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1. Streszczenie 

 

2. WSTĘP 

 

Zgodnie z koncepcją stomatologii mało inwazyjnej, chirurgiczne opracowanie 

nieoszczędzające twardych tkanek zęba, doszczętne usunięcie zdemineralizowanej zębiny  

i nadawnie kształtu retencyjnego ustąpiło miejsca technikom mającym na celu remineralizację 

zmian próchnicowych, redukcję liczby bakterii próchnicotwórczych, oszczędną preparację 

tkanek zmineralizowanych oraz stosowanie technik adhezyjnych. Materiałami 

wypełnieniowymi wspomagającymi dzięki swoim właściwościom są cementy szkło-

jonomerowe.  

Wyróżniają się one długoczasowym uwalnianiem fluoru do zmineralizowanych tkanek 

zęba, adhezją chemiczną, wysoką biokompatybilnością i bioaktywnością. Dowiedziono, że 

jony fluoru uwalniane są w największej ilości w momencie wiązania materiału. Jednak 

intensywność ich dostarczania do tkanek zmineralizowanych pozostaje na stałym, istotnym 

poziomie nawet przez 8 lat. Ten „wyrzut” jonów fluoru po założeniu materiału szkło-

jonomerowego jest pożądany, ponieważ powoduje obniżenie żywotności bakterii, które mogą 

znajdować się w dnie opracowanego ubytku próchnicowego, a także wspomaga 

remineralizację szkliwa i zębiny. Wyniki licznych badań laboratoryjnych wskazują, że 

cementy szkło-jonomerowe wchłaniają i magazynują jony fluorkowe, jeśli  

w środowisku otaczającym wypełnienie ich stężenie jest wysokie. Takie sytuacje mają 

miejsce po zastosowaniu preparatów zawierających fluor, jak: żele fluorkowe, pasty, płukanki 

oraz pianki. Zmagazynowany w materiale fluor jest uwalniany do tkanek zmineralizowanych 

zęba, zapewniając remineralizację zębiny.  

Cementy szkło-jonomerowe są powszechnie stosowanymi materiałami  

w stomatologii od ponad 40 lat, poddawanymi stałym udoskonaleniom. Pomimo tych działań 



wciąż nie wyeliminowano wad tej grupy materiałów, takich jak niewielka wytrzymałość 

mechaniczna i wrażliwość na kwasy.  

Z tego powodu materiały złożone są powszechnie stosowane do wypełnień klas I  

i II według Blacka w zębach bocznych. Mimo że nie charakteryzują się bioaktywnością  

i biokompatybilnością na poziomie materiałów szkło-jonomerowych, cechują się 

satysfakcjonującymi właściwościami mechanicznymi, odpornością na ścieranie, estetyką  

i polerowalnością, a także odpornością w środowisku jamy ustnej. Do ich wad należy jednak 

zaliczyć brak bezpośredniego połączenia z zębiną, skurcz polimeryzacyjny, a także bardziej 

skomplikowaną technikę stosowania w porównaniu z materiałami szkło-jonomerowymi, w 

przypadku których producenci wciąż udoskonalają ich adhezję, poziom uwalniania jonów 

fluoru, estetykę oraz szybkość twardnienia materiału.  

 

3. CEL 

Celem nadrzędnym pracy była ocena przydatności wybranych materiałów: 

złożonego i szkło-jonomerowego, do wypełniania ubytków na powierzchniach 

proksymalnych w przedtrzonowych i trzonowych zębach stałych u młodzieży. 

Cele szczegółowe:  

1. Kliniczna i radiologiczna ocena jakości wypełnień ubytków na powierzchniach 

proksymalnych zębów stałych wykonanych z materiałów szkło-jonomerowego Equia 

Fil i złożonego Tetric EvoCeram. 

2. Określenie zależności między stanem wypełnień a rodzajem i lokalizacją zęba 

(szczęka/żuchwa) oraz czasem, jaki upłynął od jego ukazania się w jamie ustnej do 

wykonania wypełnienia. 

3. Ocena stanu higieny jamy ustnej, intensywności i przyrostu próchnicy u młodzieży 

objętej badaniem i wpływu tych parametrów na stan wypełnień wykonanych  

z badanych materiałów. 

