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Streszczenie
Wprowadzenie. Od kilku lat obserwuje się coraz szersze zainteresowanie nową generacją laserów erbowo-jago-
wych (Er:YAG), laserów dużej mocy, przeznaczonych głównie do opracowania twardych tkanek zęba. Po opra-
cowaniu zębiny światłem lasera zmieniają się właściwości fizykochemiczne powierzchniowej warstwy zębiny, co 
może mieć wpływ na jakość jej połączenia z materiałami kompozytowymi za pośrednictwem systemów wiążących.
Cel pracy. Ocena wpływu opracowania powierzchni zębiny za pomocą lasera Er:YAG na strukturę powierzch-
ni zębiny oraz wytrzymałość jej połączenia z  materiałem kompozytowym z  użyciem samotrawiącego systemu 
 wiążącego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na próbkach zębiny koronowej zębów ludzkich, z których wycięto 
odpowiednie próbki. Próbki do badania struktury szlifowano węglikowym papierem ściernym (1200C) na mokro, 
po czym połowę próbek opracowano laserem Er:YAG (Key 3 Laser/KaVo), stosując standardowe parametry 
ustawienia lasera. Strukturę powierzchni próbek opracowanych laserem w porównaniu do próbek szlifowanych 
oceniono w  elektronowym mikroskopie skaningowym Hitachi S4700N/Japonia. Pozostałe próbki (20) zatopio-
no w PMMA w pierścieniach PCV, szlifowano na mokro papierem ściernym 500C i podzielono na dwie grupy. 
Powierzchnię zębiny, próbek grupy badawczej, opracowano laserem Er:YAG, aplikowano system wiążący Single 
Bond Uniwersal®/3M ESPE, suszono powietrzem z dmuchawki i polimeryzowano światłem lampy polimeryzacyj-
nej S10. Następnie aplikowano i polimeryzowano materiał kompozytowy Filtek Ultimate Flow®/3M ESPE. Próbki 
grupy porównawczej przygotowano, zachowując ww. procedury, pomijając jednak etap opracowania zębiny za 
pomocą lasera. Wytrzymałość połączenia kompozytów z zębiną oceniano w urządzeniu testującym Zwick-Roell 
Z020 testem ścinania po 24 godzinach przechowywania próbek w wodzie.
Wyniki. Powierzchnia zębiny opracowana za pomocą lasera wykazała większą chropowatość w porównaniu z zębi-
ną szlifowaną. W badaniach wytrzymałościowych uzyskano istotnie większą wytrzymałość połączenia materiału 
kompozytowego z  zębiną po opracowaniu jej powierzchni laserem Er:YAG w  porównaniu z  zębiną szlifowaną 
papierem ściernym 500C.
Wnioski. Zastosowanie lasera Er:YAG do opracowania zębiny powoduje uzyskanie rozwiniętej powierzchni  
i, w porównaniu ze szlifowaniem papierem ściernym, zwiększenie wytrzymałości połączenia z materiałem kompo-
zytowym za pośrednictwem samotrawiącego systemu wiążącego (Dent. Med. Probl. 2015, 52, 2, 175–183).
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Od kilku lat obserwuje się coraz szersze zain-
teresowanie nową generacją laserów erbowo-jago-
wych (Er:YAG), laserów wysokoenergetycznych, 
przeznaczonych głównie do opracowania twar-
dych tkanek zęba. Lasery Er:YAG znajdują także 
zastosowanie w  innych dziedzinach stomatologii, 
m.in. w leczeniu endodontycznym, niechirurgicz-
nym leczeniu zapaleń przyzębia, leczeniu zapale-
nia okołowszczepowego, resekcji wierzchołków 
korzeni zębów, a nawet są stosowane do usuwania 
włosów heterotopowych [1, 2].

