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Streszczenie
Wprowadzenie. Mimo ciągłego rozwoju materiałów złożonych i systemów adhezyjnych nadal nie rozwiązano 
wszystkich problemów związanych ze stałą i trwałą szczelnością brzeżną wypełnień. Szczególną uwagę poświęca 
się interfazie ząb–wypełnienie w odbudowach ubytków klasy ii wg Blacka, w których brzeg przydziąsłowy jest 
umiejscowiony poniżej połączenia szkliwno-zębinowego, gdzie dobra adhezja jest trudna do osiągnięcia. Wśród 
licznych parametrów określających jakość odbudowy ubytków twardych tkanek zęba istotną rolę odgrywa szczel-
ność brzeżna. najczęściej stosowaną metodą jej oceny jest metoda biernej penetracji barwnika.
Cel pracy. Porównanie w warunkach in vitro szczelności brzeżnej wykonanych różnymi technikami wypełnień 
kompozytowych ubytków klasy ii z granicą preparacji przydziąsłowej w cemencie korzeniowym.
Materiał i metody. W usuniętych zdrowych ludzkich zębach przedtrzonowych wypreparowano 30 ubytków klasy ii,  
które podzielono losowo na 3 grupy (1 – odbudowa jedną porcją materiału i ćwiekiem okołomiazgowym, 2 – odbu-
dowa jedną porcją materiału, 3 – odbudowa warstwowa). Zastosowano półpłynny kompozyt revolution Formula® 
2 jako cienki „podkład” i nanohybrydowy kompozyt Herculite XrV Ultra®. Wypełnienia polimeryzowane techniką 
opóźnionej pulsacji poddano 500 cyklom termicznym i testowi penetracji barwnika (0,5% wodny roztwór fuksyny 
zasadowej). Bierną penetrację barwnika oceniano wg 4-stopniowej skali.
Wyniki. Stwierdzono zróżnicowanie w częstości występowania i intensywności penetracji barwnika związane 
ze sposobem odbudowy. najczęściej penetrację barwnika obserwowano w ubytkach grupy 1 (100,0%), rzadziej 
w ubytkach grupy 2 i 3 (60%). rozpatrując szczelność brzeżną w odniesieniu do metody odbudowy, wykazano 
istotnie większą intensywność penetracji barwnika w ubytkach grupy 1 (2,40 ± 0,84) w porównaniu z grupą 2  
(0,80 ± 0,92) i grupą 3 (1,50 ± 1,43). 
Wnioski. Szczelność brzeżna wypełnień kompozytowych ubytków klasy ii zależała od metody wypełniania; była 
najwyższa przy wypełnianiu jedną porcją materiału, niższa przy wypełnianiu warstwowym, a najniższa z użyciem 
ćwieka okołomiazgowego i jednej porcji materiału. W ubytkach klasy ii z granicą preparacji poniżej ceJ żadna 
z zastosowanych metod odbudowy nie zapewniała idealnej szczelności brzeżnej w rejonie przydziąsłowym (Dent. 
Med. Probl. 2012, 49, 1, 28–34).

Słowa kluczowe: ubytki klasy ii, wypełnienia kompozytowe, techniki wypełniania, szczelność brzeżna, penetracja 
barwnika.

Abstract
Background. Despite of the continuous development of composite resin materials and adhesive systems, all the 
problems connected with stable and permanent marginal integrity of restoration have not yet been solved. a par-
ticular attention is put on the interface tooth/restoration in the class ii cavities with gingival margins located below 
the cemento-enamel junction, where achieving good adhesion is difficult. The marginal integrity plays an impor-
tant role among other parameters which determine quality of reconstruction of dental hard tissues. one of the most 
commonly used method for its evaluation at the interface tooth/restoration is dye penetration test.
Objectives. The in vitro comparison condition of the marginal sealing of class ii cavities with gingival margins 
located below the cemento-enamel junction restored by composite resin with use of different techniques.
Material and Methods. 30 class ii cavities were prepared in the 30 sound extracted human premolars, which were 
randomly divided into 3 groups (1 – bulk technique using one pin, 2 – bulk technique and 3 – layering technique). 
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Stomatologia estetyczna jest integralną czę-
ścią nowoczesnej stomatologii. Konieczność za-
spokojenia oczekiwań coraz bardziej wymaga-
jących obecnie zarówno pacjentów, jak i lekarzy 
determinuje ciągłe ulepszanie materiałów stoma-
tologicznych i technik odbudowy zębów, których 
trwałość wciąż nie jest całkowicie zadowalająca. 
Stomatologia estetyczna jest oparta na systemach 
adhezyjnych zapewniających szczelność brzeżną 
odbudowy przez połączenie jej z twardymi tkan-
kami zęba. 

