
1. Wstęp 

Choroba próchnicowa to jedna z najczęstszych chorób społecznych definiowana jako 

umiejscowiony proces patologiczny pochodzenia zewnątrzustrojowego, prowadzący            

do odwapnienia i proteolitycznego rozpadu twardych tkanek zęba. Jest ona spowodowana 

infekcją bakteryjną. Bakterie rozwijają się w obrębie biofilmu przyczepionego                                

do powierzchni zębów, a ich metabolizm doprowadza do powstania ubytku próchnicowego.     

Jej leczenie obejmuje nie-operacyjne oraz operacyjne działania profilaktyczne i lecznicze. 

Początkowe stadia próchnicy zębów mogą być leczone metodami nieinwazyjnymi,                       

zaś zmiany próchnicowe o charakterze ubytków wymagają leczenia operacyjnego.                  

Metody nie-operacyjne obejmują m.in. remineralizację zmian próchnicowych                                        

z zastosowaniem cementów szkło-jonomerowych uwalniających jony fluoru.                               

Metody operacyjne natomiast polegają na usunięciu zmienionych tkanek i ich odtworzeniu 

materiałem o wysokiej biozgodności zapewniającym szczelne zamknięcie ubytku                           

oraz izolację od bakterii środowiska jamy ustnej. Postęp w zakresie wiedzy o właściwościach 

materiałów stomatologicznych umożliwił włączenie do leczenia próchnicy środków                       

o działaniu przeciwbakteryjnym, które przeciwdziałają rozwojowi próchnicy wtórnej.                   

Wśród nich wyróżnia się m.in. chlorheksydynę, podchloryn sodu oraz nanocząstki srebra                   

i złota. Do materiałów uwalniających czynniki przeciwbakteryjne do otoczenia można 

również zaliczyć m.in. związki fluoru oraz monomery przeciwbakteryjne inkorporowane                 

do odtwórczych materiałów polimerowych. Niestety, wpływ tych środków na parametry 

stosowanych razem z nimi materiałów odtwórczych oraz ich biokompatybilność względem 

komórek miazgi pozostają wątpliwe. Obecna stomatologia odtwórcza nie dysponuje środkami 

odkażającymi i materiałami do wypełnień, które spełniałyby wymagania dotyczące 

biokompatybilności w zakresie działania cytotoksycznego i genotoksycznego z jednoczesnym 

działaniem przeciwbakteryjnym i remineralizującym. Dlatego trwają poszukiwania środka, 

którego użycie nie zmieni niekorzystnie właściwości materiałów łączących                                       

i wypełnieniowych. Pokładane nadzieje w nanocząstkach metali skłoniły naukowców                          

do podjęcia prób zbadania ich właściwości w zetknięciu z żywą tkanką zęba, bakteriami                  

oraz materiałami rekonstrukcyjnymi. Są one chętnie stosowane głównie z uwagi na ich 

działanie odkażające oraz korzystny wpływ na parametry fizyczne stosowanych razem z nimi 

materiałów wypełnieniowych. Mają one również działać synergistycznie z jonami fluoru                   

i indukować syntezę fluoroapatytów. Niestety, wykazano, że ich działanie zależne jest                    

od wielu parametrów (wielkości, kształtów, stężenia oraz typu nośnika), które, odpowiednio 



dobrane, zapewniają pożądany wpływ przeciwbakteryjny. Mogą one również działać 

cytotoksycznie oraz zaburzać dyspersję fali światła, co wpływa niekorzystnie na proces 

utwardzania materiałów złożonych.  

Materiał Nanocare Gold® (Dental Nanotechnology S.A., Katowice, Polska) to płyn 

odkażający stosowany w trakcie leczenia zachowawczego i protetycznego, służący                         

do zabezpieczenia ubytków i zębów filarowych przed reinfekcją bakteryjną.                            

Według zapewnień producenta, zwiększa on adhezję wypełnień i cementów do zębiny. 

Doniesienia z literatury polskiej wskazują na jego działanie bakteriostatyczne wobec grzybów 

rodzaju Candida albicans, bakterii hodowanych z kanałów korzeniowych                        

Enterococcus faecalis oraz bakterii płytki nazębnej. Jego zastosowanie ma zwiększać siłę 

adhezji polimerowych wypełnień zachowawczych do powierzchni zębiny. Niestety, dokładny 

skład chemiczny oraz parametry zawieszonych w nim nanocząstek srebra i złota pozostają 

tajemnicą.  

