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Streszczenie
Wprowadzenie. ozonoterapia jest uznawana za jedną z nieinwazyjnych metod leczenia próchnicy. 
Cel pracy. ocena skuteczności ozonoterapii połączonej z zastosowaniem lakieru fluorkowego w leczeniu próchnicy 
początkowej bruzd w zębach stałych. 
Materiał i metody. Do badań włączono 61 wybranych losowo pacjentów w wieku 8–28 lat. oczyszczone powierzch-
nie żujące oceniano metodą wizualno-dotykową według Międzynarodowej Skali Wykrywania i oceny Próchnicy 
(icDaS-ii). Stopień demineralizacji szkliwa mierzono metodą laserowo wzbudzonej fluorescencji z użyciem urzą-
dzenia Diagnodent 2095® (KaVo). Po zastosowaniu kryteriów włączenia i wyłączenia 502 zęby zostały losowo 
przydzielone do jednej z czterech grup zgodnie z modelem split-mouth. W pierwszej grupie (oF1) zastosowano 
jednominutową ozonoterapię z wykorzystaniem ozonu w stężeniu 420 ppm, w drugiej (oF4) ozon był podawany 
przez cztery minuty w stężeniu 525 ppm. Zabieg wykonano z użyciem generatora ozonyTron® (Mymed), który 
dostarcza ozon w obiegu otwartym. W obu grupach zębów ozonowanych bruzdy pokryto lakierem fluorkowym 
Duraphat (colgate). W trzeciej grupie (F) zastosowano tylko lakier Duraphat. Zęby czwartej grupy (K) stanowiły 
grupę kontrolną, poddano je jedynie obserwacji. Po 1, 3 i 6 miesiącach zmiany ponownie oceniano metodą wzro-
kowo-dotykową i z wykorzystaniem urządzenia Diagnodent 2095. osoba badająca nie znała wyników wcześniej-
szych pomiarów i nie wiedziała, do której grupy był przypisany oceniany ząb. Żadnego z zabiegów nie powtarzano. 
Do oszacowania powtarzalności pomiarów urządzeniem Diagnodent oraz metodą wizualno-dotykową (icDaS) 
między osobami badającymi zastosowano współczynnik kappa cohena.
Wyniki. Badania ukończyło 55 pacjentów. ozonoterapia z wykorzystaniem ozonu w stężeniach 420 ppm przez 
1 minutę (oF1) i 525 ppm przez 4 minuty w połączeniu z lakierem fluorkowym (oF4) oraz stosowanie same-
go lakieru fluorkowego (F) znamiennie zahamowały postęp początkowych zmian próchnicowych w porównaniu 
z grupą kontrolną (K). nie wykazano znamiennych różnic między grupami oF1, oF4 i F w zakresie zmian stopni 
skali icDaS oraz wartości Diagnodentu (p > 0,05). Średnia wartość współczynnika kappa cohena powtarzal-
ności ocen w skali icDaS dla jednej osoby wynosiła 0,92, a między badającymi 0,89. Dla pomiarów z użyciem 
urządzenia Diagnodent wynosiła: dla jednej osoby badającej 0,86, a między badającymi 0,82. 
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Metody nieinwazyjnego leczenia próchnicy 
wzbudzają w ostatnich latach duże zainteresowa-
nie. opierają się na koncepcji próchnicy, według 
której jest ona wynikiem zaburzenia dynamicznej 
równowagi między demineralizacją a reminerali-
zacją na korzyść demineralizacji, czyli utraty jo-
nów wapniowych i fosforowych ze zmineralizowa-
nych tkanek zęba [1]. Wspomaganie remineraliza-
cji jest podstawowym celem farmakologicznych 
metod leczenia próchnicy początkowej. Za jedną 
z nich jest uznawana ozonoterapia. 

ozon (o3) jest bardzo nietrwałą odmianą alo-
tropową tlenu. W przyrodzie występuje w strato-
sferze, gdzie jest produktem procesu fotodysocja-
cji cząsteczkowego tlenu. Może być również wy-
twarzany z czystego tlenu przez elektrody zasilone 
wysokim napięciem, jak ma to miejsce w genera-
torach ozonu [3]. 

ozon ma silne właściwości oksydacyjne, dzię-
ki którym wykazuje szeroki zakres działania bój-
czego na bakterie, grzyby, wirusy i pierwotniaki 
[3–5]. niszczy składniki błony i ściany komórko-
wej bakterii i grzybów przez oksydację glikoprote-
in, glikolipidów i aminokwasów (szczególnie cyste-
iny, metioniny i histydyny), unieczynnia również 
enzymy komórkowe i zwiększa przepuszczalność 
błony komórkowej, doprowadzając ostatecznie do 
zniszczenia mikroorganizmów [3, 5]. Ponieważ nie 

ma żadnych doniesień o powstawaniu szczepów 
opornych, działanie przeciwdrobnoustrojowe ozo-
nu jest wykorzystywane w konserwowaniu żyw-
ności, uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, 
sterylizacji narzędzi [3–6]. W stomatologii oce-
nia się możliwości stosowania ozonu w endodon-
cji, leczeniu chorób przyzębia, suchego zębodo-
łu, zmian opryszczkowych, dezynfekcji opracowa-
nych ubytków próchnicowych lub w oczyszczaniu 
przewodów wodociągowych unitu stomatologicz-
nego [7].

