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STRESZCZENIE 
 

W ciągu ostatnich lat obserwowany jest wzrost częstości występowania białych plam 

szkliwa u dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania estetyczne pacjentów 

lekarze dentyści coraz częściej zmagają się z problemem leczenia tego typu zmian. 

W postępowaniu leczniczym istotne jest wczesne rozpoznanie oraz wybór odpowiedniej 

metody profilaktyczno-leczniczej. Nowoczesna metoda infiltracji żywicą może stanowić 

pomost pomiędzy terapią remineralizującą, a metodami operacyjnymi. Białe zmiany szkliwa 

często dotyczą zębów w obrębie przedniego odcinka uzębienia, gdzie estetyka i stabilność 

koloru powierzchni jest ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie leczenia.  

Celem tego badania było poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania metody infiltracji 

w leczeniu zmian o charakterze białej plamy. Oceniono kliniczną skuteczność metody 

infiltracji żywicą w maskowaniu białych plam, stabilność efektu estetycznego oraz leczniczego 

w okresie obserwacji, który wyniósł 12 miesięcy. Ocenie poddano także stopień zadowolenia 

pacjentów z przeprowadzonego zabiegu oraz osiągniętych efektów leczenia. 

Badaniem objęto grupę 68 pacjentów. Badanych kwalifikowano spośród pacjentów 

zgłaszających się do Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie oraz studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. Projekt badania uzyskał akceptację Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie, który wydał pisemną decyzję o numerze KE-0254/312/2016 na 

realizację projektu badawczego. 



Zgromadzony materiał stanowiły trzy grupy pacjentów: grupa 1 - pacjenci z białymi 

plamami na powierzchniach gładkich - wolnych zębów stałych zdiagnozowanych jako   

demineralizacja próchnicowa, grupa 2 - pacjenci z białymi plamami na powierzchniach 

gładkich - wolnych zębów stałych zdiagnozowanych jako demineralizacja próchnicowa 

związana z leczeniem ortodontycznym za pomocą stałego aparatu cienkołukowego oraz grupa 

3 - pacjenci z białymi zmianami na powierzchniach gładkich - wolnych zębów stałych 

rozpoznanych jako enamelopatia z grupy hipomineralizacji szkliwa o charakterze 

nieprzezroczystości (zmętnień). Ponadto u każdego pacjenta została wyznaczona grupa zębów 

stanowiąca grupę zębów badanych (jeden ząb lub więcej) oraz grupa zębów stanowiąca grupę 

zębów kontrolnych (odpowiednio jeden ząb lub więcej).  

Pierwszym etapem było przeprowadzenie badania podmiotowego składającego się 

z wywiadu ogólnolekarskiego oraz przeprowadzenie badania klinicznego obejmującego 

badanie przedmiotowe dotyczące oceny stanu uzębienia i poziomu higieny jamy ustnej, który 

oceniono za pomocą wskaźników:  płytki nazębnej wg Silnessa i Löe (ang. Plaque Index, Pl.I) 

i aproksymalnego wskaźnika płytki nazębnej wg Lange (Aproximal Plaque Index, API) oraz 

przeprowadzenie zabiegu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon, DMG, Niemcy) zębów 

zakwalifikowanych do grupy zębów badanych zgodnie z zaleceniami producenta. Natomiast 

zęby zakwalifikowane do grupy zębów kontrolnych zostały pozostawione do obserwacji. 

W celu udokumentowania stanu uzębienia i poziomu higieny jamy ustnej, na poszczególnych 

etapach prowadzonych badań sporządzono dokumentację fotograficzną. Efekt poprawy 

wyglądu i właściwości optycznych białej plamy został oceniony za pomocą wzroku, 

bezpośrednio po zabiegu infiltracji oraz porównując fotografie cyfrowe wykonane przed i po 

zabiegu infiltracji żywicą.  

