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Streszczenie
Wprowadzenie. Zarówno stomatolodzy, jak i pacjenci oczekują estetycznych oraz trwałych wypełnień i rekonstrukcji 
protetycznych. Drobnoustroje kariogenne, pozostawione w ubytku, mogą przyczynić się do powstania próchnicy 
wtórnej, a w konsekwencji wymiany uzupełnienia. Zastosowanie środków o działaniu dezynfekcyjnym w fazie przy-
gotowywania ubytku do wypełnienia materiałami kompozytowymi pozwala na uniknięcie tego powikłania.
Cel pracy. Ocena własności przeciwbakteryjnych wybranych systemów wiążących VI generacji.
Materiał i metody. W badaniach oceniono właściwości przeciwbakteryjne następujących systemów wiążących: 
Clearfill SE Bond®, Clearfill Protect Bond®, AdheSE®, Xeno III®, Adper Prompt L-Pop®, Adper Prompt®, Silorane 
System Adhesive®. Grupę kontrolną stanowił 0,2% roztwór chlorheksydyny. Właściwości przeciwbakteryjne bada-
no metodą dyfuzyjno-krążkową wobec Streptococcus mutans.
Wyniki. Zaobserwowano znaczące różnice w właściwościach przeciwbakteryjnych badanych systemów wiążących. 
Najlepsze właściwości przeciwbakteryjne stwierdzono w przypadku systemu wiążącego Adper Prompt L-Pop®, 
najmniejsze natomiast dla Silorane System Adhesive®.
Wnioski. 0,2% roztwór chlorheksydyny wykazuje lepsze właściwości przeciwbakteryjne wobec Streptococcus 
mutans niż wszystkie oceniane systemy wiążące VI generacji. Spośród ocenianych systemów wiążących najlepsze 
właściwości przeciwbakteryjne wykazują: Adper Prompt L-Pop®, Clearfill SE Bond® i Clearfill Protect Bond®, nieco 
gorsze Xeno III®, Adper Prompt® i AdheSE®, a najsłabsze Silorane System Adhesive® (Dent. Med. Probl. 2010, 
47, 3, 304–308).
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Abstract
Background. Both dentists and patients demand esthetical and long-lasting restorations and prostodontic recon-
structions. Cariogenic microorganism, left in a cavity, can cause secondary caries and as a result, premature resto-
ration replacement. Antibacterial solution applied during preparatory stage before filling with composite materials 
can eliminate this complication.
Objectives. The aim of the study was to determine the antibacterial properties of 6th generation bonding systems.
Material and Methods. Antibacterial properties of Clearfill SE Bond®, Clearfill Protect Bond®, AdheSE®, Xeno III®, 
Adper Prompt L-Pop®, Adper Prompt®, Silorane System Adhesive® were investigated. Chlorhexidine 0.2% water 
solution was used as a positive control. The antibacterial properties against Streptococcus mutans were tested using 
diffusion method.
Results. It was found that investigated bonding systems possess different antibacterial activity. The best antibacte-
rial activity exhibited Adper Prompt L-Pop®, while the worst – Silorane System Adhesive®.
Conclusions. Chlorhexidine 0.2% exhibited better antibacterial activity against Streptococcus mutans than other 
investigated 6th generation bonding systems. The most effective bonding systems were Adper Prompt L-Pop® and 
Clearfill SE Bond® and Clearfill Protect Bond®, slightly worse was Xeno III®, Adper Prompt® and AdheSE®, while 
the least effective was Silorane System Adhesive® (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 3, 304–308).
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Jednym z ważniejszych etapów postępowania 
podczas odbudowy zębów jest usunięcie drobno-
ustrojów z ubytku. Powszechnie stosowane metody 
zwykle nie pozwalają na usunięcie bakterii z tkanek 
twardych zęba po jego opracowaniu [1, 2], dlatego 
sugeruje się zastosowanie środków przeciwbakte-
ryjnych na opracowaną zębinę [3, 4]. Należy jednak 
wziąć pod uwagę, że procedura ta wymaga dodat-
kowego czasu i może niekorzystnie wpływać na ad-
hezję materiału kompozytowego do zębiny [5].

