nitkujący przestrzenie międzyzębowe 

wykazywali niższe miano bakterii S. mutans. (p=,00537) Redukcja ilości tych bakterii po zastosowaniu 



Carioblis Blis M18 nastąpiła również u chorych używających irygatorów wodnych. Podobne zależności 

występowały pomiędzy powyższymi parametrami a mianem bakterii Lactobacillus. 

W badaniach własnych stwierdzono także wpływ diety na stan mikrobiologiczny jamy ustnej. W 

grupie badanej miano bakterii S. mutans spadało w czasie niezależnie od przewagi w diecie warzyw, 

ale w grupie kontrolnej w przypadku braku warzyw w diecie ilość S. mutans rosła. (p=,24406) 

Obserwowano także zwiększone miano bakterii przy przewadze ryb w diecie, natomiast przewaga 

mięsa stabilizowała tę ilość w obu grupach na podobnym poziomie. (p=,83850) W grupie kontrolnej u 

pacjentów nie podjadających pomiędzy głównymi posiłkami obecna była zmniejszona ilość bakterii S. 

mutans. (p=,66160) 

W doświadczeniu badano również wpływ czynników zewnętrznych na miano bakterii Lactobacillus. 

Uzyskane dane wykazały, że u mężczyzn obserwowano wyższe miano bakterii Lactobacillus w 

porównaniu do kobiet. (p=,02194) Ponadto, u pacjentów deklarujących dobry status materialny 

obserwowano mniejsze miano bakterii Lactobacillus. (p=,00613)  Widoczna była również tendencja 

do malejącego miana tych mikroorganizmów przy regularnych przeglądach stomatologicznych. W 

grupie badanej pacjenci osiągali zdecydowanie niższe miana w stosunku do pacjentów z grupy 

kontrolnej. (p=,09178)  

W grupie chorych u których stwierdzono badaniem obecność ubytków próchnicowych, występowało 

również wyższe miano bakterii Lactobacillus. (p=,83850) W doświadczeniu stwierdzono wzrost miana 

bakterii Lactobacillus u pacjentów którzy nie wykonywali żadnych dodatkowych zabiegów 

higienicznych. (p=,00590) W grupie pacjentów którzy deklarowali przewagę ryb w codziennej diecie 

obserwowano zwiększone miano Lactobacillus. (p=,91218) W grupie kontrolnej następowała 

interakcja pomiędzy codziennym spożywaniem gorzkiej herbaty i zmniejszeniem miana bakterii 

Lactobacillus. (p=,68005)Wśród pacjentów z grupy badanej którzy deklarowali również spożycie tego 

napoju stwierdzono obniżenie miana bakterii Lactobacillus jednak nie wykazano bezpośredniej 

interakcji pomiędzy ilością bakterii i tym składnikiem diety w grupie.Większe miano bakterii 

obserwowano również w przypadku spożycia napojów kolorowych gazowanych u pacjentów z obu 

grup. (p=,42075) 

        Przeprowadzone badania wykazują, że probiotyki mogą stanowić uzupełnienie postępowania 

zapobiegawczego wobec chorób jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem próchnicy zębów. 