obecnie dostrzega się wyraźny spadek czę-
stości stosowania amalgamatu jako materiału od-
twórczego, choć jest on wciąż najtrwalszym ma-
teriałem plastycznym do wypełniania ubytków 
w zębach bocznych. Według koncepcji stomatolo-
gii minimalnie interwencyjnej istotniejsze jest jed-
nak zachowanie zdrowych struktur zęba niż uzys- 
kanie długotrwałego wypełnienia [1]. Materiałami 
odtwórczymi stosowanymi powszechnie do bez-
pośredniej odbudowy ubytków zębów bocznych są 
żywice kompozytowe. Systematyczny rozwój tych 
materiałów sprawił, że trwałość współczesnych 
kompozytów w środowisku jamy ustnej jest coraz 
bardziej zadowalająca. 

Mimo ciągłego rozwoju materiałów złożonych, 
systemów wiążących, technik opracowywania i wy-
pełniania brakuje w pełni skutecznej metody gwa-
rantującej wyeliminowanie nieszczelności wypeł-
nień przy ścianie przydziąsłowej ubytków klasy ii  
z powodu złożoności morfologicznej i struktu-
ralnej rejonu przyszyjkowego zęba. W rozległych 
ubytkach występujących na powierzchniach stycz-
nych, w których brzeg dziąsłowy jest umiejscowio-
ny w obrębie cementu korzeniowego/zębiny, dobra 
adhezja jest trudna do osiągnięcia.

Powstawaniu szczelin brzeżnych sprzyjają 
w warunkach jamy ustnej czynniki mechaniczne 
(obciążenie okluzyjne i mastykacyjne) i termiczne 
(zmienne temperatury spożywanych pokarmów), 
gdyż rozszerzalność termiczna kompozytów jest 
większa od rozszerzalności tkanek zęba [2, 3].

Szczeliny występujące na styku ząb/materiał 

mogą spowodować mikroprzeciek brzeżny i przy-
czynić się do powstania wrażliwości pozabiego-
wej towarzyszącej najczęściej wypełnieniom roz-
ległych ubytków klasy ii [4] oraz do inwazji bakte-
rii sprzyjających rozwojowi próchnicy wtórnej. 

Wśród licznych parametrów określających ja-
kość odbudowy ubytków twardych tkanek zęba 
istotne miejsce zajmuje szczelność brzeżna. naj-
częściej stosowaną metodą jej oceny jest metoda 
biernej penetracji barwnika.

celem pracy było porównanie w warunkach 
in vitro szczelności brzeżnej wykonanych różnymi 
technikami wypełnień kompozytowych ubytków 
klasy ii z granicą preparacji przydziąsłowej w ce-
mencie korzeniowym.

Materiał i metody
Do badań włączono 30 zdrowych, wolnych 

od próchnicy i innych uszkodzeń ludzkich zę-
bów przedtrzonowych, usuniętych ze wskazań or-
todontycznych. Zęby oczyszczono mechanicznie 
z pozostałości tkanek miękkich skalpelem i prze-
chowywano w 0,05% tymolizowanym roztwo-
rze soli fizjologicznej w temperaturze 8˚c przez 
okres nie dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym zę-
bie preparowano ubytki okluzyjno-styczne kla-
sy ii wg Blacka za pomocą kątnicy przyspieszają-
cej do mikrosilnika z chłodzeniem wodnym przy 
175000 obrotach na minutę (Synea lS Wa-99a 1:5, 
W&H Dentalwerk, austria), wiertłem w kształcie 
cylindrycznym z nasypem diamentowym wielko-
ści 45 µ (837r 014 8F, Diatech Dental ag, Szwajca-
ria). Brzegi wypreparowanych ubytków wyrówna-
no wiertłem z nasypem diamentowym wielkości 
25 µ (830l 012 5XF, Diatech Dental ag, Szwajca-
ria) przy prędkości obrotowej 20000 obrotów na 
minutę.

