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Wstęp:  

Zagłębienia anatomiczne występujące na powierzchniach żujących zębów są uważane za miejsca 

sprzyjające retencji płytki nazębnej – ich morfologia utrudnia oczyszczanie z resztek 

pokarmowych, co sprzyja rozwojowi procesu próchnicowego. Uszczelnienie bruzdy materiałem 

do tego przeznaczonym ogranicza dostęp bakterii do głębokich szczelin, a także odizolowuje 

obecną już florę bakteryjną od środowiska jamy ustnej, co uniemożliwia bakteriom pozyskiwanie 

substratów odżywczych i hamuje ich rozwój. Obecnie istnieje wiele dowodów naukowych 

potwierdzających skuteczność metody uszczelniania bruzd na powierzchniach żujących zębów 

w zapobieganiu próchnicy, zwłaszcza w przypadku wysokiego ryzyka wystąpienia choroby 

próchnicowej. Mimo to, zabieg uszczelniania może być zalecany u każdego pacjenta. Obecnie 

materiały do uszczelniania bruzd klasyfikowane są do czterech głównych grup: uszczelniacze na 

bazie żywic, cementy szkło-jonomerowe, uszczelniacze na bazie żywic modyfikowane 

polikwasem – kompomery i cementy szkło-jonomerowe modyfikowane żywicą. Większość 

autorów i towarzystw naukowych poleca stosowanie materiałów na bazie żywic ze względu na ich 

udowodnione działanie w zapobieganiu próchnicy oraz akceptowalne wyniki retencji. Nie ma 

jednak jednoznacznych wyników badań naukowych dowodzących wyższości żadnego 

z materiałów uszczelniających wzapobieganiu próchnicy. Wraz z rozwojem technologicznym 

w zakresie materiałoznawstwa stomatologicznego pojawiają się nowe grupy materiałów, 

a materiały już znane znajdują różne nowe zastosowania. Właściwości materiałów złożonych 

o półpłynnej konsystencji (typu flow) takie jak niska lepkość, niski moduł elastyczności, łatwość 

stosowania sprawiły, że stały się ciekawą alternatywą dlatradycyjnych uszczelniaczy na bazie 

żywic. W aktualnym piśmiennictwie opublikowano wyniki niewielu badań porównujących 

skuteczność kliniczną materiałów typu flow oraz laków szczelinowych. Wnioski z tych obserwacji 

nie są jednoznaczne. Pojawiają się także nowe rodzaje materiałów złożonych, których właściwości 

mogą pozytywnie wpływać na skuteczność uszczelniania bruzd – samoadhezyjne materiały typu 

flow, które nie wymagają użycia systemu łączącego przed aplikacją (co skraca czas trwania 

zabiegu) oraz materiały typu Bulk Fill o zmniejszonych naprężeniach skurczowych podczas 

polimeryzacji. Z uwagi na ich interesujące cechy fizyczne oraz chemiczne, a także na niewielką 

liczbę badań klinicznych i laboratoryjnych, których sprzeczne wyniki jednoznacznie nie dowodzą 

czy materiały te są skuteczne w uszczelnianiu bruzd i szczelin, postanowiłem uwzględnić je 

w swoich badaniach.  



Cel pracy:  

Ocena kliniczna i laboratoryjna przydatności materiałów złożonych: typu flow samoadhezyjnego 

– Vertise Flow (Kerr) i typu Bulk Fill – SDR (Dentsply) do uszczelniania bruzd i szczelin zębów 

stałych u dzieci w porównaniu do klasycznego laku szczelinowego – Helioseal F (Ivoclar 

Vivadent).  

Materiał i metody:  

Kliniczne interwencyjne badania z randomizacją i alokacją zostały przeprowadzone w celu 

określenia skuteczności wybranych materiałów uszczelniających w okresie 12- miesięcznym. 

Do badań kwalifikowano dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia. Do interwencji zakwalifikowano 

176 zębów u 51 pacjentów. Każde badanie obejmowało wywiad z pacjentem i jego opiekunem 

prawnym oraz stomatologiczne badanie przedmiotowe uwzględniające ocenę stanu higieny jamy 

ustnej i uzębienia. Obliczano wskaźniki OHI-S, puwz i PUWZ dla uzębienia mieszanego, PUWZ 

dla uzębienia stałego. Oceny bruzd i zagłębień anatomicznych zęba kwalifikowanego 

do uszczelnienia dokonywano zgodnie z kryteriami Międzynarodowego Systemu Wykrywania 

i Oceny Próchnicy (ICDAS-II). Do badań zakwalifikowano tylko zęby pierwsze trzonowe stałe, 

bez ognisk choroby próchnicowej, zarówno w obrębie bruzd i szczelin, jak i na innych 

powierzchniach. Zęby uszczelniano zgodnie z obowiązującymi zasadami przeprowadzania zabiegu 

oraz zaleceniami producentów jednym z losowo wybranych materiałów: Interwencja A: Helioseal 

F, Interwencja B: Vertise Flow, Interwencja C: SDR zzastosowaniem systemu łączącego XP Bond. 

