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Summary

Introduction: The development of  modern pharmacol-
ogy and medicine, extensive prevention methods, improve-
ment in the fi elds of diagnostics and treatment of many 
diseases have all contributed to the signifi cant rise of the 
elderly in the population. Moreover, more and more people 
tend to have, as well as want to keep their own teeth. Pri-
mary root caries lesion – PRCL-occurs mainly in patients 
in their advanced age.

The aim of this work is the assessment of the effec-
tiveness of ozone in PRCL treatment in patients in their 
advanced age using removable partial dentures.

Materials and methods: 40 people with PRCL between 
56 and 72 were the target group of the research. Group A con-
sisted of 18 people who used removable partial dentures. 
The comparative group consisted of 22 people with PRCL 
of the similar course, without dentures. Before and after 
the treatment, both groups were assessed for the number of 
Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus colonies 
on dental plaque covering the caries lesion. A single 40 sec-
ond application was carried out, afterwards the change was 
covered by fl uoride varnish. The patients were additionally 
advised a daily application of a remineralisation supplement. 
Progress was checked after 8 weeks and then 3 months. The 
method of the excited fl uorescence (DIAGNOdent) was used 
to assess the level of mineralization of the treated changes.

Results: The inspection after 3 months pointed to a de-
crease in fl uorescence by 32.4% against the initial fi gure. 

In group B the average fi gure on the DIAGNOdent showed 
a decrease of 48.8% (p < 0,05). The applied treatment sig-
nifi cantly improved the mineralization of primary root car-
ies lesion. In the group of patients with removable partial 
dentures, 66.7% of the changes, selected for the treatment, 
transformed their consistency to hard, while in the com-
parative group the fi gure reached 81.8%.

Conclusions: The conducted research proves that a 40 
second ozone application combined with a remineralisation 
supplement signifi cantly curtails the development of primary 
root caries lesion independently of denture usage.

However, the ultra-preservative methods of PRCL treat-
ment in patients using removable partial dentures are much 
less effective than in patients without such dentures.

K e y   w o r d s: root caries – ozone – removable partial 
dentures – elderly people.

Streszczenie

Wstęp: Rozwój współczesnej medycyny i farmakolo-
gii, szeroko stosowane metody profi laktyki, udoskonalenie 
diagnostyki i terapii wielu chorób spowodowały znaczny 
wzrost w populacji liczby osób w podeszłym wieku. Po-
nadto coraz więcej osób posiada i chce zachować własne 
uzębienie. Próchnica cementu korzeniowego (primary root 
caries lesion – PRCL) jest zjawiskiem często występującym 
u osób w podeszłym wieku.

* Praca wykonana w ramach środków z prac własnych 502-12-477 / Work done within funds from owns work 502-12-477
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Obecnie wiele osób zachowuje w lepszym lub gorszym 
stanie własne zęby do późnego wieku, co sprawia, że po-
jawił się problem zarówno odpowiedniej diagnostyki, jak 
i skutecznej terapii ubytków zlokalizowanych w cemen-
cie korzeniowym. Badania przeprowadzone w latach 90. 
w Wielkiej Brytanii i w Irlandii [1, 2] wykazały, że fre-
kwencja próchnicy w obrębie cementu korzeniowego (pri-
mary root caries lesions – PRCL) wzrasta wraz z wiekiem 
pacjentów. W swoich badaniach Downer [3] zaobserwowała, 
że w grupie osób w wieku 55–64 lat 0,7 zęba posiada uby-
tek w cemencie korzeniowym, a 1,2 zęba ma wypełnienia 
w korzeniu. W innych badaniach naukowych [4] wykazano 
także, że frekwencja PRCL u osób starszych przebywających 
w domach opieki wynosi ponad 80%.

Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zmian demine-
ralizacyjnych w cemencie korzeniowym jest recesja dziąseł 
i ekspozycja korzenia zęba na działanie czynników próchni-
cogennych. Hand i wsp. [5] zaobserwowali, że w populacji 
powyżej 65. r.ż., co roku na 100 eksponowanych powierzchni 
korzenia pojawia się 1,8 nowych ubytków w cemencie.

Ważną rolę w patogenezie próchnicy cementu korzenio-
wego odgrywa ślina, zarówno jej ilość, jak i jakość. Zwłasz-
cza istotna jest zdolność buforowania kwaśnych substancji 
w jamie ustnej, liczba kolonii bakterii próchnicogennych 
oraz stężenie związków biorących udział w procesach re-
mineralizacji.

Wykrywanie ubytków w cemencie korzeniowym przy 
użyciu urządzenia DIAGNODENT nie jest jeszcze po-
wszechną i dokładnie opracowaną techniką diagnostyczną. 
Pozwala jednak ocenić aktywność zmiany, jej progresję oraz 
pomaga w doborze odpowiedniego sposobu leczenia.