4. Laboratoryjna ocena zdolności remineralizacyjnych zdemineralizowanej zębiny  

z zastosowaniem cementu szkło-jonomerowego Equia Fil i materiału złożonego Tetric 

EvoCeram. 

 

 

 



4. MATERIAŁ I METODY 

Interwencyjne badanie kliniczne z randomizacją i alokacją 

Pytania kliniczne:  

Czy skuteczność wypełniania ubytków próchnicowych na powierzchniach proksymalnych w 

zębach przedtrzonowych i trzonowych stałych u dzieci i młodzieży chemoutwardzalnym 

cementem szkło-jonomerem Equia Fil jest porównywalna do uzyskiwanej dzięki 

zastosowaniu światłoutwardzalnego materiału złożonego Tetric EvoCeram. Czy istnieje 

korelacja między stanem wypełnień wykonanych z ocenianych materiałów  

i występowaniem próchnicy wtórnej a stanem higieny jamy ustnej, przyrostem próchnicy  

i jej intensywnością. 

 

Uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej WUM KB/157/2013. 

 

Badana grupa 

Badani byli rekrutowani spośród pacjentów zgłaszających się do Zakładu Stomatologii 

Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Kryteria włączenia do badań: 

 wiek 12-20 lat,  

 obecność ubytku klasy II według Blacka (kod 4 lub 5 wedługg ICDAS II; kod D1, D2 

lub D3 według Manji i wsp.) w obrębie stałych zębów trzonowych  

lub przedtrzonowych, 

 pisemna zgoda pacjentów i/lub rodziców/opiekunów prawnych na udział  

w badaniach. 

Kryteria wykluczenia: 

 próchnica wtórna 

 obecność parafunkcji zwarciowych (bruksizm), wad zgryzu lub podjęte leczenie 

ortodontyczne, 

 podanie w wywiadzie choroby przewlekłej, wymagającej specjalistycznej opieki 

lekarskiej, 

 planowana zmiana miejsca zamieszkania w ciągu roku, 



 brak zgody na udział w badaniu. 

U każdego pacjenta wykonano wylosowane interwencje oznaczone kodami A i B,  

w zależności od rodzaju materiału zastosowanego do wypełnienia ubytku. W losowaniu 

wykorzystano alokacje blokowe (block size 6) dla 2 rodzajów interwencji. Kody określające 

rodzaj interwencji (A, B) przypisywano numerom zębów (n) zgodnie  

z kolejnością zgłaszania się pacjentów. Jeśli u jednego pacjenta zakwalifikowano więcej niż 

jeden ząb, o kolejności wykonania interwencji decydowała lokalizacja zęba w jamie ustnej – 

w pierwszej kolejności ząb 16, następnie 26, 36, 46. Zaślepienie rodzaju interwencji uzyskano 

poprzez umieszczenie wyniku losowania w nieprzezroczystych kopertach. Zastosowanie 

ukrytej alokacji (zamaskowany przydział, ang. allocation concealment) pozwoliło na ochronę 

procesu randomizacji i uniemożliwiło dostęp do informacji o grupie, do której został 

przydzielony pacjent przed włączeniem go do badania. 

Ocena kliniczna obejmowała badanie kliniczne wstępne (badanie 0), interwencję 

(wykonanie wypełnienia) oraz badania kontrolne: pierwsze – po 3 miesiącach, drugie – po 6 

miesiącach, trzecie – po 12 miesiącach. 

Badanie kliniczne wstępne  

1. Badanie podmiotowe (wywiad z pacjentem i jego opiekunem prawnym) dotyczące 

obecności chorób przewlekłych wymagających specjalistycznej opieki lekarskiej, 

przyjmowanych leków, ze szczególnym uwzględnieniem leków w formie słodkich 

syropów, wziewnych leków przeciwastmatycznych i leków zaburzających czynność 

gruczołów ślinowych, zgrzytania zębami, prowadzonego aktualnie leczenia 

ortodontycznego. 

