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IX. STRESZCZENIE 

 

 Ubytki próchnicowe w z bach mlecznych nadal stanowi  problem 

terapeutyczny pomimo dost pno ci nowoczesnych materiałów 

stomatologicznych oraz rozwoju stomatologii minimalnie inwazyjnej i ró nych  

metod opracowania ubytków. Cz sto utrudniona współpraca z dzieckiem 

wywołana l kiem przed leczeniem uniemo liwia dostateczne opracowanie  

i wypełnienie ubytków pomimo dost pno ci potrzebnych materiałów. Zła higiena 

jamy ustnej, dieta bogata w produkty próchnicotwórcze oraz brak odpowiedniej 

profilaktyki fluorkowej i wizyt kontrolnych, przyczyniaj  si  do pogorszenia 

wytrzymało ci istniej cych wypełnie . Konieczno  cz stej wymiany z powodu 

uszkodzenia lub utraty wypełnienia  przyczynia si  do zwi kszenia powikła  ze 

strony miazgi. 

Z by mleczne nie s  dobrym substratem dla procedur adhezyjnych ze 

wzgl du na mał  ilo  tkanek twardych, słab  mineralizacj  oraz wi ksz  

reaktywno  z kwasem wytrawiacza. Pomimo ró nic w budowie i zawarto ci 

składników mineralnych w porównaniu z z bami stałymi producenci systemów 

wi cych i materiałów adhezyjnych nie przygotowali osobnych procedur 

przygotowania powierzchni z bów mlecznych.  

W zwi zku z powy szym konieczne s  dalsze badania nad metodami 

minimalnie inwazyjnymi opracowania ubytków oraz procedurami przygotowania 

powierzchni w z bach mlecznych, które b d  poprawia  przyleganie  

i utrzymanie wypełnie . 

 

Cele bada : 

1. Porównanie utrzymania wypełnie  w z bach mlecznych, po 

zastosowaniu ko cówki szybko- i wolnoobrotowej, oraz piaskarek 

abrazyjnych w warunkach  in vivo i w warunkach do wiadczalnych. 

 

2. Ocena jako ci wypełnie  aplikowanych do ubytków w z bach mlecznych 

po zastosowaniu systemów adhezyjnych w technice total-etch oraz 

systemu samotrawi cego,  z wykorzystaniem skali wg Ryge’a. 
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3. Analiza wytrzymało ci poł czenia próbek materiału kompomerowego  

z powierzchni  z biny z bów mlecznych po zastosowaniu systemów 

adhezyjnych typu „wytraw i spłucz” oraz systemu samotrawi cego  

 w badaniach do wiadczalnych.  

Których wyniki mog  stanowi  podstaw  do wprowadzenia standaryzacji  

i optymalizacji nowoczesnego opracowywania ubytków próchnicowych  

w z bach mlecznych. 

 

Materiał i metoda: 

W badaniach klinicznych  

1. Preparacj  abrazyjn  oraz aplikacj  systemu Opti Bond Solo Plus, 

ł cznie przeprowadzono w 34 ubytkach. 

2. Preparacj  abrazyjn  oraz aplikacj  systemu Xeno V, ł cznie 

przeprowadzono w 40 ubytkach. 

3. Opracowanie wiertłami oraz aplikacj  systemu Opti Bond Solo Plus, 

ł cznie przeprowadzono w 88 ubytkach. 

4. Opracowanie wiertłami oraz aplikacj  systemu Xeno V, ł cznie 

przeprowadzono w 88 ubytkach. 

Do bada  do wiadczalnych wykorzystano 118 próbek z biny z bów 

mlecznych, pochodz cych z kłów oraz pierwszych i drugich z bów trzonowych, 

usuni tych z powodu fizjologicznej resorpcji oraz ze wzgl dów patologicznych. 

Próbki dzielono losowo na dwie grupy - w grupie IIa zastosowano system V 

generacji typu total-etch - Opti Bond Solo Plus, który aplikowano na 28 próbek, 

a grupie IIb samotrawi cy system VII generacji Xeno V na 30 próbek.  

Pozostałe próbki z biny (grupa I) w liczbie 60 opracowano wiertłem – ró yczk  

na ko cówk  wolnoobrotow  do uzyskania jednolicie opracowanej powierzchni, 

na 31 próbek aplikowano system typu total-etch - Opti Bond Solo Plus (Ia) a na 

29 system samotrawi cy - Xeno V (Ib). Po przygotowaniu uzyskano cztery 

grupy próbek. 
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Wyniki: 

Badania kliniczne 

W analizie ocen  struktury powierzchni oraz przylegania brze nego, 

wypełnie  zakładanych po dwóch metodach  opracowania ubytków i aplikacji 

tego samego systemu ł cz cego: 

preparacja abrazyjna + system Opti Bond Solo Plus 

preparacja tradycyjna (wiertłami)  + system Opti Bond Solo Plus 

Stwierdzono zale no  na korzy  metody abrazyjnej w przypadku wyników 

kontroli po 6. miesi cach. 