Mechanizm działania remineralizacyjnego ozo-
nu w leczeniu próchnicy jest dyskusyjny. informacje 
na ten temat są oparte jedynie na hipotezach i wyni-
kach nielicznych badań. Stwierdzono, że ozon roz-
kłada in vitro kwas pirogronowy, wytwarzany przez 
bakterie kariogenne płytki nazębnej, do dwutlenku 
węgla i słabszego kwasu octowego lub innych kwa-
sów o wysokim pKa [8], co skutkuje wzrostem pH. 
ozon utlenia substancję organiczną zmiany próch-
nicowej, dzięki czemu przypuszczalnie pozwala na 
szybsze wbudowywanie jonów wapniowych, fosfo-
rowych i fluorkowych [9]. na podstawie dotychczas 
przeprowadzonych badań ozon ma głównie właści-
wości oksydacyjne i przeciwdrobnoustrojowe.

celem pracy jest ocena skuteczności ozonote-
rapii połączonej z zastosowaniem lakieru fluorko-
wego w leczeniu próchnicy początkowej. 

Wnioski. ozon stosowany w warunkach ustalonych w tym badaniu nie zwiększa zdolności kariostatycznych lakieru 
fluorkowego w leczeniu próchnicy początkowej (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 2, 237–246).

Słowa kluczowe: ozon, lakier fluorkowy, próchnica początkowa bruzd, icDaS, Diagnodent.

Abstract
Background. ozone therapy is considered to be one of the non-invasive approaches in dental caries management. 
Objective. To investigate the effect of ozone combined with fluoride varnish in treatment of occlusal fissure caries 
in premolars and molars. 
Material and Methods. 61 randomly selected patients between 8 and 28 years of age were invited to participate 
in the study. cleaned occlusal surfaces were examined by visual-tactile method and classified with international 
caries Detection and assessment System (icDaS-ii). Mineralization was measured by laser fluorescence technique 
with the Diagnodent 2095® device (KaVo). after applying inclusion and exclusion criteria, a total of 502 teeth 
were randomly assigned to one of four groups according to a split-mouth design. in first group (oF1), ozone treat-
ment with 420 ppm concentration for 1 minute was carried out, whereas in the second group, ozone was used for 
4 minutes at the concentration of 525 ppm. ozonyTron® generator (Mymed), which delivers ozone via an open 
system, was used. in both groups, topical fluoride varnish Duraphat® (colgate) was applied. in group 3 (F), only 
Duraphat varnish was used. group 4 (K, control group) consisted of untreated teeth. after 1, 3, and 6 months the 
lesions were again visually evaluated and measured by the Diagnodent. examiners were blinded to all previous 
scores, and to group allocation. Treatment procedures were not repeated. The quality of intra- and inter-examiner 
reproducibilities was calculated with cohen’s unweighted kappa statistic.
Results. 55 patients finished the study. Use of ozone at concentrations of 420 ppm for 1 minute (oF1) and 525 
ppm for 4 minutes (oF4) combined with fluoride varnish, as well as application of fluoride varnish alone (F), sig-
nificantly arrested caries progression when compared with control group (K). However, there was no significant 
difference in Diagnodent values and icDaS scores between oF1, oF4 and F groups (p > 0.05). cohen cappa 
statistic revealed high intra- and inter-examiner reproducibility values of 0.92 and 0.89, respectively, for icDaS 
scale; and 0.86 and 0.82 for Diagnodent measurements.
Conclusions. Under the conditions used in this study, application of ozone does not enhance cariostatic effect of 
fluoride varnish in incipient caries management (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 2, 237–246).

Key words: ozone, fluoride varnish, incipient occlusal caries, icDaS, Diagnodent.
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Materiał i metody
Do badań włączono 61 osób (28 mężczyzn, 

33 kobiety) w wieku 8–28 lat, wybranych losowo 
w Poradni Stomatologii Dziecięcej Katedry i Za-
kładu Stomatologii Wieku rozwojowego ŚUM 
w Katowicach oraz w nZoZ Zespołu Specjalis-
tycznych gabinetów Stomatologicznych w cho-
rzowie. Pacjenci byli ogólnie zdrowi i nie stwier-
dzono u nich chorób jamy ustnej, z wyjątkiem 
tych związanych z płytką nazębną. Żadna osoba 
nie była wcześniej poddana ozonoterapii. Wszy-
scy stosowali fluorkowane pasty do zębów. Stęże-
nie fluoru w wodzie pitnej w rejonie miejsca za-
mieszkania pacjentów wynosi mniej niż 0,5 mg/l 
[10]. Pacjenci wyrazili zgodę na przeprowadzenie 
badań (w przypadku dzieci zgodę wyrażali rodzi-
ce lub opiekunowie).

Przed rozpoczęciem badań odbyto ćwiczenia 
na usuniętych zębach. Trening dotyczył sposobu 
przeprowadzenia oceny wizualnej oraz pomiaru 
z użyciem urządzenia Diagnodent 2095® (KaVo). 
W celu oszacowania ich powtarzalności zastoso-
wano współczynnik kappa cohena, porównując 
40 pomiarów uzyskanych przez każdego z bada-
czy u dwóch losowo wybranych pacjentów.