Proces oddziaływania wiązki światła lasera 
jest głównie fotoablacyjny i występuje w przypad-
ku oddziaływania krótkich impulsów o  wartości 
mocy > 1 mW/cm2 na tkankę charakteryzującą się 
dużą wartością współczynnika absorpcji. W wyni-
ku oddziaływania lasera w tkance na bardzo małej 
głębokości wnikania (kilka µm) zachodzą procesy 
dysocjacji molekuł, następuje gwałtowne rozerwa-
nie struktur komórkowych i  ich wyrzucenie. Na-
tomiast pozostała część tkanki nie jest podgrzana. 
Pozwala to na opracowanie ubytków zęba bezkon-
taktowym działaniem światła laserowego. Efekt 
ablacyjny powoduje ponadto, że opracowanie twar-
dych tkanek zęba przybiera formę mikroeksplozji 
w postaci ostrego dźwięku i nie stwierdza się efektu 
nadtapiania powierzchni tkanek. Natomiast część 
ciepła, która wydziela się w  zetknięciu promie-
niowania laserowego z  powierzchnią tkanki, zo-
staje rozproszona wraz z  usuwanymi cząsteczka-
mi. W celu zminimalizowania wpływu termiczne-
go oddziaływania lasera na tkanki zęba stosuje się 
rozpylanie cienkiej warstwy wody, która zwiększa 

również skuteczność oddziaływania światła lasero-
wego [2, 3]. Ze wszystkich znanych fal laserowych 
promieniowanie lasera Er:YAG – 2940 µm jest naj-
silniej absorbowane przez wszystkie warstwy twar-
dych tkanek zęba. Opracowanie ubytku próchnico-
wego z zastosowaniem tego lasera zależy od liczby 
impulsów światła laserowego oraz od gęstości ener-
gii błysków laserowych. Usunięcie warstwy zębiny 
o grubości 0,3 mm bądź warstwy szkliwa o grubo-
ści 0,2 mm wymaga 5 impulsów laserowych, przy 
gęstości energii rzędu 30 J/cm2. Opracowany uby-
tek przypomina wyglądem stan po wytrawieniu. 
Jego struktura jest mikroporowata oraz sterylna. 
Laserowa bezdotykowa metoda oddziaływania na 
powierzchnię tkanek zęba nie powoduje uszkodze-
nia mechanicznego tych struktur. Energia pojedyn-
czego impulsu wynosi natomiast 0,1–0,3 J, a  czę-
stotliwość błysków nie przekracza zwykle 4–5 Hz.  
Opracowanie ubytku z  wykorzystaniem lasera 
Er:YAG umożliwia ponadto wykonanie bezbole-
snego zabiegu, gdyż oddziaływanie mechaniczne 
jest tak małe, że nie pobudza zakończeń nerwo-
wych. Jest także bezpieczne dla miazgi, ponieważ 
nie powoduje uszkodzeń termicznych [4].

Podstawowym czynnikiem decydującym 
o  sukcesie klinicznym przy rekonstrukcji uszko-
dzonych tkanek zębów materiałami kompozyto-
wymi jest wytrzymałość połączenia wytworzone-
go ze szkliwem i zębiną. Zależy ona od właściwości 
adhezyjnych tkanek i  ich podatności na adhezyj-
ne przygotowanie powierzchni. Niektórzy auto-
rzy, m.in. Visuri et al. [5], podkreślają, że obróbka 
zębiny za pomocą lasera Er:YAG poprzez zwięk-