2. Badanie przedmiotowe obejmowało: 

• ocenę stanu higieny jamy ustnej z zastosowaniem uproszczonego wskaźnika OHI-S według 

Greene’a i Vermilliona (1964) (suma wartości ODI – wskaźnika miękkich złogów nazębnych, 

i OCI – wskaźnika kamienia nazębnego). Obecność złogów nazębnych była badana na 

powierzchniach policzkowych zębów 16, 11, 26, 31 oraz językowych zębów 36  

i 46; 

• ocenę stanu uzębienia dokonywano zgodnie z kryteriami Międzynarodowego Systemu 

Wykrywania i Oceny Próchnicy (ang. International Caries Detection & Assessment System, 

ICDAS-II). Obliczono wskaźniki DPUWZ i DPUWP, przyjmując jako ubytek wartości 



kodów ICDAS-II ≥ 3. Zmiany chorobowe, którym przypisano kody opisujące je jako 

początkowe (kody 1 i 2), traktowane były łącznie jako zmiana przedubytkowa  

i opisywane jako „D”; 

 • badanie żywotności miazgi zęba poddawanego interwencji za pomocą testu termicznego 

(chlorek etylu) oraz elektrycznego (funkcja Vitality Scanner urządzenia Sybron Endo),  

i porównanie z zębem jednoimiennym strony przeciwnej; 

• warunki zgryzowo-zwarciowe, z uwzględnieniem kontaktów zgryzowych  

oraz parafunkcji zwarciowych. 

3. Ocena radiologiczna (zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe) zęba kwalifikowanego  

do badania zgodnie z najczęściej stosowaną metodą opisywania ubytków 

próchnicowych na zdjęciach radiologicznych według Manji:  

• E1 – przejaśnienie w 1/2 zewnętrznej szkliwa, 

• E2 – przejaśnienie w 1/2 wewnętrznej szkliwa, 

• D1 – przejaśnienie w 1/3 zewnętrznej zębiny, 

• D2 – przejaśnienie w 1/3 środkowej zębiny, 

• D3 – przejaśnienie sięgające 1/3 wewnętrznej zębiny. 

Interwencja 

Ubytki klasy II zostały opracowane zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami 

obowiązującymi dla ubytków wypełnianych za pomocą materiałów złożonych i szkło-

jonomerowych z użyciem metalowych pasków do formówek jednym z losowo wybranych 

materiałów:  

a) ząb A – interwencja A: materiał chemoutwardzalny Equia zakładany techniką jednej 

warstwy po użyciu uzdatniacza i zabezpieczany Equia Coat; 

b) ząb B – interwencja B: materiał światłoutwardzalny Tetric EvoCeram  

(po wytrawieniu powierzchni ubytku (Total Etch) 37% kwasem o-fosforowym  

i zastosowaniu systemu łączącego Te-Econom Bond zgodnie z zaleceniami 

producenta); 



c) instruktaż higieniczny i dietetyczny oraz przekazanie pacjentom  

i rodzicom/opiekunom prawnym wskazówek profilaktycznych oraz informacji 

dotyczących wizyt kontrolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania kontrolne 

Obejmowało ocenę kliniczną stanu higieny (OHI-S), kontrolę żywotność miazgi zęba 

wypełnionego, wypełnień oraz ocenę radiologiczną.  

W badaniu po 12 miesiącach określano dodatkowo wskaźniki DPUWZ, DPUWP oraz 

przyrost próchnicy. Podczas wizyt kontrolnych po 6 i 12 miesiącach wykonywano kontrolne 

zdjęcia zgryzowo-skrzydłowe. 



Na każdej wizycie kontrolnej przeprowadzano badanie żywotności miazgi zęba 

poddawanego interwencji za pomocą testu termicznego (chlorek etylu) oraz elektrycznego 

(funkcja Vitality Scanner urządzenia Sybron Endo) i porównywano z zębem jednoimiennym 

po stronie przeciwnej. 

Na podstawie wywiadu pozyskiwano informacje dotyczące występowania 

ewentualnych dolegliwości bólowych oraz nadwrażliwości pozabiegowej.  