 

2. Cel 

Celem nadrzędnym pracy była laboratoryjna ocena możliwości stosowania materiału 

Nanocare Gold w leczeniu ubytków próchnicowych wypełnianych cementem                  

szkło-jonomerowym oraz materiałem kompozytowym z zastosowaniem różnych systemów 

wiążących z zębiną.  

Cele szczegółowe:  

1) ocena struktury powierzchni oraz składu chemicznego materiału Nanocare Gold,  

2) ocena działania przeciwbakteryjnego materiału Nanocare Gold w stosunku do bakterii 

próchnicotwórczych, 

3) ocena wpływu działania materiału Nanocare Gold na cytotoksyczność                           

i genotoksyczność stosowanych razem z nim cementu szkło-jonomerowego                  

i systemów wiążących z zębiną, 

4) ocena wpływu działania materiału Nanocare Gold na siłę połączenia adhezyjnego 

materiałów stomatologicznych do zębiny zęba stałego. 

 

 

 

 

 

 



3. Materiały i metody 

Projekt obejmował wykonanie badań in vitro oceniających parametry materiału 

Nanocare Gold w zakresie:  

 budowy i składu chemicznego,  

 działania przeciwbakteryjnego (w zakresie materiałów stomatologicznych 

spolimeryzowanych i bez polimeryzacji),  

 cytotoksyczności,  

 genotoksyczności,  

 siły połączenia adhezyjnego do tkanek zęba, 

 analiza typu uszkodzenia materiałów wypełnieniowych poddanych obciążeniu                    

w obserwacjach mikroskopowych. 

Do badania wykorzystano materiały stomatologiczne: materiał Nanocare Gold, cement 

szkło-jonomerowy Ketac Molar EasyMix® (3M ESPE Dental Products, St. Paul, USA), 

nanohybrydowy materiał wypełnieniowy Evetric® (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), 

system wiążący z zębiną typu total-etch OptiBond Solo Plus®                                                 

(Kerr Italia S.r.l., Salerno, Włochy) oraz samowytrawiający system wiążący z zębiną Clearfil 

SE Bond® (Kuraray Noritake Dental Inc., Okayama, Japonia).  

Ocena struktury powierzchni oraz składu chemicznego materiału Nanocare Gold 

W badaniu wykorzystano materiał stomatologiczny Nanocare Gold oraz skaningowy 

mikroskop elektronowy ze spektrofotometrem rentgenowskim (SEM / EDX), skaningowy 

mikroskop elektronowy ze spektroskopem dyspersji energii (SEM / EDS), skaningowy 

mikroskop elektronowy ze zogniskowaną wiązką jonów (SEM / FIB) oraz transmisyjny 

mikroskop elektronowy (TEM).  

W analizie chemicznej próbki materiału Nanocare Gold wyznaczono m.in. stężenie 

nanocząstek srebra w próbce materiału oraz jego rozpuszczalność w wodzie.  

 

Badanie właściwości przeciwbakteryjnych 

Do badania użyto samodzielne materiały stomatologiczne (Nanocare Gold,                   

Ketac Molar EasyMix, OptiBond Solo Plus, Clearfil SE Bond), jak i w połączeniu z  

Nanocare Gold. Systemy wiążące z zębiną badano zarówno w stanie spolimeryzowanym,              

jak i bez polimeryzacji. Określono działanie przeciwbakteryjne materiałów 

stomatologicznych w stosunku do bakterii kariogennych Streptococcus mutans,  



Streptococcus salivarius i Lactobacillus acidophilus. W badaniu dokonywano pomiaru 

ilościowego gęstości optycznej bakterii hodowanych w płynnym medium w obecności 

materiałów stomatologicznych i obliczano procentowe zahamowanie ich wzrostu (IH (%)) 

pod ich wpływem. 