Abstract
Background. There has been a growing interest in the new generation of Er:YAG lasers. These high power lasers 
are usually used for dental hard tissue preparation. Characteristics of superficial layer of dentine is modified after 
irradiation, which can affect bonding quality of resin composites with adhesive systems.
Objectives. The evaluation of laser Er:YAG dentine treatment influence the surface structure and bonding strenght 
to composite materials and self-etch bonding systems.
Material and Methods. Research was performed on suitable samples extracted from crown dentine human teeth. 
Specimens for structure evaluation were polished using 1200 grit abbrasive paper with water. The half of specimens 
were treated with Er:YAG laser (Kavo Key Laser 3/KaVo) using standard mode parameters. SEM (Hitachi S4700N/ 
/Japan) was used for surface structure evaluation of laser treated specimens compared to polished ones. Remaining 
specimens (20) were embedded in PMMA in PVC ring/tube, polished with 500 grit abbrasive paper with water and 
divided in two groups. Dentine surface of study group specimens had been treated with Er:YAG laser and after that 
an application of Single Bond Universal®/3M ESPE adhesive system was performed. Specimens were dried with air 
syringe and light-cured using Elipar S10 (3M). Next step was an application and the curing of composite material 
(Filtek Ultimate Flow®/3M ESPE). Specimens of the comparison group were prepared with previously described 
procedures without laser treatment step. Composite to dentine shear bond strenght was examined in testing mash-
ine Zwick-Roell Z020, with shear test after 24 h of specimens water storage.
Results. Laser treated surface revealed more roughness in comparison to polished dentin. Significantly higher val-
ues of shear bond strenght composite material to dentin were obtained for laser Er:YAG treated surface than for 
polished with 500 grid abrasive paper.
Conclusions. Laser Er:YAG used for dentine treatment elicits more developed surface and higher bonding strenght 
to composite material with self-etch bonding system in comparison with polished dentine (Dent. Med. Probl. 
2015, 52, 2, 175–183).
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szoną mechaniczną adhezję i retencję wypełnienia 
kompozytowego umożliwia uzyskanie połączenia 
z zębiną z pominięciem procesu wytrawiania. In-
ni wskazują na korzystne efekty i konieczność sto-
sowania samotrawiących systemów wiążących po 
opracowaniu zębiny laserem Er:YAG  [6]. Ceballo 
et al. [7] czy Dunn et al. [8] wskazują natomiast, że 
podczas opracowania zębiny laserem Er:YAG na-
stępuje denaturacja włókien kolagenowych, które 
zlewają się ze sobą. Związane są z  zębiną bardzo 
słabo, co ogranicza dyfuzję żywicy w opracowanej 
zębinie, a  tym samym wytrzymałość połączenia 
uzyskanego z  materiałem kompozytowym. Nie 
ulega wątpliwości, że w  trakcie opracowania po-
wierzchni zębiny za pomocą lasera Er:YAG zmie-
niają się właściwości fizykochemiczne powierzch-
niowej warstwy zębiny, co może mieć wpływ na 
jakość jej połączenia z  materiałami kompozyto-
wymi za pośrednictwem systemów wiążących.

Celem pracy była ocena wpływu opracowania 
powierzchni zębiny za pomocą lasera erbowo-ja-
gowego na strukturę powierzchni zębiny oraz wy-
trzymałość jej połączenia z materiałem kompozy-
towym za pomocą uniwersalnego samotrawiącego 
systemu wiążącego.

Materiał i metody
Do badań użyto półpłynnego materiału kom-

pozytowego Filtek Ultimate Flow® (3M ESPE), 
systemu wiążącego Single Bond Universal® (3M 
ESPE) oraz usuniętych ludzkich zębów trzono-
wych, przechowywanych po usunięciu w nasyco-
nym wodnym roztworze tymolu. W części przed-
sionkowej koron zębów usuwano szkliwo, zabieg 
wykonano w  chłodzeniu wodnym wiertłem dia-
mentowym w  kształcie walca montowanym na 
turbinę. Po odsłonięciu zębiny powierzchnię zę-
bów szlifowano węglikowymi papierami ścier-
nymi o  ziarnistości 1200P na mokro na szlifier-
ce metalograficznej Mecatech 234 (Preci). Próbki 
płukano strumieniem wody dmuchawki wodno-
-powietrznej i  osuszono powietrzem. Połowę z  6 
tak przygotowanych próbek opracowano laserem 
Er:Yag (Key 3 Laser/KaVo, Nimcy), stosując stan-
dardowe parametry ustawienia lasera dla opraco-
wania zębiny (energia impulsu 250 mJ; częstotli-
wość impulsacji 4 Hz; odległość końcówki lase-
ra od zębiny 10 mm) z użyciem sprayu wodnego. 
Przygotowane próbki umieszczano na stolikach 
mikroskopu, napylano węglem w napylarce (108C 
Auto Carbon Coater; Cressington Scientific In-
struments Ltd, Watford, UK) i  poddano analizie 
w elektronowym mikroskopie skaningowym (Hi-
tachi S-4700, Thermo Noran Japan, USA). Oce-
niono strukturę powierzchni próbek opracowa-

nych laserem w porównaniu do próbek grupy po-
równawczej szlifowanych papierem ściernym przy 
powiększeniu 500–2500-krotnym.