Drugi etap projektu badawczego polegał na monitorowaniu stanu higieny jamy ustnej 

pacjentów oraz obserwacji zębów zakwalifikowanych do grupy zębów badanych i grupy zębów 

kontrolnych. Pacjentów badano dwukrotnie: po 3 - 6 miesiącach oraz po 12 miesiącach od 

przeprowadzonego leczenia. Podczas wizyt kontrolnych ocena stanu higieny jamy ustnej 

została przeprowadzona ponownie za pomocą wskaźników: wskaźnika płytki nazębnej wg 

Silnessa i Löe (Pl.I) oraz aproksymalnego wskaźnika płytki nazębnej wg Lange (API). 

Powierzchnię szkliwa zębów zakwalifikowanych do grupy zębów badanych oraz do grupy 

zębów kontrolnych poddawano szczegółowej ocenie wizualnej (wzrokowej). Ocenie poddano 

także stabilność koloru infiltrowanych powierzchni. Ocenę koloru przeprowadzono za pomocą 

wzroku, porównując fotografie cyfrowe wykonane po zabiegu infiltracji podczas pierwszej 



wizyty oraz podczas drugiego badania kontrolnego. Podczas pierwszej wizyty, a także podczas 

każdej wizyty kontrolnej przeprowadzony został zabieg lakierowania wszystkich zębów 

zakwalifikowanych do badania (0,1% Fluor Protector, Ivoclar, Vivadent). 

Wszystkie uzyskane informacje, na poszczególnych etapach badania, zostały 

odnotowane w autorskich indywidualnych kartach badana klinicznego opracowanych na 

potrzebę realizacji projektu badawczego. 

W poszczególnych fazach realizacji badania pacjenci zostali poproszeni o wypełnienie 

kwestionariuszy poszczególnych ankiet. Ankiety zawierały pytania dotyczące: aktualnej 

samooceny wyglądu zębów oraz dotychczas stosowanych metod leczenia białych plam, pytania 

dotyczące okresu prenatalnego, perinatalnego i postnatalnego pacjenta, pytania dotyczące 

zabiegów profilaktyczno-leczniczych przeprowadzanych u pacjentów oraz nawyków 

dietetycznych pacjentów, a także pytania dotyczące samooceny wyglądu zębów oraz oceny 

przeprowadzonego leczenia, bezpośrednio po zabiegu infiltracji oraz 12 miesięcy po 

przeprowadzonym leczeniu. 

Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej. Rozkład badanych zmiennych 

sprawdzono przy użyciu testu Kołmogorowa-Smirnowa. Wartości analizowanych parametrów 

mierzonych w skali ilorazowej charakteryzowano przy pomocy średniej, odchylenia 

standardowego, Me, zakresu zmienności  (Min – Max) oraz dolnym (Q1) i górnym (Q3) 

kwartylem, natomiast mierzonych w skali nominalnej charakteryzowano przy pomocy 

liczności i odsetka. Do oceny różnic między 2 grupami dla cech ilościowych zastosowano test 

t-Studenta lub test Manna-Whitneya, natomiast do oceny różnic między 3 grupami 

wykorzystano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa oraz test post-hoc pozwalający określić, 

między, którymi grupami występują istotne statystycznie różnice. Ponadto do oceny wpływu 

jednej zmiennej jakościowej na drugą cechę jakościową wykorzystano test Chi2 Pearsona. Do 

analizy zmian zachodzących w czasie wykorzystano test kolejności par Wilcoxona oraz test 

ANOVA z powtarzanymi pomiarami. Przyjęto 5% błąd wnioskowania i związany z nim 

poziom istotności p<0,05, wskazujący na istnienie istotnych statystycznie zależności bądź 

różnic.  

Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano następujące wnioski: 

1. Metoda infiltracji żywicą jest skuteczną metodą maskowania białych plam 

hipomineralizacyjnych szkliwa, a utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej gwarantuje 

stabilność estetycznych i terapeutycznych efektów leczenia. Na podstawie 12 – miesięcznego 



okresu obserwacji, można stwierdzić, że należy ją traktować jako realną alternatywę dla 

nieinwazyjnych i inwazyjnych metod leczenia w grupie dzieci i młodzieży. 

