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Cement odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania zęba,  

co w głównej mierze sprowadza się do prawidłowej budowy strukturalnej. Do zmian strukturalnych 

cementu zęba może dochodzić wraz z wiekiem, ma to bezpośredni wpływ na sam ząb jak i struktury 

go otaczające. Celem pracy jest ocena wpływu ostrych i przewlekłych stanów zapalnych 

okołowierzchołkowych na budowę histologiczną cementu zębów jedno- i wielokorzeniowych, które 

zostały pozyskane od pacjentów. Budowę histologiczną powyższych zębów oceniano również w 

zależności od czasu trwania stanu zapalnego okołowierzchołkowego, a tym samym czasu działania 

czynników sprawczych (prozapalnych). Zbadano również ilościowy skład biopierwiastków w cemencie 

zęba oraz skład pierwiastków budujących hydroksyapatyt.  

Badania przeprowadzono na grupie 116 pacjentów, w tym 49 kobiet (42,24%)  

i 67 mężczyzn (57,75%). Wiek badanych zawierał się pomiędzy 19, a 72 rokiem życia (średnia wieku 

55,32 lata). Na potrzeby przeprowadzenia badań wyodrębniono trzy grupy objawów klinicznych, 

które występowały u pacjentów w momencie badania: D-I – ostry stan zapalny, D-II – przewlekły stan 

zapalny, K – grupa kontrolna.  

Każdy pozyskany do badania ząb został sfotografowany przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego; 

ponadto, po siedem zębów z każdej grupy oceniono przy użyciu skaningowego mikroskopu 

elektronowego. Analiza obrazów uzyskanych przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz skaningowej 

pozwoliła zaobserwować zmiany struktury badanych zębów, zarówno ich części koronowych, jak i 

korzeniowych, w poszczególnych badanych grupach. Zęby zakwalifikowane do grup z objawami 

zapalenia (D-I oraz D-II) cechowały się występowaniem zaburzeń ich budowy, czego nie zauważono w 

przypadku grupy kontrolnej. Analiza biopierwiastków cementu – takich jak: wapń, azot, fosfor, tlen i 

wodór, składowych hydroksyapatytu – nie dowiodła istotnych różnic w ich stężeniu w poszczególnych 

grupach. Ocena statystyczna wyników stężenia fluoru w cemencie badanych zębów wykazała różnice 

jego stężenia w poszczególnych grupach; największe stężenie występowało w cemencie zębów 

przynależnych do grupy D-II, w pozostałych grupach wartości były zbliżone. Poziom chloru również 



różnił się w poszczególnych badanych grupach, największe stężenie tego pierwiastka wykazano w 

cemencie zębów zdrowych, w pozostałych grupach stężenie było niższe. Uzyskane wyniki poddano 

analizom: statystycznej Statistica 12.0. oraz testem Kruskala-Wallisa. Istotność różnic określano przy 

p<0.05.  

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, iż stany zapalne okołowierzchołkowe 

przyczyniają się do zmian w budowie histologicznej cementu zębów; zmiany te uzależnione są od 

czasu trwania stanów zapalnych okołowierzchołkowych, a tym samym od czasu działania czynników 

prozapalnych. Dodatkowo wykazano, iż stany zapalne okołowierzchołkowe zębów przyczyniają się do 

zmian ilościowych biopierwiastków w cemencie zębów a nie powodują istotnych zmian w składzie 

pierwiastków, które budują hydroksyapatyt – z wyjątkiem zmian w stężeniu wagowym tlenu. 

 

 