Po preparacji zęby przemywano solą fizjolo-
giczną, osuszano oraz mierzono wypreparowane 
ubytki suwmiarką, uzyskując średnie wartości:
− długość 2,4 ± 0,18 mm,

The flowable composite resin revolution Formula® 2 as a cavity liner and the nanohybrid composite Herculite 
XrV Ultra® were used. The restorative materials were polymerized by the pulse delay technique, thermocycled for 
500 cycles and subjected to the dye penetration test (0.5% basic fuchsine aqueous solution). The dye penetration 
was assessed according to 4 scores scale.
Results. The differences in the frequency and intensity of dye penetration, depending on the reconstruction tech-
nique, at the particular cavity walls were found. The most frequent penetration of the dye was observed in the cavi-
ties of group 1 (100%), rarely in the cavities of group 2 and 3 (60%). considering the marginal sealing in relation to 
the restorative technique, the significantly higher intensity of dye penetration in the cavities of group 1 (2.40 ± 0.84) 
in comparison to the group 2 (0.80 ± 0.92) and group 3 (1.50 ± 1.43) were found. 
Conclusions. The marginal sealing of class ii composite resin restorations depends on the restorative technique; it 
is higher in the bulk technique, lower in the layering technique and the lowest in the bulk with pin technique. in the 
cavities located below the ceJ none of the used techniques provide perfect marginal sealing in the gingival region 
(Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 28–34).

Key words: class ii cavities, composite restorations, placement techniques, marginal adaptation, dye penetration.
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− szerokość 1,8 ± 0,16 mm,
− wysokość 3,5 ± 0,27 mm. 

granica preparacji przydziąsłowej przebiega-
ła w obrębie cementu, tj. 1 mm poniżej połącze-
nia szkliwno-cementowego ceJ (cemento-enamel 
junction). następnie zęby podzielono losowo na 
3 jednakowo liczne (po 10 zębów) grupy 1, 2 i 3. 

W grupie 1 etapem poprzedzającym wypeł-
nienie było umieszczenie w ubytku samogwintu-
jącego, samoobcinającego ćwieka okołomiazgo-
wego o średnicy 0,525 mm i długości 4 mm (Pin-
lock, coltene/Whaledent inc., USa). W tym celu 
w środkowej części ściany dodziąsłowej (w odle-
głości 1 mm od granicy szkliwno-zębinowej) na-
wiercono z prędkością obrotową 1000 obrotów na 
minutę kanał, używając odpowiedniego wiertła 
na kątnicę (T1 line c 40 l 1:1, Sirona, niemcy). 
Wiertło prowadzono prostopadle do powierzchni 
ściany przydziąsłowej przestrzegając, aby w czasie 
preparacji i wycofywania pozostawało w ciągłym 
ruchu zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara. 
Do tak przygotowanego kanału wkręcano ćwiek 
okołomiazgowy z użyciem uchwytu ręcznego. Po 
osiągnięciu przez ćwiek dna przygotowanego ka-
nału następowało samoczynne jego odłamanie.

Przed wypełnieniem każdego ubytku ząb 
umocowywano w fantomowym modelu robo-
czym za pomocą masy wyciskowej o wysokiej gęs- 
tości (extrude extra, KerrHawe Sa, Szwajcaria). 
Wykorzystano w tym celu model szczęki z pełnym 
uzębieniem z elastyczną masą dziąsłową (Frasaco, 
niemcy). 

następnie zakładano matrycę pierścieniową 
ze stalowym paskiem o wysokości 5 mm i gruboś- 
ci 0,038 mm (adapt Supercap Matrix, KerrHawe 
Sa, Szwajcaria) i dostosowywano przyleganie pa-
ska formówki do zęba międzyzębowymi klinami 
drewnianymi (Polydentia Sa, Szwajcaria). 