W badaniu wstępnym (T0) oznaczono in-
tensywność próchnicy za pomocą PUW(Z) oraz 
oceniano stan higieny jamy ustnej wskaźnikiem 
uproszczonym oHi (oHi-S – Oral Hygiene Index 
Simplified), określając tylko składową Di-S (de-
bris index). Powierzchnie żujące zębów przedtrzo-
nowych i trzonowych oczyszczono (3–5 s na ząb) 
metodą piaskowania (Prophy-Mate neo®, nSK; 
Prophyflex®, KaVo) z użyciem piasku omniflow® 
(omnident). następnie zmiany próchnicowe ba-
dano metodą wzrokowo-dotykową z użyciem lu-
sterka płaskiego, sondy periodontologicznej WHo 

621 oraz sprężonego powierza z dmuchawko- 
-strzykawki. Zmiany klasyfikowano według Mię-
dzynarodowej Skali Wykrywania i oceny Próch-
nicy [11] (icDaS-ii – International Caries Detec-
tion and Assessment System, decision number 2, ta-
bela 1). nie używano narzędzi powiększających. 
Do badania kwalifikowano całkowicie wyrznięte 
zęby przedtrzonowe i trzonowe z próchnicą oce-
nioną w skali icDaS-ii na stopień 0–3. Z badań 
wyłączono bardziej zaawansowane ubytki (stop-
nie 4–6), które przeznaczono do leczenia inwazyj-
nego metodą opracowania i wypełnienia. Wyłą-
czono również zęby z lakiem szczelinowym, wy-
pełnieniami oraz ubytkami i przebarwieniami 
pochodzenia niepróchnicowego (fluoroza, hipo-
plazja, atrycja, abrazja, erozja). 

Po dokładnym osuszeniu (5 s na ząb) i izola-
cji od dostępu śliny wałeczkami ligniny zaawan-
sowanie ogniska próchnicowego oceniano meto-
dą laserowo wzbudzonej fluorescencji za pomo-
cą urządzenia Diagnodent 2095 z końcówką a 
przeznaczoną do badania powierzchni żują-
cych. Wszystkie końcówki były nowe i nie stery-
lizowano ich podczas badania [12]. Przed właści-
wym pomiarem (bez limitu czasowego) urządze-
nie kalibrowano na ceramicznej płytce i zdrowej 
powierzchni ocenianego zęba. W karcie pacjen-
ta na mapie powierzchni okluzyjnych zaznacza-
no miejsce z największą wskazaną przez urządze-
nie wartością. Wyznaczano średnią arytmetyczną 
z trzech pomiarów w tym miejscu. W razie wątpli-
wych wyników pomiar wykonywano jeszcze raz. 

Zęby, w których średnia wartość fluorescencji 
wynosiła poniżej 30 przydzielano losowo do jed-
nej z czterech grup, zgodnie z założeniami mode-
lu split-mouth. W grupie pierwszej (oF1) i drugiej 
(oF4) zastosowano ozonoterapię łącznie z lakie-
rem fluorkowym Duraphat® (22.600 ppm fluoru; 

Tabela 1. Międzynarodowa Skala Wykrywania i oceny Próchnicy – icDaS-ii 

Table 1. international caries Detection and assessment System, decision number 2

Stopień
(code)

opis
(Description)

0 żadnych zmian przezierności szkliwa po dłuższym osuszeniu (> 5 s)

1 biała nieprzezierność, słabo widoczna na wilgotnej powierzchni, wyraźnie dostrzegalna po osuszeniu

1a ciemna nieprzezierność, słabo widoczna na wilgotnej powierzchni, wyraźnie dostrzegalna po osuszeniu

2 biała nieprzezierność, wyraźnie widoczna na nieosuszonej powierzchni

2a ciemna nieprzezierność, wyraźnie widoczna na nieosuszonej powierzchni

3 miejscowa utrata ciągłości szkliwa w obrębie nieprzeziernego lub przebarwionego próchnicowo szkliwa bez 
widocznej zębiny lub jej cienia 

4 przeświecanie zębiny z/bez miejscowej utraty szkliwa

5 wyraźny ubytek, zębina dostrzegalna

6 rozległy ubytek z widoczną zębiną
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colgate), w grupie trzeciej (F) – tylko lakier fluor-
kowy (Duraphat), w grupie czwartej – kontrolnej 
(K) zęby pozostawiono do obserwacji.

Do zabiegu ozonowania wykorzystano urzą-
dzenie ozonyTron® (Mymed) z końcówką–elektro-
dą caries (ca), które wytwarza i dostarcza ozon 
w systemie otwartym. W grupie pierwszej (oF1) 
ozon podawano jednorazowo na osuszoną po-
wierzchnię zęba przy izolacji wałeczkami ligniny 
przez 1 minutę z natężeniem równym 4 (420 ppm 
o3), zgodnie z zaleceniami producenta. W gru-
pie drugiej (oF4) ozon podawano przez 4 minuty 
z natężeniem maksymalnym równym 5 (525 ppm 
o3). elektrodę bierną pacjent trzymał w ręce. elek-
trodę ca ustawiano możliwie najbliżej powierzch-
ni ozonowanego zęba. Po zabiegu bruzdy powle-
kano lakierem fluorkowym. Pacjentom zalecono 
szczotkowanie zębów dwa razy dziennie za pomo-
cą ręcznej szczoteczki i pasty do zębów o standar-
dowej zawartości fluoru (1.100–1.500 ppm). Zale-
cenia dotyczyły również rutynowego postępowa-
nia po zabiegu lakierowania. 