Próbki zębiny przeznaczone do badań wytrzy-
małościowych wycinano separatorem diamento-
wym z koron zębów i zatapiano w PMMA w pier-
ścieniach PCV. Aby zapobiec wzrostowi temperatu-
ry podczas sieciowania PMMA, który mógłby mieć 
niekorzystny wpływ na tkanki zęba, próbki po roz-
poczęciu wiązania umieszczano w zimnej wodzie. 
Tak przygotowane próbki przechowywano w  wo-
dzie w  temperaturze pokojowej. Następnie prób-
ki szlifowano na mokro papierem ściernym 500C 
na szlifierce metalograficznej i podzielono na dwie 
grupy. Powierzchnię zębiny, próbek grupy badanej, 
opracowano laserem Er:Yag, stosując, jak w  wyżej 
opisanych badaniach struktury powierzchni, stan-
dardowe parametry ustawienia lasera dla opra-
cowania zębiny, spłukano wodą, suszono powie-
trzem z  dmuchawki wodno-powietrznej i  nano-
szono system wiążący Single Bond Uniwersal/3M 
ESPE. Przez pierwsze 20 s stosowano aktywną apli-
kację systemu wiążącego, a  następnie przez kolej-
nych 10  s  aplikację nieaktywną. Powierzchnię zę-
biny, po zastosowaniu systemu wiążącego, suszono 
powietrzem z dmuchawki przez 5  s  i polimeryzo-
wano światłem diodowej lampy polimeryzacyjnej 
S10 (3M ESPE) przez 10 s przy odległości końcówki 
światłowodu od powierzchni zębiny ok. 2 mm. Na-
stępnie na powierzchni próbek umieszczano pier-
ścień silikonowy z wewnętrznym kanałem o śred-
nicy 3  mm, tak aby kanał w  całości kontaktował 
z  powierzchnią zębiny. Do kanału wprowadza-
no i  polimeryzowano materiał kompozytowy Fil-
tek Ultimate Flow/3M ESPE. Zwracano szczegól-
ną uwagę na całkowite wypełnienie kanału tak, aby 
nie zamknąć w materiale pęcherzyków powietrza. 
Zastosowanie specjalnego uchwytu w postaci meta-
lowego płaskiego profilu z wewnętrznym otworem 
zapewniało stabilizację pierścienia na powierzchni 
próbki i zapobiegało rozpływowi materiału kompo-
zytowego pod powierzchnią pierścienia. Po spoli-
meryzowaniu materiału światłem lampy polimery-
zacyjnej S10 usuwano pierścień o wysokości 3 mm, 
po czym nakładano pierścień silikonowy z  kana-
łem o średnicy 3 mm i wysokości 7 mm, wprowa-
dzano materiał kompozytowy i  polimeryzowano 
światłem lampy polimeryzacyjnej S10 w czasie za-
lecanym przez producenta. Po zdjęciu pierścienia 
przygotowaną próbkę umieszczano w wodzie.

Próbki grupy kontrolnej przygotowano, zacho-
wując ww. procedury, pomijając jednak etap opra-
cowania zębiny za pomocą lasera Er:YAG. Wytrzy-
małość połączenia kompozytów z zębiną oceniano 
w urządzeniu testującym Zwick-Roell Z020 testem 
ścinania po 24 godzinach przechowywania próbek 
w  wodzie w  temperaturze pokojowej. Prędkość 
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przesuwu belki poprzecznej ustalono na 2 mm/min.  
Urządzenie testujące sprzężone z komputerem au-
tomatycznie rejestrowało i  zapisywało wartości 
pomiarów. Wykonano po 10 pomiarów dla każdej 
grupy. Łącznie poddano badaniu 20 próbek.

Wyniki badań poddano analizie statystycznej. 
Do analizy wykorzystano pakiet oprogramowania 
Stata®/Special Edition, release 14 for Windows® 

(StataCorp LP, College Station, Texas, USA). Po-
ziom istotności statystycznej przyjęto dla P < 0.05.

Wyniki
Analiza obrazów powierzchni próbek uzyski-

wanych w  SEM wskazała na różnice w  struktu-
rze jak i  stopniu rozwinięcia powierzchni zębiny 

w zależności od sposobu jej obróbki (szlifowanie, 
obróbka laserem Er:YAG). Powierzchnię próbek 
szlifowanych papierem ściernym 1200C charak-
teryzowała niewielka chropowatość. W  obrazach 
powierzchni tych próbek obserwowano, wystę-
pujące naprzemiennie, płaskie obszary oddzielo-
ne płytkimi zagłębieniami o charakterystycznym 
liniowym ułożeniu (ryc.  1). Powierzchnię pró-
bek opracowanych laserem cechowała dużo więk-
sza chropowatość. W obrazach powierzchni pró-
bek tej grupy dało się zauważyć stosunkowo dużą 
chropowatość powierzchni i  naprzemiennie wy-
stępujące po sobie drobne, regularne wyniosło-
ści, o wielkości 10–30 µm, i oddzielające je zagłę-
bienia (ryc. 2). Nieliczne zagłębienia przechodziły 
w kanaliki o regularnym obrysie krawędzi i śred-
nicy 4–6 µm, dobrze widoczne w dużych powięk-