Po wytrawianiu szkliwa przez 30 s, a zębiny  
przez 15 s 37,5% kwasem fosforowym (gel 
etchant, Kerr italia S.r.l., Włochy) nanoszono 
jednoskładnikowy system wiążący (optiBond So-
lo Plus®, Kerr italia S.p.a., Włochy) w następujący 
sposób: przez 15 s wcierano w ściany ubytku 
pierwszą warstwę systemu wiążącego, delikat-
nie rozdmuchiwano przez 3 s i nanoszono drugą 
warstwę systemu podobnie jak pierwszą, a następ-
nie polimeryzowano lampą diodową emitującą 
światło o długości fali 430–480 nm (Demi, Kerr 
corporation, USa) przez 20 s z intensywnością 
450 mW/cm². W dalszej kolejności nanoszono 
na dno ubytku cienką warstwę kompozytu 
półpłynnego w kolorze a3 (revolution Formu-
la 2®, Kerr italia S.r.l., Włochy) i polimeryzowa-
no lampą diodową przez 20 s z intensywnością 
450 mW/cm². Ubytki wypełniano nanohybrydo-
wym materiałem złożonym w kolorze a3 (Hercu-

lite XrV Ultra®, Kerr italia S.r.l., Włochy) według 
następującego schematu:

grupa 1: wypełnienie całego ubytku wzmoc-
nionego ćwiekiem okołomiazgowym jedną porcją 
materiału polimeryzowanego techniką opóźnio-
nej pulsacji (100 mW/cm² przez 5 s, 2 min przer- 
wy na relaksację i po tym czasie 450 mW/cm² 
przez 60 s),

grupa 2: wypełnienie całego ubytku jed-
ną porcją materiału polimeryzowanego techniką 
opóźnionej pulsacji (100 mW/cm² przez 5 s, 2 min 
przerwy na relaksację i po tym czasie 450 mW/cm² 
przez 60 s).

grupa 3: wypełnienie ubytku trzema war-
stwami skośnymi o przebiegu okluzyjno-dodziąs-
łowym polimeryzowanymi techniką opóźnionej 
pulsacji (każda warstwa polimeryzowana osobno 
z intensywnością 100 mW/cm² przez 5 s, po apli-
kacji ostatniej warstwy 2 min przerwy na relak-
sację i końcowa polimeryzacja wszystkich warstw 
z intensywnością 450 mW/cm² przez 60 s).

Po zakończeniu polimeryzacji materiału kom-
pozytowego usuwano pasek matrycy i opracowy-
wano powierzchnię okluzyjną wypełnienia kątni-
cą z chłodzeniem wodno-powietrznym wiertłem 
z nasypem diamentowym o wielkości 25 µ (860 
012 5XF, Diatech Dental ag, Szwajcaria) oraz po-
lerowano dyskami gumowymi gloss Polishers, 
a następnie Hiluster Dia Polishers (Hiluster Po-
lishing System, KerrHawe Sa, Szwajcaria) monto-
wanymi w kątnicy, z prędkością 10 000 obrotów 
na min i obfitym chłodzeniem wodnym. 

Przed oceną szczelności brzeżnej wypełnień 
metodą biernej penetracji barwnika wszystkie zę-
by poddano 500 cyklom termicznym. Polegały one 
na naprzemiennym zanurzaniu ich na 30 s w wo-
dzie destylowanej o temperaturze 5˚c ± 1̊ c i tem-
peraturze 55˚c ± 1̊ c z czasem przejścia między 
kąpielami wynoszącym 30 s.