W analizie ocen  struktury powierzchni oraz przylegania brze nego, 

wypełnie  zakładanych po dwóch metodach  opracowania ubytków i aplikacji 

tego samego systemu ł cz cego: 

preparacja abrazyjna + system Xeno V, 

preparacja tradycyjna (wiertłami) + system Xeno V 

Stwierdzono zale no  na korzy  metody abrazyjnej w przypadku wyników 

kontroli po 6. i 12. miesi cach. 

 

W analizie ocen struktury powierzchni oraz przylegania brze nego, 

wypełnie  zakładanych po opracowaniu tradycyjnym (wiertłami) oraz aplikacji 

ró nych systemów ł cz cych: 

preparacja wiertło + system Opti Bond Solo Plus 

preparacja wiertło + system Xeno V 

Stwierdzono zale no  na korzy  systemu Opti Bond Solo Plus, w przypadku 

wyników kontroli po 6.,12. i 18. miesi cach. 

 

W analizie zale no ci pomi dzy wska nikiem OHI oraz wska nikiem puw 

a struktur  powierzchni wypełnie  oraz przyleganiem brze nym wypełnie  

zakładanych do ubytków po metodzie przygotowania: 

preparacja tradycyjna (wiertłami) + Opti Bond Solo Plus.  

Stwierdzono zale no  na korzy  warto ci wska nika OHI w przedziale 

<0;0,6> oraz warto ci wska nika puw poni ej 6., w przypadku wyników kontroli 

po 6. miesi cach. 
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W analizie zale no ci pomi dzy wska nikiem OHI oraz wska nikiem puw 

a struktur  powierzchni wypełnie  oraz przyleganiem brze nym wypełnie  

zakładanych do ubytków po metodzie przygotowania : 

preparacja tradycyjna (wiertłami) + Xeno V.  

Stwierdzono zale no  na korzy  warto ci wska nika OHI w przedziale 

<0,6;3> oraz warto ci wska nika puw powy ej 6., w przypadku wyników kontroli 

po 6. miesi cach. 

Interpretacja wyników bada  znajduje si  w dyskusji. 

 

Badania do wiadczalne 

W przypadku próbek opracowanych kinetycznie lepsze wyniki osi gni to 

po zastosowaniu systemu Xeno V ni  Opti Bond Solo Plus, 

a ró nica była istotna statystycznie. 

 

Dla próbek opracowanych tradycyjnie wiertłem po aplikacji systemu  

Xeno V zaobserwowano wy sze warto ci maksymalnych napr e   

 w porównaniu z Opti Bond Solo Plus, ró nica była istotna statystycznie 

 

Próbki z biny opracowane tradycyjnie wiertłem po aplikacji systemu 

samotrawi cego  Xeno V charakteryzowały si  wi ksz  wytrzymało ci  na 

napr enia ni  próbki poddane opracowaniu abrazyjnemu. 

 

Porównanie ró nych metod preparacji powierzchni po aplikacji systemu 

Opti Bond Solo Plus nie wykazały ró nic statystycznie istotnych. 
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Wnioski: 

 

1. Mechaniczne rozwini cie  powierzchni ubytków przez piaskowanie 

przyczyniło si  do poprawy przylegania materiałów adhezyjnych, 

zwłaszcza po aplikacji systemów samotrawi cych. 

 

2. Systemy samotrawi ce s  dobrym rozwi zaniem w przypadku 

wypełniania ubytków próchnicowych w z bach mlecznych ze wzgl du na 

mniej agresywne działanie demineralizuj ce z bin  ni  kwas fosforowy. 

 
3. Zmniejszenie warto ci poł czenia materiału kompomerowego po 

mechanicznym rozwini ciu powierzchni przez piaskowanie w przypadku 

aplikacji systemu typu „wytraw i spłucz”  zostało potwierdzone 

w badaniach do wiadczalnych.   
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Summary 
 

 Despite the availability of modern dental materials, the development of 

minimally invasive dentistry and various methods of cavities preparation, caries 

in primary teeth are still a therapeutic problem. 

 Confusing working with a child so-called fear of the treatment often prevents 

the development of adequate preparation and filling of cavities in spite of the 

availability of needed materials. Bad oral hygiene, diet rich in carious products, 

the lack of adequate fluoride prevention and control visits lead to the 

deterioration of the strength of the existing fillings. The need for frequent 

replacement due to damage or loss of filling contributes to the pulp 

complications. 

 Primary teeth are not a good substrate for adhesion procedures due to 

the small amount of hard tissue, weak mineralization and greater reactivity with 

an acid etchant. Despite differences in construction and mineral content 

compared to permanent teeth manufacturers of bond systems and adhesive 

materials did not prepare separate procedures for surface preparation of 

primary teeth. Therefore, further studies are needed on the development of 

minimally invasive cavity and surface preparation procedures in deciduous 

teeth, which will improve the adhesion and maintenance of fillings. 