Ryc. 1. Powierzchnia zębiny szli-
fowana papierem ściernym 1200P 
(SEM pow. × 1000)

Fig. 1. SEM image of dentine sur-
face polished with 1200 grid paper, 
magnification × 1000

Ryc. 2. Powierzchnia zębiny opra-
cowana laserem Er:YAG (SEM 
pow. × 1000)

Fig. 2. SEM image Er:YAG laser 
treated dentine surface, magnifica-
tion × 1000
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szeniach (5–10 tys. razy). W obrazach powierzchni 
próbek tej grupy nie występowały płaskie obszary, 
cała opracowana laserem powierzchnia była jed-
nolicie rozwinięta, a tylko na obrzeżach kraterów 
powstałych w  wyniku ablacji były widoczne ob-
szary o nieco mniejszej chropowatości powierzch-
ni (ryc. 3).

W badaniach wytrzymałościowych uzyska-
no większą średnią wartość wytrzymałości po-
łączenia materiału kompozytowego z  zębiną po 
opracowaniu jej powierzchni laserem Er:YAG  

(11,96 MPa ± SD = 4,40 MPa) w porównaniu z zę-
biną szlifowaną papierem ściernym 500C (8,15 
MPa  ±  SD  =  3,50 MPa). W  toku analizy staty-
stycznej zastosowano test sumy rang Wilcoxo-
na z  bootsrapowymi błędami standardowymi 
(z uwagi na niewielką liczebność badanych prób). 
Analiza statystyczna dowiodła (ryc. 4 i 5), że wy-
trzymałość materiału kompozytowego Filtek Ul-
timate Flow była statystycznie istotnie wyższa 
w  przypadku wcześniejszego opracowania po-
wierzchni zębiny laserem Er:YAG niż w przypad-
ku jej szlifowania papierem ściernym o  gradacji 
500C (P = 0,036).

Ryc. 3. Powierzchnia zębiny szli-
fowana papierem ściernym 1200P 
i opracowana laserem Er:YAG. 
Widoczna krawędź granicy prepa-
racji (SEM pow. × 500)

Fig. 3. Dentine surface polished 
with 1200 grid paper and treated 
with Er:YAG laser. Visible thresh-
old of preparation (SEM magnifi-
cation × 500)

Ryc. 4. Wartości średnie i odchylenia standardowego 
wytrzymałości materiału kompozytowego, 
Tmaks. = [MPa], według metody opracowania po-
wierzchni zębiny (P = 0,036)

Fig. 4. Mean and standard deviation values of the com-
posite’s maximum crushing strength, Tmax = [MPa], 
according to the method of surface treatment 
(P = 0,036)

Ryc. 5. Wartości średnie i odchylenia standardowego 
wytrzymałości materiału kompozytowego, 
Tmaks. = [MPa], według metody opracowania po-
wierzchni zębiny (P = 0,036)

Fig. 5. Median and quartiles of the composite’s maxi-
mum crushing strength, Tmax = [MPa], according to the 
method of surface treatment
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Omówienie
Tradycyjne metody adhezyjne wykorzystu-

jące trawienie powierzchni zębiny kwasem orto-
fosforowym pociągają za sobą usunięcie warstwy 
rozmazu, odsłonięcie matrycy kolagenowej i  po-
szerzenie światła kanalików zębinowych. Demi-
neralizacja wierzchniej warstwy zębiny pozwala 
na infiltrację jej przez system wiążący i tworzenie 
warstwy hybrydowej. Trawienie zębiny kwasem 
stwarza jednak ryzyko zwiększenia przepusz-
czalności zębiny w  wyniku niepełnej jej infiltra-
cji przez żywicę systemu wiążącego  [9]. Dlatego 
prowadzi się poszukiwania alternatywnych metod 
adhezyjnego przygotowania powierzchni tkanek 
przed ich połączeniem z materiałem odtwórczym. 
Jedną z  proponowanych metod jest opracowanie 
powierzchni za pomocą lasera Er:YAG w celu lep-
szego połączenia z materiałami żywiczymi [10].