Po osuszeniu powierzchnie korzeni i ko-
ron zębów pokryto 3 warstwami lakieru do paz-
nokci (inglot nail enamel nr 807, inglot, Polska) 
z wyjątkiem powierzchni wypełnienia i obszaru 
o szerokości 1 mm wokół niego. otwory wierz-
chołkowe korzeni wypełniono kompozytem pół-
płynnym (revolution Formula 2, Kerr italia S.r.l., 
Włochy) i uszczelniono kilkoma warstwami la-
kieru do paznokci w celu zapobieżenia penetra-
cji barwnika poza wyznaczonym obszarem. częś- 
ci koronowe tak zabezpieczonych zębów umiesz-
czono na 24 godz. w 0,5% wodnym roztworze fuk-
syny zasadowej i następnie płukano. Badane zę-
by przecinano pionowo (wzdłuż długiej osi zę-
ba) tak, aby linia cięcia przebiegała przez środek 
wypełnienia. cięcia wykonano z użyciem sepa-
ratora z jednostronnym nasypem diamentowym 
montowanego w prostnicy (eX-6 1:1, nSK, Japo-
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nia) przy 2000 obrotach na min, z obfitym chło-
dzeniem wodnym. Tak przygotowane próbki oglą-
dano w mikroskopie optycznym w powiększeniu 
19-krotnym i oceniano stopień biernej penetracji 
barwnika z użyciem 4-stopniowej skali wg iwami 
et al [7]: kod 0 – brak penetracji barwnika, kod 1 – 
barwnik nie przekracza granicy szkliwno-zębino-
wej, kod 2 – barwnik penetruje zębinę, ale nie do-
ciera do ściany osiowej, kod 3 – barwnik penetruje 
zębinę z osiągnięciem ściany osiowej.

Uzyskane z pomiarów dane poddano analizie 
za pomocą statystyki opisowej oraz testu χ2 (czę-
stość penetracji barwnika) i testu Kruskala-Walli-
sa (intensywność penetracji barwnika), przyjmu-
jąc za istotny poziom p ≤ 0,05. 

Wyniki
Z tabeli 1 i ryciny 1 wynika, że częstość wy-

stępowania penetracji barwnika w obrębie ścian 
przydziąsłowych wypełnień różniła się znamien-
nie w zależności od techniki wypełniania ubytków 
głębokich (p = 0,007) i była największa w ubyt-
kach grupy 1 (100% wypełnień wykazywało róż-
nego stopnia nieszczelność) i mniejsza w ubytkach 
grupy 2 i 3 (60% nieszczelnych wypełnień).

W tabeli 2 i na rycinie 2 przedstawiono sto-
pień penetracji barwnika w ubytkach głębokich 
w zależności od metody wypełniania. Ubytki głę-
bokie wypełnione jedną porcją materiału z ćwie-
kiem okołomiazgowym (grupa 1) cechowały się 
istotnie większą penetracją barwnika w porówna-
niu z ubytkami wypełnionymi jedną porcją ma-
teriału (grupa 2) wzdłuż ściany przydziąsłowej  
(p = 0,003). Ubytki głębokie wypełnione meto-
dą jednej porcji materiału (grupa 2) nie wykaza-
ły istotnych statystycznie różnic w porównaniu 
do ubytków wypełnionych warstwowo (grupa 3).

Tabela 1. częstość występowania penetracji barwnika

Table 1. The frequency of dye penetration

Penetracja barwnika – kody 
(Dye penetration – codes)

grupa 1 
(group 1)

grupa 2 
(group 2)

grupa 3 
(group 3)

n/n % n/n % n/n %

0 0/10 0 4/10 40 4/10 40

1 2/10 20 5/10 50 1/10 10

2 2/10 20 0/10 0 1/10 10

3 6/10 60 1/10 10 4/10 40

istotność różnic 
(Significant differences) p = 0,007
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Ryc. 1. częstość penetracji 
barwnika (w %) w zależności od 
techniki wypełniania ubytków

Fig. 1. Frequency of dye pene-
tration (in %) depending on the 
reconstruction technique

Tabela 2. intensywność penetracji barwnika w ubytkach 
w zależności od techniki wypełniania ubytków

Table 2. intensity of dye penetration depending on the 
reconstruction technique

Grupa 1
(Group 1)

Grupa 2
(Group 2)

Grupa 3
(Group 3)

X ± SD X ± SD X ± SD

2,40 0,84 0,80 0,92 1,50 1,43

p=0,003

 p=0,143

p=0,358
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Omówienie wyników 
i dyskusja