Badania kontrolne przeprowadzono po 1 (T1), 
3 (T3) i 6 (T6) miesiącach. Zęby oczyszczano 
w opisany wcześniej sposób i ponownie oceniano: 
metodą wzrokowo-dotykową (wg icDaS-ii) oraz 
z użyciem urządzenia Diagnodent, dokładnie 
w tym samym miejscu, zaznaczonym w karcie ba-
dania. osoba badająca nie znała wartości wcze-
śniejszych pomiarów. Żadnego z zabiegów nie po-
wtarzano.

rozkład średnich wartości wskazań Diagno-
dentu we wszystkich grupach odbiegał istotnie od 
rozkładu normalnego (test Shapiro-Wilka), dlate-
go w dalszej analizie statystycznej zastosowano te-
sty nieparametryczne. Uwzględniono, że zmienne 
w modelu split-mouth są ze sobą powiązane [13], 
dlatego w celu sprawdzenia, czy między kolejnymi 
pomiarami (T0–T1–T3–T6) w każdej z grup wy-
stępują istotne zmiany zastosowano test Wilcoxo-
na. Do oceny istotności różnic między grupami 
wykorzystano dwuczynnikową analizę warian-
cji Friedmana. Za poziom istotności statystycznej 
przyjęto p ≤ 0,05. 

Wyniki
Do badań przystąpiło 61 osób, z których na 

wszystkie badania kontrolne (po 1, 3 i 6 miesią-
cach) zgłosiło się 55 osób. Tylko tę grupę pacjen-
tów wzięto pod uwagę w ostatecznej analizie da-
nych. informacje na temat badanej grupy zawar-
to w tabeli 2. Przebieg badania przedstawiono na 
rycinie 1. Przyczyną niezgłoszenia się dwóch osób 
była choroba infekcyjna. od czterech osób nie 
uzyskano informacji dotyczącej powodu rezygna-

cji. Ze względu na charakter badania (split-mouth) 
wyłączenie sześciu osób w znikomym stopniu mo-
gło wpłynąć na jego ostateczny wynik. 

Średnie wartości współczynnika kappa co-
hena ocen w skali icDaS-ii tego samego bada-
cza i między poszczególnymi badaczami wynosiły 
odpowiednio: 0,92 i 0,89. Średnia wartość współ-
czynnika kappa powtarzalności pomiarów dla 
jednej osoby badającej wynosiła 0,86, a między 
poszczególnymi badaczami 0,82. Wartości współ-
czynnika kappa cohena większe niż 0,80 oznacza-
ją bardzo dużą zgodność pomiarów jednej osoby 
oraz tych samych pomiarów dokonywanych przez 
różnych badaczy [14].

Średnie wartości wskazań Diagnodentu 
w badaniu wstępnym (T0) po 1 (T1), po 3 (T3) 
oraz 6 (T6) miesiącach przedstawiono w tabeli 3. 
na początku badania (T0) średnie wartości fluore-
scencji we wszystkich grupach były bardzo zbliżo-
ne (p > 0,05). 

Znamienne statystycznie zmiany (p < 0,05) od-
notowano w grupie kontrolnej (K) we wszystkich 
okresach obserwacji (T1, T3, T6). Stopniowe zwięk-
szanie wskazań Diagnodentu: od 20,97 (T0) do 
25,47 (T6) oznacza zwiększenie stopnia deminerali-
zacji. W pozostałych grupach (oF1, oF4 i F) istotną 
zmianę – zwiększenie wartości wskazań – zaobser-
wowano tylko między czasem T3 i T6 (p < 0,05).

analiza statystyczna różnic wskazań Diagno- 
dentu między grupami oF1, oF4, F i K wykaza-
ła, że różnice te były znamienne między grupa-
mi K i oF1, K i oF4 oraz K i F po 1 i 3 miesiącach 
(p < 0,05), a między czasami T3 i T6 znamienno-
ści takiej nie stwierdzono. We wszystkich okre-

Tabela 2. charakterystyka grupy badanych pacjentów 
uwzględnionych w ostatecznej analizie

Table 2. information about the participants included in 
the final analysis

liczba pacjentów 
(number of patients)

n = 55

Kobiety
(Females)

n = 29

Mężczyźni 
(Males)

n = 26

Wiek w latach – średnia ± SD 
(age in years – mean ± SD)

21,45 ± 4,2  
(min. 9, maks. 28)

PUWZ: x ± SD 
(DMFT: mean ± SD)

7,39 ± 3,03 
(min. 0, maks. 17)
mediana: 7,0

Wskaźnik oHi-S, Di, x± SD 
(oHi-S, Di: mean ± SD)

0,86 ± 0,4  
(min. 0, maks. 1,83)
mediana: 0,83

SD – odchylenie standardowe.