 

Oceniono poszczególne parametry kliniczne wykonanego wypełnienia: 

I. Właściwości estetyczne: 

 połysk i chropowatość powierzchni, 

 przebarwienie powierzchniowe (a) lub brzeżne (b),  

 dopasowanie i stabilność barwy oraz przezierność,  

 kształt anatomiczny; 

II. Właściwości funkcjonalne:  

 pęknięcia materiału oraz retencja wypełnienia, 

 adaptację brzeżną, 

 punkt styczny i retencję resztek pokarmowych,  

 badanie radiologiczne; 

III. Właściwości biologiczne:  

 nadwrażliwość pozabiegową i żywotność miazgi, 

 próchnicę wtórną, erozję, abfrakcję, 

 integralność zęba (pęknięcia i złamania). 

 

Kryteria oceny radiologicznej wypełnień 

Na zdjęciach radiologicznych zgryzowo-skrzydłowych oceniano:  

• obecność szczeliny brzeżnej i/lub stopnia z niedomiaru/nadmiaru materiału, 

• podejrzenie próchnicy wtórnej, 

• objawy zapalenia tkanek przyzębia brzeżnego, 

• pęknięcia tkanek zmineralizowanych zęba, 



• zmianę kształtu wypełnienia. 

Podczas wszystkich kolejnych wizyt przekazywano pacjentom wskazówki dietetyczne 

oraz przeprowadzano instruktaże higieniczne. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zasad 

stosowania profilaktyki fluorkowej u osób z wysokim ryzykiem próchnicy, na kolejnych 

wizytach kontrolnych aplikowano lakier fluorkowy Duraphat firmy Colgate.  

 

Badania laboratoryjne  

Do badań laboratoryjnych wykorzystano 10 trzecich zębów stałych trzonowych 

pozyskanych podczas ekstrakcji w wyniku wskazań ortodontycznych. 

Do badania kwalifikowano zęby zdrowe, bez widocznych zmian w budowie 

anatomicznej. Po uprzednim oczyszczeniu zębów odcinano korzenie w okolicy połączenia 

szkliwno-cementowego. Z komory każdego zęba usuwano miazgę.  Na żującej powierzchni 

każdego zęba wykonano ubytek o długości 6 mm, szerokości 3 mm, głębokości 2 mm za 

pomocą wiertła diamentowego i turbiny  z chłodzeniem sprayem wodnym. Następnie zęby 

osuszono, pokryto lakierem acetonowym w taki sposób, aby pozostawić wolną powierzchnię 

ubytku z 2-mm marginesem szkliwa wokół niego. Wszystkie próbki inkubowano w 

temperaturze 37°C przez 48 godzin w 20 ml roztworu demineralizującego (pH = 4,3), który 

składał się z wodnego roztworu 0,075 mol/l lodowatego kwasu octowego, 0,002 mol/LCa (z 

CaCl2) i 0,002 mol/LP (od KH2PO4).  

Następnie każdą próbkę numerowano (1-10), cięto wzdłuż długiej osi zęba (przez 

bruzdę centralną) za pomocą tarczy diamentowej niskoobrotowej o grubości 0,4 mm (Isomet) 

z chłodzeniem wodnym. 

W ten sposób zęby zostały podzielone na dwie części (1, 1c, 2, 2c itd.). Próbki 

podzielono na dwie równe grupy po 10 zębów. Zęby z oznaczeniami literowymi (grupa C, 

kontrolna) zostały zatopione w żywicy epoksydowej Araldite 2020. Następnie powierzchnie 

tych próbek zeszlifowano węglikiem krzemu o granulacji 25 m  

oraz wypolerowano zawiesiną diamentową o zmniejszającej się granulacji: 3 m, 1 m  

i 0,25 m. Po wypolerowaniu próbki płukano w wodzie destylowanej w myjce 

ultradźwiękowej. Preparaty przechowywano w roztworze tymolu 0,4%, nie dłużej niż 72 

godziny (w temperaturze 4°C) i poddano obrazowaniu SEM oraz analizie EDX. 



Próbki z grupy bez oznaczeń literowych podzielono na dwie podgrupy: A i B (po 5 

zębów). Do ubytków w zębach w grupie A (5 zębów) zaaplikowano materiał szkło-

jonomerowy GC Fuji Equia, a w grupie B (5 zębów) Tetric EvoCeram. Materiały aplikowano 

zgodnie z zaleceniami producenta. Fragment próbki z materiałem szkło-jonomerowym oraz 

złożonym od strony wyciętego ubytku pokrywano lakierem acetonowym. 