W ocenie integralności interfazy ząb–wy-
pełnienie najwięcej uwagi poświęca się obszaro-
wi przydziąsłowemu ubytku, zwłaszcza gdy jest 
umiejscowiony poniżej połączenia szkliwno-ce-
mentowego (ceJ). Wiązanie do zębiny jest opar-
te w znacznym stopniu na infiltracji hydrofilnej 
zębiny. Zarówno hybrydyzacja zdemineralizowa-
nej zębiny wewnątrzkanalikowej, jak i penetra-
cja otwartych kanalików przez żywicę z tworze-
niem wypustek stanowią główne mechanizmy ad-
hezji. Skurcz materiału niemal zawsze powoduje 
nieszczelność przy znajdującym się w zębinie lub 
w cemencie korzeniowym brzegu dodziąsłowym 
ubytku, ponieważ siły adhezji do tych tkanek są 
mniejsze niż do szkliwa [2], a na przydziąsłowej 
powierzchni zębiny ubytku klasy ii trudno utwo-
rzyć prawidłową warstwę hybrydową.

Morfologia substratu – zębiny – odgrywa 
istotną rolę. Mimo że gęstość kanalików w obsza-
rze przyszyjkowym jest dosyć duża, wzrost ich po-
wierzchni po wytrawieniu jest stosunkowo mały. 
Kondycjonowana zębina ujawnia warstwę kolage-
nu z mikroporowatościami, które mogą być infil-
trowane przez żywicę i tworzyć warstwę hybrydo-
wą. obszar przyszyjkowy ubytku stycznego jest 
złożony z tkanek o różnej strukturze. Znajdują-
ca się pod cementem korzeniowym zębina zawie-
ra warstwę przejściową, która nie wykazuje cha-
rakterystycznych cech ani zębiny, ani cementu 
i jest pozbawiona kanalików. Warstwa ta ma na-
turę głównie organiczną. Wolna od szczelin inter-
faza żywica–zębina powinna zapobiegać mikro-
przeciekowi wokół wypełnienia. Ponieważ prze-
ciek przy brzegu przyszyjkowym wypełnienia 
kompozytowego ubytku klasy ii może być obser-
wowany mimo użycia systemu adhezyjnego two-
rzącego warstwę hybrydową, zdolność tego syste-
mu do hybrydyzowania cementu jest kwestiono-

wana. opierając się na wynikach badań cagidiaco 
et al [6] można twierdzić, że przeciek występujący 
przy brzegu przyszyjkowym jest związany z bra-
kiem kanalików zębinowych w najbardziej ze-
wnętrznej części zębiny i nielicznymi kanalikami 
w dalszej części oraz zawartością substancji orga-
nicznej w tej tkance. 

rolę elastycznego absorbenta naprężeń po-
wstających między warstwą hybrydową a gęs- 
tym materiałem odtwórczym pełnią kompozy-
ty półpłynne. Stosowanie ich zwiększa adaptację 
brzeżną w rejonie dodziąsłowym wypełnień kom-
pozytowych klasy ii, co powinno zmniejszać mik-
roprzeciek brzeżny w tym rejonie. 

W badaniach własnych we wszystkich ubytkach 
klasy ii stosowano cienką warstwę półpłynnego 
kompozytu w formie „podkładu”. Użyto półpłyn-
nego kompozytu revolution Formula 2 cechujące-
go się skurczem objętościowym wynoszącym śred-
nio 4,88 ± 0,15% [7] i kompozytu nanohybrydo-
wego Herculite XVr Ultra wykazującego skurcz 
objętościowy wielkości 2,7% (dane producenta). Jak 
wynika z badań attara et al [8], wytrzymałość na 
zgięcie materiału revolution Formula 2 po upły-
wie 24 godz. wynosi 97,4 ± 9,2 MPa, a po upływie 
miesiąca 88,7 ± 16,3 MPa i jest znacznie większa 
od wartości materiałów Heliomolar Flow® i Fil-
tek Flow®. Według norm iSo wartość wynoszą-
ca 80 MPa jest minimalną wytrzymałością na zgi-
nanie polimerowych materiałów przeznaczonych 
do odbudowy zewnętrznych powierzchni. Moduł 
elastyczności tego materiału po upływie 24 godz. 
wynosi 4,2 ± 0,5 gPa, a po upływie miesiąca 
5,0 ± 0,6 gPa i przewyższa wartości takich mate-
riałów, jak Heliomolar Flow, aelito Flow i Wave. 
Wartości te wskazują, że półpłynne kompozyty, 
których moduł elastyczności wynosi 2,8–6,0 gPa 
po upływie doby nie są w stanie przeciwstawić się 
znacznym silom okluzyjnym, kiedy stanowią je-
dyne wypełnienie ubytku. Dzięki małym wartoś- 
ciom modułu elastyczności są skuteczne w ograni-
czaniu mikroprzecieku. Sugeruje się, że to korzyst-
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ne działanie jest wynikiem poprawy adaptacji do 
ubytku i zdolności absorbowania czynnika wywo-
łanego napięciem skurczowym. Haak et al [9] ba-
dając dwa materiały typu flow, zastosowane jako 
liner, stwierdzili, że poprawa szczelności wystąpi-
ła tylko w przypadku użycia bardziej elastyczne-
go materiału półpłynnego. Zaobserwowali istotnie 
(p < 0,05) większy odsetek ciągłości brzegu wy-
pełnień z zastosowaniem kompozytu półpłynnego 
revolution niż Tetric Flow (73% vs 45%).

