
Streszczenie 

Fizjologiczna flora bakteryjna jamy ustnej jest roznorodna, a sktad mikroflory 

jest zwi^zany z diet^. Mniej zroznicowana mikroflora jamy ustnej moze sprzyjac 

rozwojowi bakterii chorobotworczych wszystkich kompleksow bakteryjnych. 

Dane literaturowe wskazuj^, ze zaburzenia rownowagi flory bakteryjnej jamy 

ustnej wydaJ4 si? przyczyniac zarowno do chorob jamy ustnej, jak i chorob 

ogolnoustrojowych. Nieleczone zapalenie przyz?bia moze uszkodzic dzi^sla i 

kosci wyrostka z^bodolowego, prowadzic do paradontozy i przedwczesnej utraty 

z?b6w. Coraz wi^kszym problemem w krajach wysoko rozwini^tych sq 

niewlasciwe nawyki zywieniowe zwi^zane ze spozywaniem zywnosci wysoko 

przetworzonej, ktora ma niekorzystny wplyw na mikrobiom jamy ustnej i jelit, co 

zwi^ksza ryzyko wielu chorob przewlektych, w tym zapalenia jelit, otylosci, 

cukrzycy typu 2, chorob ukiadu kr^enia i nowotworow. Choroba przyz^bia jest 

juz traktowana jako choroba cywihzacyjna. Celem badah bylo okreslenie wpl>'wu 

roznych diet na powstawanie stresu oksydacyjnego i stanow zapalnych 

wywotanych przez biofilm bakteryjny w jamie ustnej. W badaniach 

wykorzystano diet? bogat^ w warzywa (W), diet? bogat^ w tluszcze omega-3 (T) , 

diet? bialkow^ (B) , diet? mieszan^ (F) oraz nieinwazyjnie zebrany material 

biologiczny w postaci inokulum bakteryjnego powierzchni z?b6w, od 

ochotnikow nie posiadaj^cych zwierz^t, posiadaczy zwierz^t domowych, 

gospodarskich oraz ich zwierz^t. Poprzez badania stomatologiczne, biomedyczne 

i laboratoryjne ocenilismy wplyw stresu oksydacyjnego na stan zapalny tkanek 

mi?kkich w jamie ustnej w obecnosci zalegaj^cego biofilmu nad- i 

poddzi^slowego. Analizowany material hodowano na poz^wkach kompletnych i 

selektywnych wobec okreslonych szczepow wszystkich kompleksow 

bakteryjnych, a nast?pnie izolowano DNA bakterii, wykonywano badania PCR i 

sekwencjonowanie. Wykazano, ze najwazniejszymi periopatogenami mikroflory 

jamy ustnej bakterie wszystkich kompleksow, w tym kompleksu czerwonego. 

Uzyskane wyniki sugeruj^, ze spozywanie diety warzywnej we wszystkich 

analizowanych grupach: ludzi i zwierz^t mog^ bye pomocne w profilaktyce i 

leczeniu chorob przyz?bia. Opracowany schemat badania przyz?bia moze bye 

skutecznie wykorzystywany jako test przesiewowy do analizy mikrobioty 

bakteryjnej jamy ustnej i bye narz?dziem diagnostycznym dla profesjonalistow 

oraz osob dbaj^cych o prawidlow^ higien? jamy ustnej. 
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