(SD – standard deviation).
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Ryc. 1. Schemat przebiegu badania, F – lakier fluorkowy

Fig. 1. Flow chart of the study, F – fluoride varnish
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zęby oceniane/teeth assessed for eligibility (n = 1022)

odmowa udziału/refused to par�cipate (n = 0)

randomizacja/randomiza�on (n = 502)

zęby wyłączone z badania
teeth excluded (n = 476)

(niespełniające kryteriów włączenia
not mee�ng inclusion criteria)

zęby wyłączone z badania
teeth excluded (n = 44)

(wartości DIAGNOdentu > 30
DIAGNOdent values > 30)

grupa/group OF1
1 min 420 ppm O3 + F

n = 127

grupa/group OF4
4 min 525 ppm O3 + F

n = 126

grupa/group F
(F)

n = 124

grupa/group K
obserwacja/observa�on

n = 125 rezygnacja pacjentów
pa�ents drop outs (n = 3)
zęby utracone z badania
teeth lost for evalua�on

(n = 25)

n = 120

n = 116

n = 121

n = 117

n = 118

n = 114

n = 118

n = 115

rezygnacja pacjentów
pa�ents drop outs (n = 2)
zęby utracone z badania
teeth lost for evalua�on

(n = 15)

n = 115 n = 116 n = 113 n = 113

rezygnacja pacjentów
pa�ents drop outs (n = 1)
zęby utracone z badania
teeth lost for evalua�on

(n = 5)

n = 115 n = 116 n = 113 n = 113

Tabela 3. Zmiany średnich wartości pomiarów Diagnodentem (x) w grupach badanych i kontrolnej 

Table 3. Mean changes in Diagnodent values (x ± standard deviation) in treatment and control groups

grupa
(group)

liczba zębów
(number of teeth)

czas 
(Time)

T0
x ± SD

T1
x ± SD

T3
x ± SD

T6
x ± SD

oF1 115 21,63 ± 8,33 21,89 ± 9,03 22,49 ± 8,45 23,89 ± 9,01

oF4 116 21,11 ± 8,79 20,91 ± 8,78 21,33 ± 8,21 22,72 ± 8,44

F 113 21,44 ± 8,44 21,93 ± 8,35 22,08 ± 8,56 22,88 ± 9,09

K 113 20,97 ± 8,95 22,09 ± 9,89 23,02 ± 9,43 25,47 ± 10,23

457
 – różnica istotna statystycznie na poziomie p < 0,05.

(  – significant difference p < 0.05).

sach obserwacji nie stwierdzono istotnych różnic 
między grupami: oF1–F (p = 0,262), oF4–F (p = 
= 0,113) oraz oF1–oF4 (p = 0,133). 

Zmiany w badaniu wzrokowym stanu bruzd 
w każdej z grup przedstawiono w tabelach 4a, 4b 
i 4c. W grupie kontrolnej stwierdzono też wizu-
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alnie największy odsetek zębów, w których jakość 
szkliwa się pogorszyła. Za pogorszenie lub popra-
wę nie uznawano zmiany kodu icDaS-ii z 1 na 
1a, 2 na 2a i odwrotnie.

Podczas zabiegu ozonowania nie zaobserwo-
wano żadnych skutków ubocznych poza bólem 
o charakterze przechodzącego prądu, zgłaszanym 
w nielicznych przypadkach jedynie w grupie oF1 
(3,8% zębów, ocena w skali wizualno-analogowej 
natężenia bólu VaS: 5–6).

Omówienie
W światowym piśmiennictwie można zna-

leźć kontrowersyjne opinie o skuteczności działa-
nia ozonu w leczeniu próchnicy. W niektórych ba-
daniach autorzy wykazywali znamienną poprawę, 

inni natomiast nie stwierdzali istotnego wpływu 
ozonoterapii na remineralizację ognisk próchni-
cy początkowej. Wiele prac, w których stwierdza 
się skuteczność takiego leczenia, jest dostępnych 
jedynie w postaci streszczeń zjazdowych. Według 
czterech niezależnych przeglądów systematycz-
nych z lat 2004 [15], 2005 [16], 2006 [17] i 2008 [3] 
nie ma obecnie wystarczających dowodów opar-
tych na randomizowanych badaniach klinicznych, 
które jednoznacznie wykazywałyby skuteczność 
ozonu w zatrzymaniu lub odwróceniu procesu 
próchnicowego. 

należy uznać, że najważniejszą właściwością 
ozonu, która pozwala na wykorzystanie go w le-
czeniu próchnicy jest działanie bakteriobójcze 
w stosunku do bakterii kariogennych [17]. Jest bo-
wiem rzeczą wątpliwą, aby ozon per se był czyn-
nikiem remineralizującym, ponieważ z chemicz-

Tabela 4a. Zmiany w jakości szkliwa bruzd (skala icDaS-ii) w badaniu po 1 miesiącu (T1) 

Table 4a. changes in icDaS-ii scores after 1 month (T1)

grupa
(group)

liczba zębów
(number of teeth)

Bez zmian
(Unchanged)

Pogorszenie
(Deterioration)