 

Aim of the study: 

1. Comparison of the maintenance of fillings in the primary teeth after           

application of fast- and slow-speed dental rotary instruments, and the  abrasive 

method, in vivo and under the experimental conditions. 

 

2. Evaluation of the quality of applied fillings for cavities in primary teeth after                    

the application of adhesive systems in total-etch technique  

and the self-etching system, using the  Ryge’s scale. 

 

3. Analysis of the shear bond strength of the compommers material samples      

with the surface of the dentin of deciduous teeth after applying the "etch and 

rinse" adhesive system and self-etch adhesive, in experimental studies. 
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The results can form the basis for the introduction of standardization and 

optimization of the modern preparation of carious lesions in primary teeth. 

 

Material and Methods: 

Clinical study 

1. Abrasive preparation and system Opti Bond Solo Plus application, carried out  

   a   total of 34 caries cavities. 

2. Abrasive preparation  and application of Xeno V adhesive system, conducted  

   a total of 40 caries cavities. 

3. Drill preparation and application of Opti Bond Solo Plus system, carried out  

   a total of 88 caries cavities. 

4. Drill preparation and application of Xeno V system, conducted a total 

   of 88 caries cavities. 

 

For the experimental study 118 samples of primary teeth dentin from 

canine teeth and first and second molars removed due to resorption  

of physiological and pathological reasons, were used. The specimens were 

divided randomly into two groups - a group IIa V generation system uses a total-

etch type - Opti Bond Solo Plus, which was applied to 28 samples, and group 

IIb "self-etch" VII generation system Xeno V for 30 samples. 

The remaining 60 dentin samples (group I) were drill prepared with so called 

rubella on low speed devices to obtain a uniformly developed surface. To 31 

samples total-etch system - Opti Bond Solo Plus (Ia) was applied type and at 29 

the "self-etch" - Xeno V (Ib ) system. After preparation obtained four groups  

of samples. 

 

Results: 

Clinical study 

 In the analysis of surface structure ratings and marginal adaptation of 

fillings assumed two methods of  cavities preparation and application of the 

same system that combines: 

abrasive preparation + Opti Bond Solo Plus 

traditional preparation (drills) + Opti Bond Solo Plus 
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The correlation analysis was for the benefit of abrasive methods for inspection 

results after 6. months. 

 In the analysis of surface structure ratings and marginal adaptation of 

fillings assumed the two methods of cavities preparation and application of the 

same system that combines: 

abrasive preparation + Xeno V adhesive system, 

traditional preparation (drills) + Xeno V adhesive system 

The correlation analysis was for the benefit of abrasive methods for control 

results after 6. and 12. months. 

 In the analysis of surface structure ratings and marginal adaptation of 

fillings assumed the two methods of cavities preparation and application of the 

same system that combines: 

traditional preparation (drills)  + Opti Bond Solo Plus adhesive system, 

traditional preparation (drills) + Xeno V adhesive system 

The correlation analysis was for the benefit of Opti Bond Solo Plus adhesive 

system for control results after 6.,12. and 18. months. 

 In the correlation analysis of OHI and dmf index and surface structure 

and marginal adaptation of fillings applied after : 

traditional preparation (drills)  + Opti Bond Solo Plus adhesive system, 

The correlation analysis was for the benefit of OHI in the range of <0;0,6>  

and the value of dmf indicator below 6, for control results after 6. months. 

 In the correlation analysis of OHI and dmf index and surface structure 

and marginal adaptation of fillings applied after : 

traditional preparation (drills)  + Xeno V adhesive system, 

The correlation analysis was for the benefit of OHI in the range of <0,6;3>  

and the value of dmf indicator above 6, for control results after 6. months. 

 

The study results are interpreted in the discussion. 
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Experimental study 

 For samples prepared kinetically better results were achieved after use 

of the Xeno V than Opti Bond Solo Plus, and the difference was statistically 

significant. 

 For samples prepared traditionally with drill after application of system  

Xeno V were observed higher values of maximum stress vs. Opti Bond Solo 

Plus, the difference was statistically significant. 

 For dentin samples prepared traditionally with drill after application of 

system Xeno V were observed higher values of maximum stress vs. air abraded 

ones, the difference was statistically significant. 

Comparison of different methods of surface preparation after application 

the Opti Bond Solo Plus, revealed no statistically significant difference. 

 

Conclusions: 

 

1. The mechanical surface conditioning by air abrasion method improved 

adaptation of adhesive materials especially in case of application of  

self-etch adhesive system.  

2. Self-etch adhesive systems are good solution in case of caries cavity 

filling in primary teeth because of less aggressive effect than phosphoric 

acid.  

3. The minor values of adhesion force achieved by compomer material after 

mechanical conditioning  by air abrasion in case of total-etch adhesive 

system was confirmed in experimental studies. 
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