Obecnie na ryku jest dostępnych bardzo wiele 
systemów wiążących, a firmy wprowadzają wciąż 
nowe produkty. Lekarz stomatolog stoi więc przez 
trudnym wyborem, na który najczęściej mają 
wpływ wyniki kliniczne. Jednymi z nowocześniej-
szych systemów wiążących są systemy wiążące VI 
generacji. Aby dokonać w pełni świadomego wy-
boru materiału z tej grupy należy znać ich właści-
wości przeciwbakteryjne.

Celem pracy jest ocena własności przeciwbak-
teryjnych wybranych systemów wiążących VI ge-
neracji.

Materiał i metody
W pracy oceniano właściwości przeciwbakte-

ryjne wybranych systemów VI generacji: Clearfill 
SE Bond®, Clearfill Protect Bond®, AdheSE®, Xeno 
III®, Adper Prompt L-Pop®, Adper Prompt®, Silo-
rane System Adhesive® stosowanych samodzielnie. 
Grupę kontrolną stanowił 0,2% roztwór chlorhek-
sydyny (CHX). Własności antybakteryjne badano 
metodą dyfuzyjno-krążkową wobec Streptococcus 
mutans. Do hodowli bakterii stosowano agar Mu-
ellera-Hintona (Oxoid). Z 24-godzinnych hodowli 
bakteryjnych przygotowywano zawiesinę o gęsto-
ści 0,5 w skali McFarlanda w jałowym 0,85% NaCl 
[6–8].

Na jałowe krążki bibułowe (Becton Dickinson) 
o średnicy 6 mm nanoszono pipetą automatyczną 
(Lab Mate) 6 μl sytemu wiążącego, a następnie 
krążki naświetlano lampą polimeryzacyjną (3M 
Curing Lamp XL 1000) zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Krążki bibułowe odwracano i nanoszo-
no na podłoża. Płytki inkubowano w 37°C przez 
48 godz. w odpowiednim środowisku gazowym 
(beztlenowym i wzbogaconym o CO2) (CO2 Gen, 
Oxoid). Następnie suwmiarką elektroniczną mie-
rzono strefy zahamowania wzrostu bakterii wokół 
krążków. Doświadczenie wykonano w trzech po-
wtórzeniach.

Hipotezę o istotności różnic średnich wartości 
średnicy obszaru zahamowania wzrostu drobno-
ustrojów według zastosowanego systemu wiążą-
cego weryfikowano z zastosowaniem nieparame-
trycznego testu jednoczynnikowej analizy warian-

cji Kruskala-Wallisa. Przyjęto poziom istotności 
p ≤ 0,01. Różnice między poszczególnymi parami 
wyników weryfikowano a posteriori, dzięki wyko-
rzystaniu testu porównań wielokrotnych Tukeya.

Wyniki
Uśrednione wyniki wielkości pól zahamo-

wania wzrostu bakterii wokół krążków nasączo-
nych systemami wiążącymi w porównaniu z 0,2% 
roztworem chlorheksydyny przedstawiono na 
rycinie 1. Roztwór chlorheksydyny o stężeniu 
0,2% wykazuje znacznie skuteczniejsze działanie 
niż systemy wiążące (Mann-Whitney U-test; p < 
0,005). Zaobserwowano znaczące różnice w wła-
ściwościach przeciwbakteryjnych badanych sys-
temów wiążących. Najsilniejsze właściwości prze-
ciwbakteryjne stwierdzono w przypadku systemu 
wiążącego Adper Prompt L-Pop®, najsłabsze nato-
miast dla Silorane System Adhesive®. Statystycz-
nie istotną różnicę w wielkości pól zahamowania 
wzrostu bakterii wokół krążków nasączonych sys-
temami wiążącymi stwierdzono między krążkami 
zawierającymi:

– Xeno III® versus Adper Prompt L-Pop®,
– Adper Prompt L-Pop® versus Adper Prompt®,
– Adper Prompt L-Pop® versus Silorane System 

Adhesive®,
– Xeno III® versus Silorane System Adhesive®,
– Adper Prompt® versus Silorane System Ad- 

hesive®,
– Clearfill SE Bond® versus Silorane System Ad- 

hesive®,
– Clearfill Protect Bond® versus Silorane Sys-

tem Adhesive®.