Z pracy radhika et al [10] wynika mniejsza 
częstość występowania mikroprzecieku i mniej-
sza jego intensywność przy brzegu dodziąsło-
wym w ubytkach klasy ii wypełnionych warstwo-
wo z zastosowaniem jako „podkładu” półpłyn-
nego kompozytu w porównaniu z brakiem jego 
zastosowania (odpowiednio 20/20 i vs 11/20 oraz 
1,00 ± 1,08 vs 2,45 ± 0,76). 

Podobne wyniki uzyskali wcześniej ernst et al 
[11], którzy porównali wpływ stosowania półpłyn-
nego kompozytu jako linera w ubytkach klasy ii wy-
pełnianych warstwowo mikrohybrydowym i kon- 
desowalnym kompozytem. częstość penetracji 
barwnika była większa w ubytkach z brzegiem 
przydziąsłowym umiejscowionym w cemencie od-
budowanych bez linera niż z linerem niezależnie 
od typu materiału odtwórczego. również głębo-
kość mikroprzecieku była znacznie mniejsza.

Miguez et al [12] stwierdzili, że wypełnienia 
technikami warstwowymi wykazywały dobrą ada-
ptację brzeżną niezależnie od dodatkowego uży-
cia kompozytów typu flow jako linera. W technice 
jednej porcji materiału wypełnienia z linerami ty-
pu flow w 100%, a bez flow w 50 lub 100% wykazy-
wały występowanie pustych wewnętrznych prze-
strzeni. Szczeliny powstawały między kompozy-
tem typu flow i hybrydowym (a nie między żywicą 
i zębiną), co sugeruje, że połączenie między line-
rem z półpłynnego kompozytu i systemem wiążą-
cym było silniejsze niż między linerem z materiału 
flow i kompozytem hybrydowym. Zaobserwowa-
no, że kompozyty półpłynne mogą pomóc zapo-
biegać tworzeniu wewnętrznych szczelin w tech-
nice warstwowej, ale nie mogą zapewnić poprawy 
szczelności w odniesieniu do techniki jednej por-
cji materiału ze względu na ryzyko niekompletnej 
polimeryzacji. 

Przeprowadzone przez Hallera i Trojanskie-
go [13] badania in vitro wykazały, że mały sto-
pień formowania przestrzeni i mikroprzecieku, 
jak również dobrą szczelność wewnętrzną moż-
na uzyskać, gdy używa się systemu wiążącego 
w kombinacji ze skrupulatną techniką warstwową 
wypełniania. W wypełnieniach kompozytowych 
ubytków klasy ii odbudowywanych warstwowo 
średnia ciągłość brzegu umiejscowionego w zębi-
nie wynosiła około 85%.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Fi-
gueiredo reisa et al [14] wykazały, że kompozyty 
aplikowane techniką jednej porcji materiału wy-
kazywały mniejszą siłę wiązania (14,5–15,2 MPa) 
niż technikami warstwowymi (17,5–22,5 MPa). 
Ponadto wypełnienia głębokich ubytków jedną 
porcją materiału mogą powodować mały stopień 
konwersji monomerów w polimer [14, 15].