2. Istnieją różnice w efektywności maskowania białych plam szkliwa za pomocą metody 

infiltracji żywicą między hipomineralizacją spowodowaną próchnicą, a wadami rozwojowymi 

szkliwa. Lepsze efekty w poprawie wyglądu białych plam udało się uzyskać w przypadku 

zmian demineralizacyjnych szkliwa.  

3. Skuteczność infiltracji, efektywność w poprawie wyglądu i właściwości optycznych białych 

plam demineralizacyjnych szkliwa jest większa w przypadku zmian aktywnych, dlatego zaleca 

się przeprowadzenie zabiegu infiltracji odpowiednio wcześnie po zdiagnozowaniu zmian. 

W przypadku bardziej zaawansowanych zmian skuteczność w maskowaniu białych plam za 

pomocą metody infiltracji żywicą była niższa. Zatem kwalifikacja pacjenta do zabiegu powinna 

obejmować ocenę głębokości zmiany za pomocą jednego z urządzeń diagnostycznych.  

4. Mimo zastosowania infiltracji żywicy w połączeniu z preparatem zawierającym fluorki u 

części leczonych pacjentów stwierdzono próchnicę na obwodzie infiltrowanego szkliwa po 12 

miesięcznym okresie obserwacji, przez co należy mieć na uwadze, że infiltracja żywicą nie 

w każdych warunkach zahamowuje progresję próchnicy i należy liczyć się z faktem, że dalsza 

demineralizacja po zabiegu jest możliwa. 

5. Zaobserwowano silną korelacje pomiędzy stanem higieny jamy ustnej, a jakością leczonych 

powierzchni, co sugeruje, że kluczową kwestią dla zachowania odpowiedniej jakości 

infiltrowanego szkliwa jest niedopuszczenie do zalegania płytki nazębnej poprzez precyzyjne 

i regularne zabiegi higienizacyjne.  

6. Kwalifikując pacjenta do zabiegu infiltracji żywicą należy szczegółowo ocenić ryzyko 

próchnicy. Zabieg infiltracji najbezpieczniej jest przeprowadzać u pacjentów, co do których 

mamy pewność, że będą stosowali się do wydanych zaleceń dietetycznych i higienicznych. 

Przeprowadzenie zabiegu u pacjenta ze złą higieną jamy ustnej może wiązać się z wysokim 

odsetkiem niepowodzenia przeprowadzonej terapii. 

7. Zastosowanie metody infiltracji żywicą nie zwalnia lekarza dentysty z konieczności 

właściwego zarządzania ryzykiem próchnicy i monitorowania pacjenta. Długoterminowy 

sukces estetyczny i leczniczy stosowanej terapii uzależniony jest od współpracy, 

zaangażowania i dyscypliny ze strony pacjenta. 



8. Białe plamy spowodowane hipomineralizacją szkliwa stanowią duży problem zarówno dla 

pacjentów jak i dla lekarzy dentystów. Zmiany te negatywnie wpływają na samoocenę 

pacjentów, a także w opinii większości badanych znacznie pogarszają ich ogólny wygląd. 

Najczęściej podawaną przez badanych dotychczasową metodą leczenia białych plam szkliwa 

była remineralizacja. 

9. Satysfakcja pacjentów z przeprowadzonego zabiegu była znaczna, a efekty estetyczne 

leczenia zostały ocenione bardzo dobrze, co wskazuje na dużą akceptację zabiegu przez 

pacjentów i może zachęcić klinicystów do wykorzystania tej metody w leczeniu zmian 

hipomineralizacyjnych szkliwa o charakterze białej plamy. 
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SUMMARY 

   In recent years, an increase in the incidence of white enamel spots in children and 

adolescents has been observed. Taking into account the growing aesthetic requirements of 

patients, dentists are increasingly struggling with the problem of treating this type of lesions. 