Poprawa
(improvement)

n % n % n %

oF1 115 95 82,60 10  8,70 10 8,70

oF4 116 98 77,58  9  7,78  9 7,76

F 113 95 84,07 13 11,50  5 4,43

K 113 90 79,65 15 13,27  8 7,08

Tabela 4b. Zmiany w jakości szkliwa bruzd (skala icDaS-ii) w badaniu po 3 miesiącach (T3) w stosunku do stanu oce-
nianego w badaniu wstępnym (T0)

Table 4b. changes in icDaS-ii scores between T0 and T3 examinations

grupa
(group)

liczba zębów
(number of teeth)

Bez zmian
(Unchanged)

Pogorszenie
(Deterioration)

Poprawa
(improvement)

n % n % n %

oF1 115 85 73,92 15 13,04 15 13,04

oF4 116 90 77,58  9  7,78 17 14,64

F 113 84 74,34 16 14,16 13 11,50

K 113 77 68,14 25 22,12 11  9,74

Tabela 4c. Zmiany w jakości szkliwa bruzd (skala icDaS-ii) w badaniu po 6 miesiącach (T6) w stosunku do stanu oceniane-
go w badaniu wstępnym (T0)

Table 4c. changes in icDaS-ii scores between T0 and T6 examinations

grupa
(group)

liczba zębów
(number of teeth)

Bez zmian
(Unchanged)

Pogorszenie
(Deterioration)

Poprawa
(improvement)

n % n % n %

oF1 115 82 71,31 19 16,52 14 12,17

oF4 116 83 71,55 18 15,52 15 12,93

F 113 82 72,57 18 15,93 13 11,50

K 113 76 67,26 27 23,89 10  8,85
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nego punktu widzenia nie jest nośnikiem nie-
zbędnych do remineralizacji jonów wapniowych 
i fosforowych. nie et al. [18] nie stwierdzili dzia-
łania remineralizującego czystego ozonu podawa-
nego w stężeniu 4,5 mg/l w warunkach in vitro. 
należy zatem przyjąć, że gaz ten może być związ-
kiem wspomagającym ten proces. W warunkach 
in vitro zaobserwowano, że 30-sekundowe sto-
sowanie ozonu (13,44 mmol) powoduje rozkład 
kwasu pirogronowego [8] i mleczanów do słab-
szego kwasu octowego na drodze dekarboksyla-
cji oksydacyjnej. ozon rozkłada ponadto mocza-
ny do alantoiny, glikozaminoglikany do nisko-
cząsteczkowych cukrów, a także metioninę i lotne 
związki siarki do odpowiednich sulfotlenków [19]. 
Przypuszczeniem pozostaje, czy oksydacja związ-
ków organicznych ułatwia przenikanie jonów 
ca2+, Po4

3– i F– w głąb zmian próchnicowych [9]. 
W ten sposób Baysan i lynch [20] tłumaczą ko-
rzystny wpływ ozonu w leczeniu próchnicy zębi-
ny. Podobne działanie ma również podchloryn so-
du (naclo). Usunięcie fosfoprotein (inhibitorów 
remineralizacji) oraz zwiększenie porowatości po-
zwala na swobodniejszą dyfuzję jonów reminera-
lizacyjnych [21]. Teorii tej nie potwierdzają jednak 
badania Zaury et al. [22], którzy badali wpływ 
ozonu w postaci gazu, 6–13% naclo oraz wody 
destylowanej na remineralizację zmian próchnico-
wych zębiny in vitro w jonowym roztworze remine-
ralizującym. Pomiary mikroradiograficzne nie wy-
kazały znamiennych różnic w mineralizacji między 
grupą zębów ozonowanych i grupą zębów znajdu-
jących się przed remineralizacją w wodzie destylo-
wanej. W zmianach poddanych działaniu naclo 
zanotowano wprawdzie wiekszą remineralizację 
w roztworze, ale odbyła się ona kosztem wcześniej-
szej, znacznej demineralizacji. Tak więc stosowanie 
naclo jest obarczone ryzykiem powstania zmian 
erozyjnych w zdrowej tkance zębinowej.

na temat antybakteryjnego działania ozonu 
można znaleźć więcej przekonujących dowodów, 
choć również w tej kwestii wyniki badań są nie-
jednoznaczne. Baysan et al. [23] oraz nagayoshi  
et al. [5] wykazali istotne zmniejszenie kolonii 
bakteryjnych za pomocą wody ozonowanej w wa-
runkach in vitro. Woda ozonowana wykazuje po-
nadto duży stopień biozgodności z ludzkimi ko-
mórkami nabłonkowymi i fibroblastami dziąsło-
wymi [24]. Jeśli chodzi o ozon w postaci gazowej, 
to Knight et al. [25] oraz Polydorou et al. [26] 
stwierdzili w warunkach in vitro istotną reduk-
cję kolonii Streptococcus mutans. W ostatnich ba-
daniach Polydorou et al. [27] przyznali, że dzia-
łanie to może być niewystarczające w warunkach 
in vivo. ozon wykazuje tylko nieznaczny wpływ 
na bakterie zorganizowane w postaci biofilmu: na 
zębach [28] oraz w przewodach wodociągowych 

