
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

  

lek. dent. Justyna Oleszek-Listopad 

 

Ocena wybranych parametrów mikrobiologicznych śliny u pacjentów leczonych z zastosowaniem  

akrylowej szyny stabilizacyjnej 

 

Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych - streszczenie 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska 

 

 

Streszczenie 

Wstęp: Dysfunkcja układu ruchowego narządu żucia nie jest nowym zespołem chorobowym, a z roku 

na rok dane statystyczne wskazują na wzrost liczby pacjentów zgłaszających się do lekarza 

stomatologa z objawami tego schorzenia. Obecnie traktowana jest jako choroba cywilizacyjna, 

charakterystyczna przede wszystkim wśród społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych. Wciąż nie do 

końca poznana etiologia oraz wpływ wielu czynników, w tym ogólnych, stanowi problem dla 

klinicystów w kwestii diagnostyki i rehabilitacji. Jednym z etapów objawowego leczenia zaburzeń 

czynnościowych układu ruchowego narządu żucia jest zastosowanie akrylowej szyny stabilizacyjnej, 

która ma głównie na celu wpłynąć rozluźniająco na mięśnie żucia oraz odciążyć staw skroniowo-

żuchwowy poprzez rozkontaktowanie zębów przeciwsta-wnych. Poza tym, przyczynia się do poprawy 

ruchomości żuchwy i zmniejsza lub całkowicie eliminuje objawy bólowe w układzie ruchowym 

narządu żucia.  

Cel: Głównym celem pracy była ocena wpływu, użytkowanej w trakcie leczenia zaburzeń 

czynnościowych układu ruchowego narządu żucia, akrylowej szyny stabi-lizacyjnej na wybrane 

mikrobiota jamy ustnej. 

Materiały i metody: Badaniem objęto grupę 45 pacjentów obojga płci, którzy zgłosili się do Zakładu 

Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie celem diagnozy i leczenia dolegliwości bólowych w obrębie układu stomatognatycznego. 

Ogół badanych pacjentów został podzielony na grupę kontrolną  

– 15 osób, u których nie stwierdzono zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia, 

leczonych bez użycia akrylowej szyny stabilizacyjnej i grupę badaną  

– 30 pacjentów ze zdiagnozowaną dysfunkcją ssż, leczonych akrylową szyną stabilizacyjną stosowaną 

w nocy w trakcie snu. Badanie kliniczne i mikrobiologiczne,  

u ogółu badanych osób, przeprowadzano czterokrotnie: badanie I (T1) – przed rozpoczęciem 

leczenia; badanie II (T2) – po dwóch tygodniach od rozpoczęcia leczenia; badanie III (T3) – po sześciu 

tygodniach od rozpoczęcia leczenia; badanie IV (T4)  



– po dwunastu tygodniach od rozpoczęcia leczenia. W trakcie każdej z czterech wizyt klinicznych 

oceniano: stan higieny jamy ustnej z wykorzystaniem dwóch wskaźników  – API i OHI-S, częstość 

występowania i stopnia zaawansowania ubytków twardych tkanek zębów niepróchnicowego 

pochodzenia – atrycji i abrazji, a także pobierano około 2 ml śliny spoczynkowej do sterylnych 

probówek jednorazowego użytku oraz wymaz z błony śluzowej jamy ustnej (wewnętrznej ściany 

policzka, podniebienia  

i języka) za pomocą jałowych wymazówek z aplikatorem. Pobrany materiał biologiczny służył do 

oceny częstości występowania i liczebności paciorkowców z grupy S. mutans, pałeczek kwasu 

mlekowego Lactobacillus spp., drożdżaków Candida spp., drożdżaków  

C. albicans oraz drożdżaków nie-albicans Candida spp. Dodatkowo w trakcie każdej  

z czterech wizyt klinicznych, po pobraniu materiału badawczego, oceniano czystość akrylowej szyny 

stabilizacyjnej, przekazywano informacje dotyczące sposobu jej użytkowania i oczyszczania oraz 

przeprowadzano indywidualny instruktaż higieny jamy ustnej. U 15 pacjentów spośród osób 

użytkujących akrylową szynę stabilizacyjną, w czasie pomiędzy badaniami – III (T3) a IV (T4) – 6. a 12. 

tygodniem leczenia, zastosowano zestaw do higieny jamy ustnej firmy Ziaja zmniejszający 

nadwrażliwość zębów, składający się z Mintperfect Sensitiv pasty stomatologicznej i płukanki. 

Oceniano wpływ zastosowanych preparatów na wybrane mikrobiota jamy ustnej.  

Wnioski:  

 Zwiększoną utratę twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia – atrycję  

i abrazję stwierdza się częściej u osób, u których zdiagnozowano zaburzenia czynnościowe układu 

ruchowego narządu żucia w porównaniu z osobami, u których nie zdiagnozowano dysfunkcji układu 

ruchowego narządu żucia, leczonych bez użycia akrylowej szyny stabilizacyjnej. 

 Użytkowanie akrylowej szyny stabilizacyjnej w trakcie leczenia zaburzeń czynnościowych 

układu ruchowego narządu żucia nie ma znaczącego wpływu na pogorszenie stanu higieny jamy 

ustnej. 