 

Badania biozgodności  

Wykorzystano ekstrakty z materiałów stomatologicznych samodzielnych                 

(Nanocare Gold, Ketac Molar EasyMix, OptiBond Solo Plus, Clearfil SE Bond),                     

oraz w połączeniu z Nanocare Gold. Systemy wiążące z zębiną zostały poddane procesowi 

polimeryzacji. Oznaczono ich wpływ cytotoksyczny i genotoksyczny na linię ludzkich 

komórek odontoblastopodobnych (DPSCs). Przeżycie komórek DPSCs w środowisku 

stworzonym przez materiały stomatologiczne oceniano w testach kolorymetrycznym soli 

tetrazolinowej (MTT) oraz cytometrii przepływowej (FC). W badaniu genotoksyczności 

oceniano wpływ badanych materiałów stomatologicznych na zdolność DPSCs do ekspresji 

genu dentosialofosfoproteiny (DSPP). 

 

Test siły wiązania materiałów z twardymi tkankami zęba i ocena mikroskopowa miejsc 

uszkodzenia 

Dokonano oceny siły połączenia z zębiną samodzielnych materiałów 

stomatologicznych (Ketac Molar EasyMix, OptiBond Solo Plus z Evetric, Clearfil SE Bond              

z Evetric) oraz materiałów użytych po aplikacji Nanocare Gold w teście na ścinanie. 

Wykorzystano odpowiednio przygotowane stałe trzecie zęby trzonowe, na powierzchni 

których aplikowano materiały stomatologiczne samodzielne lub w odpowiednich 

kombinacjach, według podanego protokołu. Typ uszkodzenia materiałów w obrębie próbek 

poddanych testowi na ścinanie poddano ocenie z wykorzystaniem mikroskopów SEM / FIB, 

SEM / EDS oraz mikroskopu endodontycznego SmartOPTIC (Seliga Microscopes sp. z o. o., 

Łódź, Polska). Badaniu w SEM zostały poddane wybrane losowo próbki zębów                            

po wykonaniu testu na ścinanie. Pozostałe próby zostały poddane ocenie w mikroskopie 

endodontycznym. Typ uszkodzenia określano jako typ I – uszkodzenie adhezyjne 

(obejmujące miejsce połączenia zębiny z materiałem odtwórczym lub systemu wiążącego      

z polimerowym materiałem wypełnieniowym), typ II – uszkodzenie kohezyjne (przebiegające 

wewnątrz materiału wypełnieniowego lub zębiny), typ III – uszkodzenie mieszane   

adhezyjno-kohezyjne (posiadające cechy typu I i II).   



4. Wyniki 

 

Ocena struktury powierzchni oraz składu chemicznego materiału Nanocare Gold 

 W skład materiału Nanocare Gold wchodzą pierwiastki takie jak srebro, glin, węgiel      

i wapń. Złoto i krzem występują w nim w śladowych ilościach. Nanocząstki srebra                         

są połączone z dwoma nośnikami – płynnym (alkohol izopropylowy) i stałym                           

(skład nieznany,  o charakterze hydrożelu) i są gęsto w nim rozmieszczone. Nanocząstki 

srebra mają zróżnicowane kształty i wielkości. Przeważają cząstki sferyczne o średniej 

wielkości 48 nm. Stężenie nanocząstek srebra wynosi 3.96 µg/µl. Badanie ujawniło obecność 

nanocząstek złożonych (Au-AgNPs), których pochodzenie jest nieznane                            

(stworzone fabrycznie lub powstałe w wyniku aglomeracji nanocząstki srebra ze złotem). 

Ustalono, że materiał Nanocare Gold jest rozpuszczalny w wodzie. 

 

Właściwości przeciwbakteryjne 

Materiał Nanocare Gold cechował się niskim działaniem przeciwbakteryjnym 

względem bakterii kariogennych. Jego połączenie z cementem szkło-jonomerowym było 

najbardziej korzystne i zwiększyło siłę i zakres działania przeciwbakteryjnego obu 

materiałów względem wszystkich badanych szczepów bakterii. Połączenie materiału 

Nanocare Gold z systemem wiążącym OptiBond Solo Plus zwiększyło ich siłę wczesnego   

(po 24 godz.) działania przeciwbakteryjnego względem Lactobacillus acidophilus.              

Natomiast jego połączenie z systemem samowytrawiającym Clearfil SE Bond zmniejszało 

siłę działania systemu wiążącego względem Streptococcus mutans po upływie 48 godzin.  