Wyniki przeprowadzonych badań jedno-
znacznie wskazują na poprawę wytrzymałości 
połączenia materiału kompozytowego Filtek Ul-
timate Flow z  zębiną po jej opracowaniu za po-
mocą lasera Er:YAG w  porównaniu z  powierzch-
nią szlifowaną papierem ściernym 500C. Zwięk-
szenie wytrzymałości połączenia zapewne jest 
związane ze zmianami w  warstwie wierzchniej 
zębiny, poddanej działaniu wiązki lasera skutku-
jącymi większą podatnością na adhezyjne wiąza-
nie. W badaniach SEM płaskie obszary, dominu-
jące w obrazach powierzchni próbek szlifowanych 
papierem ściernym, wskazują jednoznacznie na 
obecność warstwy mazistej na powierzchni zębiny. 
Po naniesieniu samotrawiącego systemu wiążące-
go dochodzi w  pierwszym etapie do rozpuszcze-
nia warstwy rozmazu, a następnie do deminerali-
zacji wierzchniej warstwy zębiny oraz jej infiltra-
cji przez system wiążący i  wytworzenia warstwy 
hybrydowej. Warunkiem uzyskania dobrego ja-
kościowo połączenia materiału kompozytowego 
z zębiną o dostatecznej wytrzymałości jest wytwo-
rzenie warstwy hybrydowej o  odpowiedniej gru-
bości. W przypadku użycia lasera Er:YAG docho-
dzi do usunięcia, w  wyniku termomechanicznej 
ablacji, wierzchniej warstwy zębiny wraz z  war-
stwą mazistą [5], a w efekcie do nierównomiernego 
usunięcia elementów warstwy wierzchniej zębiny 
i zwiększenia chropowatości powierzchni. Własne 
badania SEM dowiodły rozwinięcia powierzch-
ni próbek zębiny opracowanej laserem Er:YAG 
oraz obecności zagłębień, z których tylko nielicz-
ne przechodziły w kanaliki o regularnym obrysie 
krawędzi i  średnicy ok. 4–6  µm, będące zapew-
ne kanalikami zębinowymi, które zostały otwarte 
w  wyniku usunięcia wierzchniej warstwy zębiny 
wraz z warstwą mazistą i czopami rozmazu. W ob-
razach SEM były widoczne tylko pojedyncze kana-

liki zębinowe, zdecydowana większość kanalików 
była zamknięta. W efekcie rozwinięta powierzch-
nia zębiny stała się bardziej retencyjna, o lepszych 
właściwościach adhezyjnych. Inni autorzy w  ba-
daniach SEM zębiny opracowanej laserem rów-
nież stwierdzili szorstką powierzchnię bez oznak 
uszkodzeń termicznych, brak warstwy mazistej, 
ale także w  przeciwieństwie do badań własnych, 
obserwowali otwarte kanaliki zębinowe i  ultra-
strukturalnie zmodyfikowaną zębinę okołokana-
likową [11]. Brak w badaniach własnych całkowite-
go usunięcia warstwy mazistej i radykalnej mody-
fikacji zębiny okołokanalikowej wynikał zapewne 
z użycia stosunkowo niskiej mocy: energii impulsu 
i częstotliwości (250 mW, 4 Hz – 1 W). Brak war-
stwy mazistej usuniętej w wyniku ablacji sprawił, 
że kwaśne monomery zawarte w  samotrawiącym 
systemie wiążącym nie były zużywane na rozpusz-
czenie warstwy rozmazu i bezpośrednio po nanie-
sieniu systemu wiążącego dochodziło do demine-
ralizacji i  infiltracji wierzchniej warstwy zębiny, 
co sprawiło, że przy zastosowanym w  badaniach 
własnych czasie aplikacji systemu –  30  s  –  zosta-
ły stworzone korzystniejsze warunki do wytwo-
rzenia warstwy hybrydowej. Należy sądzić, że po-
wstała warstwa hybrydowa o większej grubości, co 
skutkowało istotnie większą wytrzymałością połą-
czenia zębiny z materiałem kompozytowym.