Omówienie
W piśmiennictwie brakuje jednoznacznych 

poglądów co do własności antybakteryjnych po-
szczególnych systemów wiążących. Może to być 
rezultatem różnych modeli i metod badania sto-
sowanych w ocenie właściwości antybakteryjnych 
systemów wiążących, ale również dużej wrażli-
wości metod na czynniki zewnętrzne, co stwa-
rza trudności w porównywaniu wyników badań 
właściwości przeciwbakteryjnych poszczególnych 
systemów wiążących prowadzonych przez róż-
nych autorów.

Wykorzystana w badaniach własnych metoda 
dyfuzyjno-krążkowa jest powszechnie stosowana 
do badania właściwości przeciwbakteryjnych sys-
temów wiążących. Metoda ta umożliwia dokładne 
i powtarzalne pomiary strefy zahamowania wzro-
stu bakterii, ale ma swoje ograniczenia, ponieważ 



M. Łukomska-Szymańska et al.306

pozwala na ocenę działania jedynie składników 
systemów wiążących rozpuszczalnych w wodzie 
[9, 10]. Alternatywną metodą pomiaru jest metoda 
zaproponowana przez Weissa et al. [11–15], która 
dzięki wykorzystaniu bezpośredniego kontaktu 
bakterii z badanym materiałem, umożliwia bada-
nie preparatów niezależnie od ich rozpuszczalności 
i dyfuzji w otaczającym środowisku. Feuerstein et 
al. [10] posłużyli się tą metodą w swoich badaniach. 
Do studzienek nakładali system wiążący zgodnie 
z zaleceniami producenta, który następnie poli-
meryzowali. Próbki wypłukiwali fizjologicznym 
roztworem NaCl buforowanym fosforanem i na-
nosili na nie zawiesinę bakterii. Po godzinie do-
dawali pożywkę, a następnie odczytywali wyniki 
w spektrofotometrze. Postępując zgodnie z wyżej 
przedstawionym protokołem badacze ci wykaza-
li, że najlepsze właściwości przeciwbakteryjne ma 
Clearfil Protect Bond® w porównaniu z AdheSE®, 
Adper Prompt L-Pop® i Xeno III® (wokół których 
nie zaobserwowano stref zahamowania wzrostu 
bakterii) [10]. W wynikach badań własnych naj-
lepsze własności przeciwbakteryjne stwierdzono 
dla systemu wiążącego Adper Prompt L-Pop®, 
a następnie dla Clearfil Protect Bond® i Clearfill 
SE Bond®. Nie pokrywają się one w pełni z ob-
serwacjami Feuersteina et al. [10]. Powodem tego 
może być fakt, że w badaniach własnych zastoso-
wano nieco odmienną metodę badania, polegają-
cą na polimeryzowaniu systemu wiążącego bez-
pośrednio na podłożach. Metoda ta jest ciekawą 
propozycją oceny działania przeciwbakteryjnego 
systemów wiążących w warunkach symulujących 
model kliniczny. Wydaje się, że za właściwości 
przeciwbakteryjne systemów wiążących odpowia-
dają głównie monomery wchodzące w ich skład, 

a w przypadku systemu wiążącego Clearfil Protect 
Bond®, monomer MTPB, o silnych właściwościach 
przeciwbakteryjnych. Aplikacja na podłoże prime-
ra Clearfil Protect Bond®, zawierającego monomer 
MTPB, wywołuje silne działanie przeciwbakteryj-
ne, a po aplikacji bondu (Clearfil Protect Bond®) 
i naświetleniu światłem lampy polimeryzacyjnej, 
w wyniku procesu sieciowania, monomer MDPB 
łączy się z dimetakrylanami systemu wiążącego, 
co być może ogranicza jego właściwości przeciw-
bakteryjne.