Federlin et al [16] porównując wypełnienia 
ubytków klasy ii, wykonane techniką warstwową 
i jednej porcji materiału, stwierdzili różnice mię-
dzy stopniem penetracji barwnika w obrębie brze-
gu przydziąsłowego umiejscowionego 1 mm po-
niżej ceJ. Mniejszy stopień penetracji barwnika 
dotyczył wypełnień techniką warstwową (2–5%), 
a nie techniką jednej porcji materialu (16–40%).

Podobnie abbas et al [4] wykazali większy 
mikroprzeciek na dodziąsłowym brzegu wypeł-
nień ubytków klasy ii techniką jednej warstwy 
materiału w porównaniu do techniki warstwowej 
(8 warstw). 

Badania własne nie wykazały statystycznie 
istotnych różnic w szczelności wypełnień ubytków 
klasy ii odbudowywanych techniką jednej porcji 
materiału i techniką warstwową w odniesieniu do 
ubytków z granicą przydziąsłowej preparacji z za-
kresu cementu korzeniowego. 

liberman et al [17] zbadali mikroprzeciek 
w wypełnieniach kompozytowych klasy ii sięga-
jących połączenia cementowo-szkliwnego (ceJ). 
Ubytki wypełniano jedną porcją kompozytu lub 
warstwowo, a ich retencję wzmacniano jednym 
lub dwoma ćwiekami (pinami) okołomiazgowymi, 
grupę kontrolną stanowiły wypełnienia bez ćwie-
ka. Przy odbudowie ubytku bez pina jedną por-
cją materiału stwierdzono brak mikroprzecieku  
w 6 z 22 próbek (tj. 27,3%), przy odbudowie z uży-
ciem jednego pina w 11 z 22 próbek (tj. 50,0%), 
a z użyciem dwóch pinów w 17/22 (tj. 77,3%). Za-
stosowanie odbudowy warstwowej ujawniło brak 
mikroprzecieku przy brzegu dodziąsłowym przy 
odbudowie bez pina i z użyciem jednego pi-
na w 10/22 próbek (tj. 45,4%), a z zastosowaniem 
dwóch pinów w 12/22 próbek (tj. 54,5%). autorzy 
postulowali, że zastosowanie pinów w ubytkach 
klasy ii może modyfikować kierunek skurczu po-
limeryzacyjnego i w konsekwencji kontrolować lub 
zmniejszać wpływ przestrzennych zmian mate-
riału kompozytowego przy brzegu dodziąsłowym, 
kompensując cienką warstwę szkliwa w ubyt-
ku. Wyciągnęli również wniosek, iż zastosowanie 
dwóch pinów powinno w warunkach klinicznych 
zminimalizować mikroprzeciek w obszarze przy-
szyjkowym wypełnień kompozytowych ubytków 
tej klasy.

W badaniu własnym uzyskano odmienne wy-
niki od przytoczonych powyżej danych. Wyka-
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zano bowiem większą częstość występowania pe-
netracji barwnika i większą jego intensywność 
w ubytkach wypełnionych jedną porcją materiału 
z pojedynczym pinem niż bez pina. W ubytkach 
odbudowanych z użyciem pina w porównaniu 
z ubytkami wypełnionymi jedną porcją materiału 
bez pina oraz warstwowo częstość występowania 
mikroprzecieku na brzegu przydziąsłowym była 
większa i wynosiła odpowiednio 100 vs 60 vs 60%, 
jak również większa była jego intensywność, wy-
nosiła odpowiednio 2,40 ± 1,23 vs 0,80 ± 0,92 vs 
1,50 ± 1,43.

Z przeprowadzonych badań wynika, że szczel-
ność brzeżna wypełnień kompozytowych ubyt-
ków klasy ii zależała od metody wypełniania; by-
ła największa przy wypełnianiu jedną porcją ma-
teriału, mniejsza przy wypełnianiu warstwowym, 
a najmniejsza z użyciem ćwieka okołomiazgowego 
i jednej porcji materiału. 

W ubytkach klasy ii z granicą preparacji po-
niżej połączenia szkliwno-cementowego żadna 
z zastosowanych metod odbudowy nie zapewnia 
idealnej szczelności brzeżnej w rejonie przydzią-
słowym. 
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