Niespolimeryzowane systemy wiążące nie wykazywały istotnego działania 

przeciwbakteryjnego. Jedynie Clearfil SE Bond działał przeciwbakteryjnie w stosunku                 

do Streptococcus salivarius oraz Lactobacillus acidophilus po 24 godzinach inkubacji. 

 

Badania biozgodności 

Materiał Nanocare Gold charakteryzował się późną cytotoksycznością względem 

komórek odontoblastopodobnych oraz brakiem genotoksyczności. Jego połączenie                 

z cementem szkło-jonomerowym okazało się być biokompatybilne w zakresie 

cytotoksyczności oraz genotoksyczności. Natomiast połączenie z systemem wiążącym typu 

total-etch zwiększało ich wspólną cytotoksyczność i genotoksyczność. Dodanie Nanocare 

Gold do systemu samowytrawiającego nie wywarło wpływ na jego właściwości biologiczne. 



Test siły wiązania materiałów z twardymi tkankami zęba i ocena mikroskopowa miejsc 

uszkodzenia 

 Połączenie materiału Nanocare Gold z cementem szkło-jonomerowym oraz systemami 

wiążącymi nie miało wypływu na siłę przylegania tych materiałów do zębiny. Dla systemu 

OptiBond Solo Plus zaobserwowano przewagę mieszanego typu uszkodzenia, na co nie miało 

wpływu dodanie Nanocare Gold. Cement szkło-jonomerowy cechował się mieszanym typem 

uszkodzenia, na co również nie miał wpływu Nanocare Gold. Aplikacja Nanocare Gold                 

na primer systemu samowytrawiającego zmieniła typ uszkodzenia próbek ze zmianą                      

ich udziału procentowego w porównaniu z grupą kontrolną.  

 

5. Dyskusja 

 

Ocena struktury powierzchni i składu chemicznego materiału Nanocare Gold 

Wielkości, kształty, stężenia oraz możliwość aglomeracji determinują zakres działania 

przeciwbakteryjnego, cytotoksyczność, genotoksyczność, stopień penetracji organelli 

komórkowych oraz dalszy los biologiczny nanocząstek. Mały rozmiar zapewnia dużą 

powierzchnię kontakt z bakteriami i komórkami, a wysoka energia powierzchniowej ułatwia 

im łączenie się z materiałami stomatologicznymi lub ze sobą nawzajem w większe skupiska 

(konglomeraty). Przeprowadzone badania mikroskopowe oraz analiza chemiczna nanocząstek 

obecnych w Nanocare Gold wskazywały na jego umiarkowany zakres działania 

przeciwbakteryjnego, co związane jest z ich zróżnicowanymi wymiarami i kształtami, 

stosunkowo niskim stężeniem oraz obecnością inertnych chemicznie cząstek złożonych      

Au-AgNPs. Badanie pokazało również, że nanocząstki grupują się w większe skupiska                   

po odparowaniu nośnika płynnego, nie tworząc jednorodnej warstwy. Stąd nasuwa się 

przypuszczenie, iż ich chemiczna reaktywność może być niższa niż nanocząstek o podobnej 

charakterystyce, lecz tworzących jednorodną i spójną powierzchnię.  

 

Działanie przeciwbakteryjne 

W stosunku do bakterii próchnicotwórczych materiał Nanocare Gold wykazywał 

istotne działanie przeciwbakteryjne dopiero po upływie 48 godzin. Zobrazowano jego silny 

wpływ na kolonie paciorkowców (Streptococcus mutans oraz Streptococcus salivarius)      

przy stosunkowo niskim stężeniu budujących go nanocząstek srebra. Niska procentowa 

zawartość cząstek złożonych Au-AgNPs w materiale Nanocare Gold nie wywarła istotnego 



wpływu przeciwbakteryjnego, gdyż, w świetle literatury, stężenie nanocząstek złota powinno 

być odpowiednio wysokie celem uzyskania efektu bakteriobójczego. Połączenie Ketac Molar 

EasyMix z Nanocare Gold cechowało się istotnym zahamowaniem namnażania bakterii, 

porównywalnym do siły działania samowytrawiającego systemu wiążącego z zębiną Clearfil 

SE Bond. To połączenie wydaje się być szczególnie z uwagi na wykorzystanie działania 

remineralizującego cementu szkło-jonomerowego z jednoczesnym zwiększeniem zakresu                 

i siły jego działania przeciwbakteryjnego. 