Badania kontrolne zostały wykonane 3-krotnie: badanie I – po 3 miesiącach; II – po 6 miesiącach; 

III – po 12 miesiącach. Ocena stanu uszczelnionej powierzchni zęba była przeprowadzona zgodnie 

z kryteriami Simonsena, Tonn i Ryge oraz Mertz-Fairhurst i wsp. – oceniano retencję materiałów 

(Retencja 0 – całkowita, Retencja 1 – częściowa utrata materiału oraz Retencja 2 – całkowita utrata 

materiału). Dodatkowo, oceniano obecność próchnicy w badanych zębach (Próchnica 0 – ubytek 

nieobecny, Próchnica 1 – ubytek obecny). Za sukces kliniczny uznano retencję całkowitą materiału 

oraz brak obecności ogniska choroby próchnicowej.  

Do badań laboratoryjnych użyto trzydziestu trzecich zębów trzonowych stałych bez zmian 

próchnicowych zarówno w obrębie bruzd, jak i pozostałych powierzchni, bez wypełnień 

oraz nieprawidłowości rozwojowych pozyskanych podczas ekstrakcji ze wskazań 



ortodontycznych.  

Do testu wytrzymałości na ścinanie użyto 15 zębów. Zdrowe szkliwo z powierzchni mezjalnych, 

dystalnych, językowych i policzkowych zębów wyrównano i wygładzono papierem ściernym 

o gradacji #320-600 w celu uzyskania płaskich powierzchni szkliwa. Następnie powierzchnie 

oceniono pod mikroskopem optycznym, aby wykluczyć próbki, w których doszło do odsłonięcia 

zębiny w wyniku ścinania powierzchni. Do badania zakwalifikowano 35 płaskich powierzchni 

szkliwa. Korzenie zębów zostały zatopione w akrylu na wysokości połączenia szkliwno-

cementowego, aby umożliwić zamocowanie próbek w maszynie testującej. Zęby losowo 

podzielono nagrupy odpowiadające badanym materiałom (podobnie jak w przypadku badań 

klinicznych). Materiały aplikowano zgodnie z zaleceniami producentów w specjalnie 

przygotowane matryce umieszczone na powierzchni szkliwa w celu uzyskania powtarzalności 

pomiarów (jednakowa powierzchnia przylegania materiałów do szkliwa). Następnie próbki zostały 

zanurzone w wodzie destylowanej i utrzymywane wtemperaturze 37 stopni Celsjusza przez 24 

godziny. Próbki zostały zbadane zapomocą urządzenia testującego Instrom. Wartość krańcową siły 

potrzebnej do zerwania próbki odnotowano i obliczano wytrzymałość połączenia. Dodatkowo 

próbki oglądano pod mikroskopem optycznym w celu określenia przyczyny zniszczenia próbki 

(utrata połączenia adhezyjnego, uszkodzenie kohezyjne w obrębie szkliwa lub materiału, 

uszkodzenie mieszane).  

W celu oceny skuteczności wypełnienia bruzd, piętnaście usuniętych zębów zostało losowo 

podzielonych na trzy grupy reprezentujące badane materiały. Uszczelnienie wykonano zgodnie 

z zaleceniami producentów. Próbki zatopiono w żywicy epoksydowej, cięto wzdłuż długiej osi 

zęba w dwóch miejscach, za pomocą tarczy diamentowej niskoobrotowej z chłodzeniem wodnym. 

Próbki zostały ocenione w mikroskopie optycznym pod kątem obecności artefaktów 

uniemożliwiających dalszą ocenę. Następnie próbki poddano analizie szczelności brzeżnej 

i wypełnienia bruzdy w skaningowym mikroskopie elektronowym. Wykonano pomiary: 

głębokości bruzdy, głębokości wypełnienia bruzdy przez materiał, pola powierzchni bruzdy, pola 

powierzchni materiału, obwodu materiału, długości nieprawidłowej adaptacji między materiałem 

aszkliwem, jeśli taka wystąpiła. Wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych zestawiano w arkuszu 

kalkulacyjnym, wykonano obliczenia statystyczne za pomocą odpowiednich metod.  

  



Wyniki  

Badania kliniczne – w badaniu 3-miesięcznym wszystkie uszczelniacze osiągnęły pełny sukces 

kliniczny. W badaniu 6-miesięcznym najwyższym odsetkiem całkowitej retencji cechował się SDR 

– 96,4%, następnie Vertise Flow – 94,4% oraz Helioseal F – 86%. W żadnym z badanych zębów 

nie zaobserwowano wystąpienia próchnicy. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie 

zarówno w retencji materiałów, jak i występowaniu próchnicy. W badaniu 12-miesięcznym 

skontrolowano 153 uszczelniacze – 49 Helioseal F, 51 Vertise Flow i 53 SDR. Najwyższym 

odsetkiem całkowitej retencji cechował się SDR – 92,5%, następnie Vertise Flow – 86,3% 

oraz Helioseal F – 77,6%. Próchnicę zaobserwowano w trzech zębach – po jednym zkażdych 

badanych materiałów. Różnica istotna statystycznie wystąpiła między materiałem SDR a Helioseal 