Próbki inkubowano przez 12 tygodni w roztworze remineralizacyjnym zawierającym 

205,2 mM NaCl, 6,3 mM NaHCO3, 4,5 mM KCl, 1,5 mM K2HPO4·3H2O, 2,25 mM 

MgCl2·6H2O, 3,75 mM CaCl2, 0,75 mM Na2SO4 w wodzie destylowanej  

z dodatkiem 3,08 mM azydku sodu w celu zapobiegania namnażaniu bakterii w roztworze. 

Następnie z każdej próbki wycięto za pomocą tarczy diamentowej niskoobrotowej plaster 

zawierający materiał i zębinę znajdującą się pod materiałem oraz wypolerowano.  

Wszystkie materiały poddano obrazowaniu skaningowemu mikroskopem 

elektronowym SEM w zakresie powiększeń 60-10000x oraz wykonano identyfikację 

pierwiastków występujących w próbie metodą energodyspersyjnej spektroskopii 

rentgenowskiej sprzężonej ze skaningowym mikroskopem elektronowym SEM-EDX  

w zakresie stężeń 0,1-100% masowych. 

 

5. WYNIKI 

Badania kliniczne  

W trakcie pierwszego badania pacjentów oceniono stan higieny i uzębienia. Średnia 

wskaźnika DPUW i DPUWP wyniosła odpowiednio 11,25 ±5,01 i 14,55 ±7,52, natomiast 

wartość wskaźnika OHI-S 1,32 ±0,54.  

Założono 100 wypełnień: 

• 50 wykonanych z materiału Equia Fil, 

• 50 Tetric EvoCeram.  

Po roku oceniono 98 wypełnień; 2 pacjentów nie zgłosiło się na wizyty kontrolne.  

Odnotowano istotnie statystycznie zależności pomiędzy wskaźnikiem OHI-S  

a wartościami określającymi ocenę materiałów, a także pod kątem obecności przebarwień, 



stanu wypełnienia, pęknięć i retencji oraz adaptacji brzeżnej, jak również pomiędzy 

wskaźnikiem powierzchniowym DPUW a oceną według Hickel i wsp. i stanem wypełnienia. 

Wartości te wzrastały wraz ze wzrostem OHI-S i DPUWP.  

Po 12 miesiącach 96 wypełnień (98%) zostało zakwalifikowanych jako akceptowalne 

(ocena 1-3). 2 wypełnienia wymagały wymiany. W przypadku jednego  

z nich nastąpiła całkowita utrata wypełnienia, pacjentka zgłosiła się z wypełnieniem 

tymczasowym założonym przez innego lekarza dentystę. Drugie wypełnienie otrzymało 

ocenę 5 z uwagi na przebarwienia i utratę retencji i ocenę 4 z powodu objawów erozji 

wypełnienia. Biorąc pod uwagę rodzaj materiału, największy odsetek wypełnień ocenionych 

> 1 wymagających naprawy lub wymiany stanowiły wypełnienia wykonane  

z materiału Equia Fil. Różnica – w porównaniu z Tetric EvoCeram – była istotna 

statystycznie.  

Badanie radiologiczne 

Na podstawie badania radiologicznego 3 wypełnienia wykonane z materiału Equia Fil 

oceniono jako niesatysfakcjonujące. W jednym przypadku odnotowano zmianę kształtu 

wypełnienia w okolicy punktu stycznego, w dwóch przypadkach podejrzenie próchnicy 

wtórnej/obecność szczeliny brzeżnej. 

Badanie laboratoryjne 

Badanie wielkości kanalików zębinowych (za pomocą skaningowego mikroskopu 

elektronowego SEM w zakresie powiększeń 60-10000x). 

Badaniu poddano 20 próbek po demineralizacji: Equia Fil – 5 próbek (grupa A), Tetric 

EvoCeram – 5 próbek (grupa B), grupa kontrolna po demineralizacji (C) – 10 próbek. Wyniki 

poddano analizie statystycznej. Na podstawie testu Tukeya i analizy wariancji stwierdzono, że 

różnice między grupami (w porównaniu każda z każdą) były istotne statystycznie, przy czym 

A i C różniły się bardziej niż B i C.  