Early diagnosis and selection of an appropriate prophylactic and therapeutic method are 

essential in treatment. The modern method of resin infiltration can provide a bridge between 

remineralizing therapy and surgical methods. White enamel lesions often affect teeth in the 

anterior region of the dentition, where aesthetics and surface color stability is an important 

factor in the success of treatment. 

The aim of this study was to broaden the knowledge on the use of the infiltration method 

in the treatment of white spot lesions. The clinical effectiveness of the resin infiltration method 

in masking white spots as well as the stability of the aesthetic and therapeutic effect during the 

12-month follow-up period was assessed. The patients' satisfaction with the procedure and the 

achieved treatment effects were also assessed. 

The study included a group of 68 patients. The subjects were qualified from among 

patients coming to the Dental Clinic of Developmental Age of the Medical University of Lublin 

and students of the Faculty of Medicine and Dentistry at the Medical University of Lublin. The 

study design was approved by the Bioethics Committee at the Medical University of Lublin, 

which issued a written decision number KE-0254/312/2016 for the implementation of the 

research project. 

The collected material consisted of three groups of patients: group 1 - patients with white 

spots on smooth surfaces - free permanent teeth diagnosed as carious demineralization, group 



2 - patients with white spots on smooth surfaces - free permanent teeth diagnosed as carious 

demineralization related to orthodontic treatment with permanent thin-arch apparatus and group 

3 - patients with white lesions on smooth surfaces - free permanent teeth diagnosed as 

enamelopathy from the group of enamel hypomineralization of the nature of opacity (opacities). 

In addition, for each patient, a group of teeth was designated as the group of test teeth (one or 

more tooth) and a group of teeth constituted by a group of control teeth (one or more tooth, 

respectively). 

The first stage was to conduct a physical examination consisting of a general medical 

interview and conducting a clinical examination including a physical examination to assess the 

condition of the dentition and the level of oral hygiene, which was assessed using the following 

indicators: Plaque Index according to Silness and Löe (Plaque Index, Pl.I) and the approximate 

plaque index according to Lange (Aproximal Plaque Index, API) and performing an infiltration 

procedure with a low-viscosity resin (Icon, DMG, Germany) on the teeth qualified for the group 

of teeth tested according to the manufacturer's recommendations. However, the teeth classified 

as control teeth were left for observation. In order to document the condition of the teeth and 

the level of oral cavity hygiene, photographic documentation was prepared at various stages of 

the research. The effect of improving the appearance and optical properties of the white spot 

was assessed by eye sight immediately after the infiltration treatment and by comparing digital 

photos taken before and after the resin infiltration treatment. 

The second stage of the research project consisted in monitoring the patients' oral 

hygiene and observing the teeth included in the study teeth group and the control teeth group. 

The patients were examined twice: after 3 - 6 months and 12 months after the treatment. During 

the follow-up visits, the oral hygiene was re-assessed using the following indicators: the plaque 

index according to Silness and Löe (Pl.I) and the approximate index of dental plaque according 

to Lange (API). The enamel surface of the teeth in the study group and control teeth was 

subjected to a detailed visual (visual) assessment. The color stability of the infiltrated surfaces 

was also assessed. Color was assessed by eye, comparing digital photos taken after the 

infiltration treatment at the first visit and at the second follow-up. During the first visit, as well 

as during each follow-up visit, all teeth qualified for the study were varnished (0,1% Fluor 

Protector, Ivoclar, Vivadent). 

All obtained information, at individual stages of the study, was recorded in original 

individual clinical trial cards prepared for the purpose of implementing the research project. 



In individual phases of the study, patients were asked to complete questionnaires for 

individual questionnaires. The questionnaires included questions about: the current self-

assessment of the appearance of the teeth and the previously used methods of treating white 

spots, questions about the patient's prenatal, perinatal and postnatal periods, questions about 

prophylactic and therapeutic procedures performed in patients and patients' dietary habits, as 

well as questions about the self-assessment of the appearance of teeth and assessment the 

performed treatment, immediately after the infiltration procedure and 12 months after the 

treatment. 