unitu stomatologicznego [29]. Johansson et al. [30] 
stwierdzili w warunkach in vitro znamienny efekt 
bakteriobójczy w stosunku do S. mutans, Lactoba-
cillus casei i Actinomyces naeslundii, był on jednak 
wyraźnie słabszy w obecności śliny. ostatnio wy-
kazano, że Lactobacillus casei cechuje się większą 
odpornością niż S. mutans, a całkowita eradykacja 
S. mutans nie jest możliwa [27]. Müller et al. [28] 
wyrażają obawę, że w warunkach jamy ustnej, na-
wet przy 90% redukcji mikroorganizmów z płyt-
ki nazębnej, już po kilku godzinach rozpocznie 
się rekolonizacja powierzchni poddanych wcze-
śniej ozonowaniu. Z drugiej strony wyniki badań 
in vitro Knighta et al. [25] pokazują, że ozon ha-
muje tworzenie biofilmu na wolnych od próch-
nicy powierzchniach zębów wcześniej ozonowa-
nych. autorzy przypuszczają, że ozon zmniejsza 
zwilżalność (swobodną energię powierzchniową) 
zdrowych zębów, co chroni je przed szybką reko-
lonizacją bakteryjną. 

Profilaktyczne stosowanie ozonu jako czynni-
ka chroniącego przed powstaniem zmian próch-
nicowych nie zostało jednak potwierdzone przez 
Kronenberga et al. [31]. W badaniach nad powsta-
waniem białych plam próchnicowych po leczeniu 
ortodontycznym wykazali oni, że ozon nie prze-
wyższa pod tym względem lakieru fluorkowego 
i chlorheksydynowego [31]. W leczeniu próchnicy 
natomiast Baysan i Beighton [32] ujawnili, że ozon 
nie zmniejsza istotnie liczby bakterii znajdujących 
się w zakażonej zębinie pod zdemineralizowa-
nym szkliwem. Podobnie Hauser-gerspach et al. 
[33] nie stwierdzili wpływu ozonowania na liczbę 
bakterii w otwartych zmianach próchnicowych na 
powierzchniach żujących u dzieci. Jak już wspo-
mniano, ozon jest bardzo niestabilną formą tle-
nu. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że reagu-
jąc ze związkami organicznymi zostaje jednocze-
śnie rozłożony do tlenu cząsteczkowego [5, 26], co 
nie tylko prowadzi do znacznego osłabienia wła-
ściwości antyseptycznych, ale także do ogranicze-
nia dyfuzji w głąb zmiany próchnicowej [32]. na-
dal nie zbadano głębokości, na jaką ozon może do-
trzeć. nie ustalono również jaki powinien być czas 
zabiegu oraz w jakim stężeniu ozon powinien być 
podawany, aby działanie to było skuteczne. Mimo 
zaleceń formułowanych przez producentów urzą-
dzeń do ozonoterapii zarówno czas, jak i stężenie 
ozonu stosowane przez autorów badań klinicz-
nych są różne.

Holmes [34] zaobserwował po 2 miesiącach 
istotnie mniejsze wartości wskazań Diagnoden-
tu w grupie zębów poddanych ozonoterapii w po-
równaniu z grupą kontrolną – nieleczoną. nale-
ży dodać, że autor ten włączył do badania zmiany, 
których średnia wartość fluorescencji wynosiła aż 
56 jednostek. leczenie remineralizacyjne nie jest 
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jednak w tych przypadkach zalecane, gdyż według 
obserwacji lussi’ego et al. [35] efektywne nieinwa-
zyjne leczenie próchnicy jest skuteczne tylko wte-
dy, gdy wartość demineralizacji mierzona tą me-
todą wynosi nie więcej niż 30 jednostek. Trzeba 
również zwrócić uwagę, że pomiary tak wysokiej 
demineralizacji są obarczone większym ryzykiem 
błędu w kolejnych okresach obserwacji niż pomia-
ry w mniejszym zakresie wskazań Diagnoden-
tu [35], tj. 0–30. 

Huth et al. [36] obserwowali po 3 miesiącach 
od ozonoterapii zatrzymanie lub remineraliza-
cję w znamiennie większej liczbie ognisk próch-
nicowych w grupie pacjentów z dużym ryzykiem 
próchnicy. różnice te były jednak nieznamienne 
dla populacji o niskim i średnim ryzyku próchni-
cy. Dähnhardt et al. [37] po 4, 6 i 8 miesiącach wy-
kazali istotne zwiększenie twardości zmian próch-
nicowych, lecz nieznamienną poprawę wartości 
wskazań Diagnodentu. 

Zarówno Składnik-Jankowska et al. [38], jak 
i Turska-Szybka et al. [39] stwierdzili w badaniach 
klinicznych istotną remineralizację zmian próch-
nicowych w bruzdach po zastosowaniu ozonu. 
należy jednak zaznaczyć, że w badaniach pierw-
szych autorów nie utworzono grupy kontrolnej. 
autorzy drugiej pracy stworzyli wprawdzie grupę 
kontrolną, w której stosowali lakier fluorkowy, nie 
uwzględnili jej jednak w ostatecznej analizie po-
równawczej z grupą poddaną ozonowaniu.