Identyfikacja pierwiastków występujących w próbie 

  Badaniu poddano 10 próbek pod kątem występowania różnicy stężeń wapnia  

w powierzchownych i głębokich warstwach zębiny po procesie demineralizacji, a następnie 

10 próbek w celu obserwowania migracji pierwiastków (fluoru, wapnia i strontu) pomiędzy 



materiałem a zdemineralizowaną wcześniej zębiną: Equia Fil – 5 próbek, Tetric EvoCeram – 

5 próbek. 

Na podstawie testu t-Studenta, analizy wariancji i testu Fishera istotna statystycznie 

różnica pomiędzy stężeniem fluoru wystąpiła pomiędzy powierzchowną a głęboką warstwą 

zębiny w próbkach po zastosowaniu materiału Equia Fil. W powierzchownych warstwach 

zębiny stwierdzono pojawienie się jonów fluoru. W przypadku zębiny pokrytej materiałem 

Tetric EvoCeram nie zaobserwowano migracji jonów fluoru z materiału do zębiny. W obu 

materiałach stężenie jonów fluoru było wyższe w materiale niż w próbkach. W przypadku 

jonów wapnia zarówno w materiale Equia Fil, jak i Tetric EvoCeram zaobserwowano niższe 

stężenie jonów w materiale niż w badanej próbce, przy czym istotna statystycznie różnica 

wystąpiła pomiędzy stężeniem wapnia w materiale, wastwie zębiny narażonej na 

wcześniejszą demineralizację i głębszych warstwach zębiny, gdzie stężenie było największe. 

Jonów strontu nie odnotowano w materiale Tetric EvoCeram ani w próbkach pokrytych tym 

materiałem. Natomiast w przypadku Equia Fil odnotowano pojawienie się jonów strontu w 

powierzchownych warstwach zębiny po pokryciu materiałem. Jednak różnica stężeń 

pomiędzy powierzchownymi a głębokimi warstwami zębiny – gdzie jonów nie 

zaobserwowano – nie była istotna statystycznie.  

 

 

6. WNIOSKI I PODSUMOWANIE 

 

Wyniki zarówno badań klinicznych, jak i laboratoryjnych dowodzą, że badane 

materiały są odpowiednie do wypełniania ubytków klasy II według Blacka w młodych zębach 

stałych. 

Pomimo istotnej statystycznie różnicy pomiędzy stanem wypełnienia po 12 

miesiącach w badaniach klinicznych, skuteczność materiałów szkło-jonomerowych  

i złożonych wyniosła > 90%, co jest zbliżone do wyników wybranych badaczy.  

Nie dowiedziono istotnych statystycznie korelacji pomiędzy rodzajem zęba  

i wiekiem zęba z wypełnieniem a oceną stanu wypełnień po 12 miesiącach. 

Zarówno wypełnienia wykonane z materiału Tetric Evo Ceram, jak i Equia Fil są 

wrażliwe na działanie czynników kariogennych, o czym świadczy istotny statystycznie 

związek oceny ich jakości z przyrostem próchnicy. Stan wypełnień wykonanych  



z materiału szkło-jonomerowego jest w większym stopniu zależny od stanu higieny jamy 

ustnej. 

Na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono zmiejszenie średnicy kanalików 

zębinowych zarówno po zastosowaniu materiału szkło-jonomerowego, jak i złożonego, przy 

czym większa różnica w rozmiarach kanalików wystąpiła między grupą kontrolną  

a próbkami po zastosowaniu materiału Equia Fil. 

Po wykonaniu badania analizy pierwiastków występujących w próbie metodą 

energodyspersyjnej spektroskopii rentgenowskiej sprzężonej ze skaningowym mikroskopem 

elektronowym SEM-EDX stwierdzono migrację jonów fluoru z materiału szkło-

jonomerowego do wcześniej zdemineralizowanej zębiny. Potwierdza to opisywane  

w piśmiennictwie zdolności migracji jonów fluoru i wpływ na remineralizację zębiny.  

Nie zaobserwowano migracji jonów fluoru po zastosowaniu materiału złożonego.  

 