 W ślinie osób użytkujących akrylową szynę stabilizacyjną nie dochodzi do zwiększenia 

liczebności bakterii próchnicotwórczych z grupy S. mutans i pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus 

spp. Nie dochodzi również do zwiększenia częstości występowania i liczebności drożdżaków z rodzaju 

Candida, w tym  

C. albicans i grzybów nie-albicans Candida spp. 

 Użytkowanie akrylowej szyny stabilizacyjnej przyczynia się do wzrostu występowania 

pałeczek Gram ujemnych w obrębie błony śluzowej jamy ustnej. 

 Zestaw do higieny jamy ustnej przeznaczony dla osób z nadwrażliwością zębiny nie wykazuje 

znaczącej skuteczności przeciwdrobnoustrojowej – antybakteryjnej  

i antygrzybiczej. 

 Właściwe stomatologiczne postępowanie profilaktyczno-lecznicze w przypadku osób 

leczonych z zastosowaniem akrylowej szyny stabilizacyjnej stanowi istotny element zapobiegania 

zaburzeniom równowagi mikrobiologicznej jamy ustnej powinno obejmować odpowiednio częste 

wizyty, podczas których należy ocenić stan higieny jamy ustnej i szyny stabilizacyjnej, przeprowadzić 

instruktaż dotyczący prawidłowych zabiegów higienicznych oraz oczyszczania, sposobu użytkowania  



i przechowywania szyny stabilizacyjnej. 

  

Abstract 

Introduction: Dysfunction of the masticatory system is not a new disease syndrome, and from year to 

year statistic indicates an increase of the number of patients with the symptoms of this disease who 

appeal to the dentist. Currently, it is treated as  

a civilization disease, primarily typical for highly developed countries. The etiology is still not fully 

understood and the influence of many factors, including general ones,  

is a problem for clinicians in the field of diagnostics and rehabilitation. One of the stages of 

symptomatic treatment of functional disorders of the masticatory system is the use of acrylic splint, 

which main aim is to relax the chewing muscles and relieve the temporomandibular joint by 

disocclusion of opposing teeth. In addition, it helps to improve the mobility of the mandible and 

reduces or completely eliminates the pain symptoms in the masticatory system. 

Aim: The main aim of the study was to evaluate the effect of acrylic splint used in the treatment of 

functional disorders of the masticatory system on selected oral microbiota. 

Material and methods: The study included a group of 45 patients of both gender who came to the 

Department of Functional Masticatory Disorders of the Medical University of Lublin in the purpose of 

diagnosis and treatment of pain in the stomatognathic system. The total number of patients was 

divided into a control group included 15 patients without functional disorders of the masticatory 

system, treated without the use of acrylic splint and the test group included 30 patients with TMJ 

dysfunction, treated with acrylic splint applied at night during sleep. The clinical and microbiological 

examination was carried out in all patients four times: I (T1) – before treatment; study II (T2) − two 

weeks after the beginning of treatment; study III (T3) − six weeks after the beginning of treatment; IV 

examination (T4) − twelve weeks from the beginning of treatment. During each of the four clinical 

visits, the following were evaluated: oral hygiene using two indicators: API and OHI-S, incidence and 

severity of non-carious lesions of the hard tissue of teeth - dental attrition and abrasion, also about 2 

ml of resting saliva into disposable sterile test tubes and swab from the oral mucosa (inner surface of 

the cheek, palate and tongue) using sterile swabs with an applicator were collected. The collected 

biological material was used to assess the incidence and number of streptococci from the group S. 

mutans, lactobacilli Lactobacillus spp., yeast Candida spp., yeast C. albicans and yeast non-albicans 

Candida spp. In addition, during each of the four clinical visits, after collecting the test material, the 

cleanliness of the acrylic splint was assessed, information about using and cleaning was given and 

individual oral hygiene instructions were conducted. In 15 patients among those using the acrylic 

splint between the examination III (T3) and examination IV (T4) i.e. between 6th and 12th week of 

treatment, the Ziaja oral hygiene kit, reducing tooth hypersensitivity consisting of Mintperfect 

Sensitiv toothpaste and mouthwash, was used. The effect of used preparations on selected oral 

microbiota was evaluated. 

Conclusions: 

 Increased loss of hard tissue of teeth in non-carious lesions, i.e. attrition and abrasion is more 

common in patients diagnosed with functional disorders of the masticatory system in comparison 

with patients in whom these disorders have not been diagnosed and who were treated without the 

use of an acrylic splint. 



 The use of an acrylic splint during the treatment of functional disorders of the masticatory 

motor system does not have a significant impact on the deterioration of oral hygiene. 

 There is no increase in the number of cariogenic bacteria in the group S. mutans and 

lactobacilli Lactobacillus spp in the saliva of patients using the acrylic splint. There is also no increase 

in the incidence and number of Candida yeasts, including  

C. albicans and non-albicans Candida spp. 

 The use of the acrylic splint contributes to the increase in the occurrence of Gram- 

-negative bacilli within the oral mucosa. 

 The oral hygiene kit dedicated for patients with dentin hypersensitivity does not show 

significant antimicrobial efficacy − antibacterial and antifungal. 

 Proper dental preventive and curative treatment in the case of patient treated with the use 

of acrylic splint is an important element of preventing oral microbial balance disorders. It should 

include sufficiently frequent visits, during which the state of oral hygiene and splint should be 

assessed, instruction of the correct hygienic procedures and cleaning, the way of usage and storage 

of the splint. 