W stomatologii ozon jest stosowany najczęściej 
jako mieszanina gazów złożona z tlenu (95,00– 
–99,95%) i ozonu (0,05–5,00%) [40]. We wszyst-
kich przytoczonych wyżej badaniach autorzy wy-
korzystali urządzenie Healozone® (KaVo), które 
wytwarza ozon w stężeniu ok. 2100 ± 200 ppm. 
Przepływ mieszaniny tlenu i ozonu w tym urzą-
dzeniu wynosi 615 ml/min i odbywa się w obie-
gu zamkniętym (ząb jest szczelnie otoczony sili-
konowym kapturkiem). W badaniach autorów ni-
niejszej pracy użyto generatora ozonyTron, który 
wytwarza ozon in statu nascendi i dostarcza go 
w obiegu otwartym, w maksymalnym stężeniu 
525 ppm (5. poziom natężenia). Zmiany próch-
nicowe ozonowano jednorazowo przez 1 minutę, 
wykorzystując stężenie 420 ppm (4. poziom natę-
żenia, grupa oF1), zgodnie z zaleceniami produ-
centa, oraz przez 4 minuty z maksymalnym stęże-
niem 525 ppm. Małe stężenia ozonu mogły wpły-
nąć na wyniki badań własnych [41], jak również 
to, że ozon nie był dostarczany pod ciśnieniem 
w obiegu zamkniętym i nie mógł wystarczająco 
wniknąć do zmiany próchnicowej. 

W badaniach własnych wykorzystano model 
split-mouth, w którym to nie pacjenci są kwalifiko-
wani do poszczególnych grup badanych i kontrol- 
nych, tylko zęby. Pozwoliło to na przeprowadze-

nie porównań międzygrupowych w obrębie jamy 
ustnej tego samego pacjenta, a więc w obrębie tego 
samego środowiska biologicznego. nie wyklucza-
my wystąpienia niepożądanego w tym modelu ba-
dań efektu przenoszenia (carry-across effect). Ma-
ło prawdopodobne jednak, aby wynik ten dotyczył 
przenoszenia ozonu. Zabieg ozonowania przepro-
wadzano bowiem tylko miejscowo, w bezpośred-
nim kontakcie z zębem przypisanym do grupy 
oF1 lub oF4. co więcej, po zakończeniu ozono-
wania ozon jest natychmiast rozkładany do tle-
nu. ozon nie mógł więc naszym zdaniem istotnie 
wpłynąć na wyniki w grupach F i K oraz na wy-
niki porównań międzygrupowych oF1 vs F i oF4 
vs F. Mogło natomiast nastąpić przenoszenie flu-
oru przez ślinę, a zatem grupy oF1, oF4 i F mogły 
wpłynąć na wyniki grupy K (zaniżenie pomiarów, 
czyli korzystny skutek kariostatyczny). Ze wzglę-
du na trudności w uwzględnieniu skutku przeno-
szenia w analizie statystycznej, z większą ostroż-
nością należy wyciągać wnioski z porównań grup 
badanych z grupą kontrolną. 

odnaleziono tylko jedno badanie, w którym 
wykorzystano ten sam model generatora ozo-
nu. Składnik-Jankowska et al. [42] zaobserwowa-
ły po 6 miesiącach od zabiegu ozonowania istot-
ne zmniejszenie wartości fluorescencji z 28,6 do 
21,7 (o 24%). W badaniu tym zmiany ozonowano 
z użyciem różnych natężeń 2–4 minut. W grupie 
kontrolnej natomiast, w której zastosowano prepa-
rat fluorkowy Fluormex® (12.500 ppm fluoru, che-
ma-elektromet), odnotowano zwiększenie o 0,6% 
w stosunku do pomiarów przed leczeniem (z 18,0 
do 18,1). autorki wnioskują, że terapia ozonowa 
w połączeniu z lakierem fluorkowym jest skutecz-
na w zatrzymywaniu początkowych zmian próch-
nicowych na powierzchniach żujących zębów. 

Z badań własnych autorów wynika, że ozonote-
rapia z miejscowym stosowaniem fluorków hamu-
je wprawdzie postęp próchnicy, ale różnice między 
grupami oF1 i oF4 a grupą F, w której stosowano 
jedynie fluor są nieznamienne. W celu zatrzymania 
postępu próchnicy wystarczyło zastosowanie lakie-
ru fluorkowego, bez konieczności użycia ozonu.

Wpływ ozonu na remineralizację początkowych 
zmian próchnicowych nie jest więc pewny. Zastoso-
wanie go w obiegu otwartym w stężeniach użytych 
w badaniu własnym, nie zwiększa zdolności kario-
statycznych lakieru fluorkowego w leczeniu próch-
nicy początkowej. aby stwierdzić znamienną sku-
teczność ozonoterapii konieczne są przede wszyst-
kim randomizowane badania kliniczne na licznej 
grupie badanej z uwzględnieniem grupy kontrolnej. 
niezbędne jest również określenie zakresu efektyw-
nego stężenia leczniczego ozonu, czasu trwania za-
biegu oraz ustalenia, czy zabieg musi być powtórzo-
ny, a jeśli tak, to po jakim czasie.
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