F (test chi-kwadrat, p=0,034) w kryterium retencji całkowitej oraz sukcesu klinicznego. Wykonano 

również zestawienie wyników obu badań – 6- i 12-miesięcznych. Najwyższy odsetek retencji 

całkowitej uzyskał SDR – 90,9%, następnie Vertise 81,5% i Helioseal F 70,2%. Próchnica 

wystąpiła jednokrotnie w każdym z badanych zębów. Różnica istotna statystycznie wystąpiła 

w całkowitej retencji (p=0,006), częściowej retencji (p=0,029) oraz sukcesie klinicznym między 

SDR a Helioseal F (p=0,006). Nie zaobserwowano takiej różnicy w porównaniu pozostałych 

materiałów między sobą. Obliczono współczynniki korelacji rang Spearmana pomiędzy wynikami 

materiałów a wybranymi parametrami klinicznymi. Istotne statystycznie korelacje wystąpiły 

dla materiału Vertise Flow – dodatnie między przyrostem PUWZ a wystąpieniem próchnicy 

w badanym zębie oraz między utratą retencji a średnim OHI- S; ujemna korelacja między średnim 

OHI-S a sukcesem klinicznym materiału. Nie zaobserwowano korelacji dla innych materiałów 

oraz wszystkich materiałów łącznie. Iloraz szans – OR (ang. odds ratio) dla sukcesu klinicznego 

materiałów w badaniach 12-miesięcznych dla porównania Helioseal F i Vertise Flow wyniósł 1,87, 

i nie był istotny statystycznie. Natomiast dla porównania Helioseal F i SDR wyniósł 4,25, co było 

wynikiem istotnym statystycznie przy p=0,009.  

W badaniu wytrzymałości na siły ścinające oceniono 35 próbek – 11 Helioseal F, 12 Vertise Flow, 

12 SDR. Najwyższą średnią wartość wytrzymałości na ścinanie uzyskał materiał SDR – 23,7 MPa, 

następnie Vertise Flow 20,1 MPa oraz Helioseal F 15,93 MPa. Różnica istotna statystycznie 

wystąpiła między SDR a Helioseal F (p=0,00) oraz Vertise Flow i Helioseal F (p=0,043). 

Najczęstszym typem uszkodzenia próbki były utraty kohezyjne w obrębie szkliwa – 12, następnie 



utraty adhezyjne – 8 oraz mieszane – 2. Dla materiałów Vertise flow i SDR dominowały utraty 

kohezyjne, natomiast dla Helioseal F – adhezyjne.  

W badaniu wypełnienia bruzdy w SEM oceniono 22 próbki: Helioseal F – 7 próbek, Vertise flow 

– 7 próbek, SDR - 8 próbek. Najwyższym odsetkiem głębokości wypełnienia bruzdy przez materiał 

charakteryzował się SDR (0,808), następnie Vertise Flow (0,614) i Helioseal F (0,602), różnice 

statystycznie istotne nie wystąpiły. Najwyższym odsetkiem wypełnienia bruzdy w pomiarach pól 

powierzchni cechował się SDR – 0,938, następnie Helioseal F – 0,872 oraz Vertise Flow – 0,799. 

Nie wystąpiła różnica istotna statystycznie. Najniższym odsetkiem niedostatecznej adaptacji 

charakteryzował się materiał SDR – z uwagi na brak złej adaptacji odsetek ten wyniósł 0. Następnie 

dla Vertise Flow osiągnął wartość 0,069, a dla Helioseal F 0,149. Odnotowano istotną statystycznie 

różnice odsetków długości złej adaptacji między materiałem Helioseal F a SDR (p=0,031). Analiza 

korelacji rang Spearmana między typami bruzd a głębokością bruzd, odsetkami głębokości i pola 

bruzdy wypełnionego oraz odsetkiem nieszczelności wykazała istotnie statystyczną dodatnią 

korelację między wartością głębokości bruzd a typami I lub IK, oraz ujemną między głębokością 

bruzdy a typem U lub V.  

Wnioski  

• Zarówno klasyczny lak szczelinowy Helioseal F, jak i materiały złożone Vertise Flow 

i SDR są materiałami, które mogą być stosowane do uszczelnienia bruzd i szczelin zębów, 

jednak największą skutecznością kliniczną w rocznym okresie obserwacji wykazał się 

materiał SDR.   

• Skuteczność kliniczna uszczelniania materiałem Vertise Flow jest w większym stopniu 

zależna od stanu higieny jamy ustnej i przyrostu próchnicy w obrębie uzębienia 

w porównaniu z uszczelnieniami Helioseal F i SDR.   

• W porównaniu do klasycznego laku szczelinowego Helioseal F, materiały Vertise Flow 

i SDR charakteryzuje większa wytrzymałość wiązania ze szkliwem, a SDR także większy 

stopień adaptacji. Stopień wypełniania bruzd przez wszystkie badane materiały jest 

natomiast porównywalny.   

 