Kolejnym czynnikiem decydującym o wła-
ściwościach przeciwbakteryjnych systemów wią-
żących jest niewątpliwie wartość pH systemu 
wiążącego. Niektórzy autorzy uważają, że dzia-
łanie antybakteryjne samotrawiących systemów 
wiążących jest spowodowane małą wartością ich 
pH [16–19]. Biorąc pod uwagę wyniki badań Feu-
ersteina et al. [10], którzy podają wartości pH sys-
temów wiążących przed, bezpośrednio po polime-
ryzacji oraz po 24 godz., nie można potwierdzić 
tych doniesień. Również Imazato [20] sugeruje, że 
kliniczne korzyści wynikające z małego pH syste-
mów wiążących są ograniczone. Jednak bezsporne 
jest, że wraz z obniżaniem się pH zwiększają się 
właściwości przeciwbakteryjne roztworów. Wyda-
je się, że za uzyskane w badaniach własnych silne 
właściwości przeciwbakteryjne systemów wiążą-
cych o małym pH, takich jak: Adper Prompt-L-
Pop®, Xeno III® czy AdheSE®, będą odpowiadały 
zarówno właściwości przeciwbakteryjne zawar-
tych w nich monomerów, jak i pH roztworu.

Najlepsze własności antybakteryjne stwier-
dzono w przypadku 0,2% roztworu chlorheksy-
dyny, który stanowił grupę kontrolną. Chlorhek-
sydyna (CHX) jest uważana za najskuteczniejszy 

Ryc. 1. Zestawienie średnich wartości wielkości pól zahamowania wzrostu bakterii Streptococcus mutans wokół 
krążków nasączonych systemami wiążącymi

Fig. 1. Mean Streptococcus mutans inhibition halo size measured around paper discs impregnated with bonding  
systems
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środek dezynfekcyjny oraz za „złoty standard” 
w wielu procedurach klinicznych, nie tylko z za-
kresu stomatologii [21–25]. Charakteryzuje się 
szerokim zakresem działania przeciwbakteryjne-
go oraz małą toksycznością. Preparat ten zawdzię-
cza swoją skuteczność kompleksom kationowym. 
Cząsteczka CHX reaguje z grupami o ładunku 
ujemnym znajdującymi się na powierzchni ko-
mórki, powodując nieodwracalną utratę składni-
ków cytoplazmatycznych, uszkodzenie błony ko-
mórkowej i zahamowanie działania enzymów [21]. 
Mechanizm działania antybakteryjnego chlorhek-
sydyny składa się z wielu zmian cytologicznych 
i fizjologicznych, które w rezultacie prowadzą do 
obumarcia komórki.

Stosowanie środków dezynfekcyjnych na po-
wierzchnię ubytku może jednak w niekorzystny 
sposób wpłynąć na adhezję materiałów kompo-

zytowych do twardych tkanek zęba, korzystne 
byłoby więc antybakteryjne działanie materiałów 
stosowanych w procedurach klinicznych rekon-
strukcji twardych tkanek zębów. Dlatego badania 
ostatnich lat skupiają się na opracowaniu systemów 
wiążących o właściwościach antybakteryjnych, 
charakteryzujących się jednocześnie doskonałym 
połączeniem z tkankami zęba [26, 27]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 0,2% 
roztwór chlorheksydyny wykazuje lepsze właści-
wości przeciwbakteryjne wobec Streptococcus mu-
tans niż wszystkie oceniane systemy wiążące VI 
generacji. Spośród ocenianych systemów wiążą-
cych najlepsze właściwości przeciwbakteryjne wy-
kazują: Adper Prompt L-Pop®, Clearfill SE Bond® 
oraz Clearfill Protect Bond, nieco gorsze Xeno III®, 
Adper Prompt® i AdheSE®, a najsłabsze Silorane 
System Adhesive®.
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