Trudno o bezpośrednie porównanie wyników 
własnych badań wytrzymałościowych z  pracami 
innych autorów. Testy wytrzymałościowe w  ba-
daniach większości autorów są oparte na odmien-
nym przygotowaniu powierzchni zębiny, w grupie 
porównawczej najczęściej poprzez obróbkę wier-
tłami węglikowymi w kształcie różyczki, a w gru-
pach badanych odnotowano różnice w mocy i czę-
stotliwości impulsów, ilości przepływającej wo-
dy w sprayu, czasie obróbki, odległości końcówki 
światłowodowej od powierzchni próbek czy me-
tody badań wytrzymałościowych. Najbardziej 
zbliżone warunki badań można znaleźć w  pra-
cach Celika et al.  [12] oraz Jianga et al.  [13], któ-
rzy zastosowali identyczne  [12] lub zbliżone  [13] 
parametry naświetlania zębiny laserem Er:YAG, 
a  próbki kontrolne szlifowali papierem ściernym 
600C. Wyniki ich badań są porównywalne z włas- 
nymi. Dla samotrawiących systemów wiążących 
Jing et  al.  [13] uzyskali różne, zwykle porówny-
walne wartości wytrzymałości połączenia mate-
riału kompozytowego z zębiną po jej opracowaniu 
laserem Er:YAG lub szlifowaniu papierem ścier-
nym 600C, a  w  przypadku zastosowania syste-
mu wiążącego total etch i  trawienia zębiny kwa-
sem uzyskali nawet istotnie wyższe wartości wy-
trzymałości połączenia po zastosowaniu lasera  
(14,1 MPa w porównaniu z 10,6 MPa). Natomiast 
Celik et al. [12] uzyskali, tak jak w badaniach wła-
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snych, wyższe wartości wytrzymałości połączenia 
systemów samotrawiących Prtotect Bond® i S-Tri 
Bond® po opracowaniu zębiny laserem Er:YAG.

Inni autorzy również wykazali większą wy-
trzymałość połączenia części systemów wiążących 
z zębiną po opracowaniu laserem Er:YAG w porów-
naniu z trawieniem kwasem [6, 14, 15]. Dla części 
systemów wiążących uzyskali jednak mniejszą wy-
trzymałość połączenia z zębiną, co tłumaczą różni-
cami w składzie poszczególnych systemów wiążą-
cych. Należy pamiętać, że o jakości uzyskanego po-
łączenia spośród wielu czynników decydują m.in.: 
sposób przygotowania powierzchni zębiny oraz 
skład chemiczny systemów wiążących, a  głównie 
zawartość dwufunkcyjnych monomerów zdolnych 
do wiązania obok organicznych (np. HEMA – mo-
nomer hydroksyetylometakrylowy wiążący kola-
gen zębiny) także mineralnych składników zębi-
ny. Podkreśla się korzystną rolę monomerów wią-
żących hydroksyloapatyty, takich jak: PENTA, ale 
przede wszystkim 10 MDP czy MDPB, w wytwa-
rzanym połączeniu. O  dobrej jakości uzyskane-
go połączenia w badaniach własnych zadecydowa-
ła z  pewnością zawartość w  systemie wiążącym, 
obok hydroksyloetylometakrylanu, monomeru 10 
MDP, monomeru fosforanowego, który pośredni-
czy w  chemicznym połączeniu monomerów ży-
wicy strukturalnej z  nieorganicznymi składnika-
mi zębiny. Monomer 10 MDP tworzy bowiem wy-
jątkowo silne i  stabilne hydrolitycznie połączenia 
z wapniem hydroksyloapatytów [12, 16].

Sprzyjają też temu zmiany składu chemiczne-
go zębiny po opracowaniu laserem Er:YAG, a mia-
nowicie zmniejszenie substancji organicznej w zę-
binie, co może sugerować, że laser wybiórczo usu-
wa kolagen [17].

Wielu autorów zgodnie podkreśla, że zastoso-
wanie lasera Er:YAG stwarza niekorzystne warun-
ki do uzyskania połączenia zębiny z  materiałem 
kompozytowym przy zastosowaniu techniki tra-
wienia kwasem w połączeniu z systemami wiążą-
cymi total etch, ale także z użyciem systemów self 
etch [8, 18–22], nie wszystkie bowiem samotrawią-
ce systemy wiążące, m.in. Prompt L-Pop® czy Xe-
no® III, z  uwagi na ich skład chemiczny, tworzą 
efektywne wiązanie, szczególnie z zębiną opraco-
waną laserem Er:YAG [23].