The obtained results were analyzed using statistical methods. The distribution of the 

studied variables was checked using the Kołmogorowa-Smirnowa test. The values of the 

analyzed parameters measured on the quotient scale were characterized by means of the mean, 

standard deviation, Me, range of variation (Min - Max) and the lower (Q1) and upper (Q3) 

quartiles, while those measured on the nominal scale were characterized by the number and 

percentage. The t-Student or the Mann-Whitney test were used to assess the differences between 

the 2 groups for quantitative features, while the non-parametric Kruskal-Wallis test and the 

post-hoc test were used to assess the differences between the 3 groups to determine which 

groups had statistically significant differences. Moreover, the Chi2 Pearsona test was used to 

assess the influence of one qualitative variable on the other. Wilcoxon's pairwise order and 

repeated measures ANOVA test were used to analyze changes in time. A 5% inference error 

and the related significance level p <0.05 were assumed, indicating the existence of statistically 

significant relationships or differences. 

Based on the research results, the following conclusions were drawn: 

1. The resin infiltration method is an effective method of masking white enamel 

hypomineralization spots, and maintaining proper oral hygiene guarantees the 

stability of aesthetic and therapeutic effects of treatment. Based on the 12-month 

follow-up period, it can be concluded that it should be treated as a real alternative to 

non-invasive and invasive methods of treatment in the group of children and 

adolescents. 

2. There are differences in the effectiveness of masking enamel white spots with the 

resin infiltration method between caries-induced hypomineralization and enamel 

malformations. Better results in improving the appearance of white spots were 

achieved in the case of enamel demineralization changes. 



3. The effectiveness of infiltration, efficiency in improving the appearance and optical 

properties of white enamel demineralization spots is greater in the case of active 

lesions, therefore it is recommended to carry out the infiltration procedure early 

enough after the diagnosis of changes. In the case of more advanced lesions, the 

effectiveness in masking white spots with the resin infiltration method was lower. 

Therefore, the qualification of the patient for surgery should include the assessment 

of the depth of the lesion using one of the diagnostic devices. 

4. Despite the use of resin infiltration in combination with a fluoride-containing 

preparation, some of the treated patients showed caries on the periphery of the 

infiltrated enamel after a 12-month follow-up period, so it should be borne in mind 

that resin infiltration does not inhibit the progression of caries under all conditions 

and one should take into account the fact that that further demineralization after 

surgery is possible. 

5. A strong correlation was observed between the state of oral hygiene and the quality 

of the treated surfaces, which suggests that the key issue in maintaining the quality 

of the infiltrated enamel is preventing plaque from accumulating through precise 

and regular dental hygiene treatments. 

6. When qualifying a patient for resin infiltration, the risk of caries should be carefully 

assessed. It is safest to carry out the infiltration procedure on patients who are sure 

that they will follow the dietary and hygienic recommendations issued. Performing 

the procedure in a patient with poor oral hygiene may be associated with a high 

percentage of therapy failure. 

7. The use of the resin infiltration method does not release the dentist from the need to 

properly manage the risk of caries and monitor the patient. The long-term aesthetic 

and therapeutic success of the applied therapy depends on the cooperation, 

commitment and discipline on the part of the patient. 

8. White spots caused by enamel hypomineralization are a big problem for both 

patients and dentists. These changes negatively affect the self-esteem of patients 

and, in the opinion of the majority of respondents, significantly worsen their general 

appearance. The method of treating white enamel spots most often administered by 

the respondents was remineralization. 

9. Patients' satisfaction with the procedure was significant, and the aesthetic effects of 

the treatment were assessed very well, which indicates high acceptance of the 



procedure by patients and may encourage clinicians to use this method in the 

treatment of white spot hypomineralization changes in enamel. 

 

 

 