 

Badania biozgodności 

 Pomimo korzyści wynikających z zastosowania nanocząstek srebra w stomatologii, 

niewiele wiadomo na temat ich potencjalnej toksyczności. Ekspozycja na nanomateriały 

występuje poprzez kontakt bezpośredni, drogą wziewną lub pokarmową. Od miejsca poboru 

mogą się one przemieszczać drogą układu krwionośnego lub limfatycznego i powodować 

działania niepożądane m.in. chroniczne stany zapalne, stres tlenowy, zakrzepicę i inne. 

Działanie nanocząstek srebra nie jest obojętne dla komórek, zaś prawidłowe funkcjonowanie 

odontoblastów jest niezbędne celem zapewnienia możliwości regeneracji uszkodzonej 

procesem próchnicowym tkanki. Materiał Nanocare Gold cechował się biokompatybilnością 

względem komórek DPSCs w testach MTT i FC. Niestety, zwiększał on działanie 

cytotoksyczne systemu total-etch, co może wykluczać kliniczną możliwość zastosowania 

takiego połączenia w głębokich ubytkach próchnicowych. Nie wpłynął on jednak w sposób 

istotny na działanie cementu szkło-jonomerowego ani systemu samowytrawiającego.   

 

Test siły wiązania materiałów z twardymi tkankami zęba i ocena mikroskopowa miejsc 

uszkodzenia 

 Nanocząstki metali mogą poprawiać mechaniczne właściwości materiałów 

polimerowych w zakresie odporności na ścieranie i twardości powierzchniowej.                      

Wyniki badania wykluczyły wpływ materiału Nanocare Gold na siłę połączenia cementu 

szkło-jonomerowego oraz różnych systemów wiążących z powierzchnią zdrowej zębiny. 

Niemniej, jego jednoczesna aplikacja z systemem samowytrawiającym, według różnych 

kolejności, wpłynęła na zmianę mechanizmu odłączania się warstwy adhezyjnej                          

od powierzchni zębiny. Dla pozostałych badanych materiałów (Ketac Molar EasyMix                      

i OptiBond Solo Plus) nie uwidoczniono wpływu ich połączenia z materiałem Nanocare Gold 

w zakresie symptomów uszkodzenia.  

 



6. Wnioski 

Analiza przedstawionych wyników badań pozwala na wysunięcie następujących 

wniosków: 

1. Materiał Nanocare Gold zawiera liczne nanocząstki srebra o zróżnicowanych 

kształtach i wymiarach, oraz niewielką ilość nanocząstek złota połączonych             

z nanocząstki srebra (Au-AgNPs). Oba rodzaje nanocząstek są związane                

z nośnikiem płynnym (alkohol izopropylowy) oraz stałym (skład nieznany,             

o charakterze hydrożelu). 

2. Materiał Nanocare Gold wykazuje działanie przeciw bakteriom kariogennym, 

późna cytotoksyczność względem komórek odontoblastopodobnych oraz brak 

genotoksyczności. 

3. Jego połączenie z cementem szkło-jonomerowym zwiększa siłę i zakres działania 

przeciwbakteryjnego obu materiałów, bez wpływu na ich cytotoksyczność              

i genotoksyczność oraz siłę przylegania do zębiny.  

4. Pomimo, iż połączenie materiału Nanocare Gold z systemami wiążącymi             

nie zmienia ich siły przylegania do zębiny, może jednak niekorzystnie wpływać    

na ich inne właściwości – osłabiać działanie przeciwbakteryjne systemu 

samowytrawiającego i zwiększać cytotoksyczność i genotoksyczność systemu 

typu total-etch.  

 

Wniosek główny: 

  

 W leczeniu próchnicy głębokiej korzystne wydaje się być zastosowanie cementu 

szkło-jonomerowego w połączeniu z płynem odkażającym Nanocare Gold, ze względu          

na znaczący wzrost siły i zakresu działania przeciwbakteryjnego i brak wpływu                     

na cytotoksyczność, genotoksyczność i siłę połączenia z zębiną. Korzyści z zastosowania 

płynu odkażającego bezpośrednio przed aplikacją systemów wiążących z zębiną pozostają 

wątpliwe.   


