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 STRESZCZENIE 

Metoda laboratoryjnego badania zużycia wypełnień stomatologicznych polega na 

obserwacji powierzchni i struktury próbki w warunkach symulowanych obciążeń środowiska 

jamy ustnej. Badania te pełnią rolę wyprzedzającą względem badań klinicznych. Jednak mimo 

licznych prac badawczych w tym zakresie wiele problemów pozostało jeszcze do wyjaśnienia. 

Jednym z ważnych zagadnień jest doskonalenie technik obserwacji zużycia, w tym, 

wykorzystanie mikrotomografii rentgenowskiej (XMT). Rozwój tej metody stworzył nowe 

możliwości w diagnostyce medycznej oraz nowe możliwości badawcze w zakresie 

doskonalenia leczenia zachowawczego i protetycznego w stomatologii. Duża dokładność 

metody XMT umożliwia dokładną obserwację zmian morfologii układu ząb – warstwa wiążąca 

– wypełnienie. Rozdzielczość obserwacji szczegółowych elementów dwuwymiarowego 

przekroju zęba wynosi tu ok. 0,5-40 µm. Wymiarowanie wybranych szczegółów obrazu 

wykonywane jest metodą analizy geometrycznej. Wynik podawany jest automatycznie na 

obrazie przekroju zęba. 

W niniejszej pracy podjęto temat badań odporności na zużycie wypełnień 

kompozytowych w warunkach długotrwałego oddziaływania cykli żucia. Odporność na 

zużycie mechaniczne jest jednym z ważnych czynników decydujących o trwałości wypełnień 

oraz warunkiem sukcesu klinicznego. W piśmiennictwie opisując problem trwałości wypełnień 

kompozytowych wielokrotnie podkreśla się, że ich odporność na zużycie jest nadal 



niezadowalająca, mimo ogromnego postępu w inżynierii biomateriałów. 

Celem pracy była ocena skuteczności metody mikrotomografii rentgenowskiej (XMT) 

w zastosowaniu do badań zużycia kompozytowych wypełnień pośrednich w warunkach 

in vitro. W ostatnich latach wypełnienia pośrednie (wkłady koronowe) są coraz częściej 

stosowane w praktyce stomatologicznej. W porównaniu do bezpośrednich wypełnień 

rekonstrukcyjnych kompozytowe wkłady koronowe cechuje mały skurcz polimeryzacyjny, 

mniejsza ścieralność, lepsza szczelność brzeżna oraz większa biokompatybilność. 

Dodatkowym celem pracy było opracowanie nowej miary zużycia powierzchni żującej zębów 

przy obrazowaniu mikrotomograficznym 2D. Klasyczną metodą wymiarowania zużycia jest 

pomiar liniowy głębokości zużycia w wybranym punkcie. Metoda liniowa wymaga 

wielokrotnego powtórzenia pomiarów w kolejnych punktach w celu poszerzenia całokształtu 

informacji o zużyciu analizowanej powierzchni zęba, jest więc pracochłonna a wyniki mają 

charakter cząstkowy. Dlatego opracowano innowacyjną, udoskonaloną metodę oceny zużycia.  

Metoda ta polega na pomiarze pola profilu zużycia wyznaczonego na przekroju wzdłużnym 

zęba przez zmianę konturu powierzchni żującej pod wpływem obciążeń w jamie ustnej. Dla 

realizacji przyjętego celu przeprowadzono badania doświadczalne, które obejmowały: 

- próby obciążeniowe zębów z wypełnieniami w warunkach symulacji fizjologicznego 

  cyklu żucia, 

- opracowanie metodyki obrazowania oraz przeprowadzenie obserwacji 

  mikrotomograficznych, 

- ocenę skuteczności metody mikrotomograficznej w zastosowaniu do badań zużycia. 

 

Użyto dwóch rodzajów materiałów: kompozytu mikrohybrydowego, 

światłoutwardzalnego Gradia jako przykładu nowoczesnego materiału o charakterze 

uniwersalnym do wypełnień bezpośrednich i pośrednich oraz mikroceramicznego systemu 

polimerowego Ceramage jako przykładu materiału dedykowanego specjalnie do wypełnień 

pośrednich. Próbki zębów w wkładami koronowymi poddano cyklicznym obciążeniom 

mechanicznym na stanowisku laboratoryjnym symulującym cykle żucia. Wykorzystano 

oryginalny symulator żucia opracowany przez pracowników Politechniki Lubelskiej oraz 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Do przeprowadzenia obserwacji mikrotomograficznych 

badanych zębów wykorzystano mikrotomograf rtg Phoenix v/tomex/xs. Umożliwia on 



tworzenie obrazów przekroju zęba (2D) wykonanych w różnych położeniach. Przeprowadzono 

analizę zużyciowych zmian strukturalnych (szczeliny, pustki) w układzie wypełnienie – cement 

– szkliwo, po 50 tys. i po 100 tys. cykli żucia, dla obu badanych materiałów. 

W przeprowadzonych badaniach wykazano, że zastosowanie wypełnień pośrednich 

poprawia szczelność brzeżną w stosunku do kompozytowych wypełnień bezpośrednich. Na 

podstawie obrazów mikrotomograficznych przeprowadzono analizę zużycia powierzchni 

żującej zębów. Zakres analizy obejmował wyniki pomiarów pola profilu zużycia jako 

syntetycznego wskaźnika degradacji powierzchni żującej. Opracowano i zastosowano autorską 

metodę analizy mikrotomograficznej pola profilu zużycia. Równocześnie w celu porównania 

wykonano liniowe pomiary głębokości zużycia w wybranych punktach powierzchni żującej. 

Analizowano te same przekroje jak przy ocenie pola profilu zużycia. Wykazano, że autorska 

metoda oceny zużycia 2D jest bardziej skuteczna i mniej pracochłonna w porównaniu do 

metody pomiarów liniowych. W szczególności odnosi się to do: 

1) badań zależności zużycia od liczby cykli żucia (badanie progresji zużycia), 

2) badań zależności zużycia od właściwości kompozytów stosowanych do wypełnień. 

Ponadto wykazano, że w zastosowanych warunkach symulacji przebieg zużycia 

w funkcji liczby cykli obciążeń ma charakter narastający nieliniowo. Oznacza to, że przyrost  

zużycia w pierwszym okresie użytkowania jest umiarkowany, natomiast gwałtownie nasila się 

przy długotrwałym użytkowaniu. Po statystycznym opracowaniu wyników oceniono precyzję 

pomiarów jako miarę niepowtarzalności wyników. Wykazano, że niepowtarzalność wyników 

oceny zużycia autorską metodą 2D jest porównywalna z metodą pomiarów liniowych. 

Uzasadniono, że metoda 2D oceny zużycia może być kompatybilna z metodą pomiarów 

liniowych. 

Przedstawiona w pracy autorska metoda mikrotomograficznej oceny profilu zużycia 

powierzchni żującej może być stosowana w laboratoriach zajmujących się rozwojem 

materiałów kompozytowych do wypełnień rekonstrukcyjnych, w szczególności w zakresie 

porównania materiałów pod względem odporności na zużycie oraz prognozowania trwałości 

wypełnień. Może być także wykorzystana w badaniach podstawowych nad procesami 

degradacji czynnościowej wypełnień. 