Niska wytrzymałość połączenia systemu wią-
żącego z zębiną poddaną działaniu lasera Er:YAG 
i trawieniu kwasem może wynikać z istotnie mniej-
szej grubości i nieregularności warstwy hybrydo-
wej tworzonej w wierzchniej warstwie zębiny pod-
danej działaniu lasera w porównaniu z powierzch-
nią zębiny opracowanej wiertłem diamentowym 
i  trawionej kwasem [24]. Trudności w wytworze-
niu typowej warstwy hybrydowej w zębinie opra-
cowanej laserem Er:YAG mogą wiązać się z tym, że 

laser nie demineralizuje wierzchniej warstwy zę-
biny i  nie odsłania matrycy kolagenowej  [7], wy-
wołuje zaś zmiany morfologiczne we włóknach 
kolagenowych wierzchniej warstwy zębiny. Włók-
na kolagenowe zębiny naświetlanej laserem i  tra-
wionej kwasem, w  badaniach SEM, były zdena-
turowane i połączone w wyniku stopienia [7, 25]. 
Wiązka lasera Er:YAG może również powodować 
zeszklenie – w wyniku rekrystalizacji apatytów zę-
binowych i  formowania dodatkowej fazy fosfora-
nu wapnia zwiększa się odporność twardych tka-
nek na demineralizację i  dodatkowo są zamyka-
ne kanaliki zębinowe na głębokość nawet do 4 µm, 
co redukuje przepuszczalność zębiny  [26,  27]. 
W efekcie po opracowaniu laserem Er:YAG nastę-
puje zwiększenie odporności zębiny na działanie 
kwasów [8, 28] i  trawienie kwasem może nie od-
słonić dokładnie matrycy kolagenowej, zwłaszcza 
w obszarze okołokanalikowym [14]. Obecność sto-
pionej warstwy kolagenowej utrudnia też infiltra-
cję zdemineralizowanej zębiny i prowadzi do wy-
tworzenia niepełnowartościowej warstwy hybry-
dowej, co zmniejsza wytrzymałość uzyskanego 
połączenia [7, 29]. VII generacja systemów wiążą-
cych tworzy jednakże tzw. „nanostrefę” i  nie dy-
funduje do głębszych warstw zębiny. Stąd możli-
wy destrukcyjny efekt termiczny naświetlania la-
serem może nie mieć negatywnego wpływu na 
wytrzymałość uzyskanego połączenia, tak jak wy-
kazano w badaniach własnych.

Wpływ opracowania zębiny światłem lasera 
Er:YAG na właściwości adhezyjne zębiny zależy od 
wielu parametrów, jak: energia impulsu, częstotli-
wość, tryb pulsacyjny, odległość ogniskowa, czas 
naświetlania i chłodzenie wodą, a różnice w uzy-
skanych efektach mogą wynikać z różnic konstruk-
cyjnych urządzeń i  parametrów pracy. Bezspor-
ne jest, że parametry pracy lasera użyte w niniej-
szych badaniach pozwoliły na uzyskanie wysokiej 
wytrzymałości połączenia zastosowanego syste-
mu wiążącego z  zębiną i  z  pewnością nie wywo-
łały niekorzystnych zmian w wierzchniej warstwie 
zębiny, które utrudniłyby wytworzenie adhezyjne-
go połączenia. Przyjęte parametry pracy lasera są 
nieznacznie większe od zalecanych wartości stoso-
wania energii lasera Er:YAG – poniżej 200 mJ [30].

Opracowanie zębiny za pomocą lasera erbo-
wo-jagowego (Er:YAG), zgodnie z zalecanymi pa-
rametrami pracy, pozwala na uzyskanie rozwi-
niętej powierzchni, wolnej od warstwy mazistej, 
z  nielicznymi otwartymi kanalikami zębinowy-
mi. Takie przygotowanie powierzchni, w  porów-
naniu ze szlifowaniem zębiny papierem ściernym 
500C, zapewnia istotnie większą wytrzymałość 
połączenia z  materiałem kompozytowym za po-
średnictwem uniwersalnego samotrawiącego sys-
temu wiążącego.
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