W zależności od stopnia mineralizacji Nyvad i Fejerskov 
[6] podzielili ubytki w cemencie korzeniowym na miękkie, 
skórzaste oraz twarde. Ich zdaniem miękkie zmiany wyka-
zują rozległą demineralizację, zmiany twarde charakteryzują 
się jednorodną mineralizacją, natomiast ogniska skórzaste 
cechuje duża różnorodność w budowie histologicznej. Cy-
towani autorzy klasyfi kują zmiany miękkie i skórzaste jako 
ogniska aktywne, a twarde jako nieaktywne. Za najbardziej 
zaawansowaną postać próchnicy cementu korzeniowego 
uważane są zmiany miękkie, ze względu na szybko postępu-
jącą demineralizację. Badania wykazują jednak, że miękkie 
i skórzaste zmiany dzięki procesowi remineralizacji mogą 
ulec inaktywacji. W wyniku czego powierzchnia ogniska 
staje się gładka i twarda. Tak zremineralizowane zmiany 
mogą przez wiele lat pozostawać niezmienne [7, 8]. 

Szczególnie istotnym problemem są PRCL występujące 
u osób użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne, 
które często częściowo pokrywają okolice przydziąsłowe, 
stwarzając dogodne warunki do rozwoju próchnicy w ce-
mencie. Leczenie zachowawcze ubytków zlokalizowa-
nych w cemencie korzeniowym nastręcza wielu trudności. 
Ograniczona widoczność, szczególnie na powierzchniach 
językowych, trudności w utrzymaniu suchości w polu za-
biegowym, bliskość komory zęba i brzegu dziąsłowego oraz 
niska zawartość związków mineralnych w cemencie i zębinie 

Celem pracy była ocena skuteczności ozonu w lecze-
niu próchnicy cementu korzeniowego u osób w podeszłym 
wieku, użytkujących ruchome, osiadające uzupełnienia 
protetyczne.

Materiał i metody: Badaniem objęto 40 osób w wieku 
56–72 lat, z ogniskami próchnicy cementu korzeniowego. 
Grupę badaną A stanowiło 18 osób, które użytkowały 
częściowe, ruchome, osiadające uzupełnienia protetycz-
ne. Grupę porównawczą stanowiły 22 osoby ze zmianami 
w cemencie korzeniowym o podobnym przebiegu, bez 
uzupełnień protetycznych. W obu grupach przed leczeniem 
i po leczeniu oceniono liczebność kolonii Streptococcus 
mutans i Lactobacillus acidophilus w płytce nazębnej po-
krywającej ogniska próchnicy. Wykonano jednorazową 
aplikację ozonu przez 40 s, a następnie zmianę pokry-
to lakierem fl uorkowym. Pacjentom dodatkowo zaleco-
no codziennie stosowanie preparatu remineralizujące-
go. Progresję zmian poddano kontroli po 8 tygodniach 
i 3 miesiącach. Do oceny stopnia mineralizacji leczonych 
zmian wykorzystano metodę wzbudzonej fl uorescencji 
(DIAGNOdent).

Wyniki: Kontrola po 3 miesiącach wykazała w grupie A 
zmniejszenie fl uorescencji o 32,4% w stosunku do war-
tości wyjściowej. W grupie B średnia wartość wskazań 
DIAGNOdentu zmniejszyła się o 48,8%. W obu grupach 
poziom istotności wynosił p < 0,05. Zarówno w grupie A, 
jak i B zastosowana terapia istotnie poprawiła mineralizację 
w ogniskach próchnicy zlokalizowanych w cemencie ko-
rzeniowym. W grupie pacjentów z protezami osiadającymi 
66,7% zmian zakwalifi kowanych do leczenia zmieniło kon-
systencję na twardą, a w grupie porównawczej 81,8%.

Wnioski: Przeprowadzone badania dowodzą, że 40-se-
kundowa aplikacja ozonu w połączeniu z preparatem remi-
neralizującym istotnie hamuje rozwój próchnicy cementu 
korzeniowego niezależnie od użytkowania uzupełnień 
protetycznych.

Natomiast leczenie PRCL metodami ultrazachowawczy-
mi u osób użytkujących ruchome, osiadające uzupełnienia 
protetyczne jest mniej skuteczne niż u osób nieposiadających 
takich uzupełnień.

H a s ł a: próchnica korzenia – ozon – ruchome protezy 
częściowe – ludzie starsi.

Wstęp

Populacja osób w podeszłym wieku w porównaniu z po-
czątkiem naszego stulecia uległa potrojeniu. Szacuje się, 
że w 2025 r. co siódmy mieszkaniec Europy będzie miał 
więcej niż 60 lat. Wydłużenie życia w populacji związane 
jest przede wszystkim z poprawą standardów życia oraz 
szybkim rozwojem medycyny i farmakologii. Możliwe stało 
się zapobieganie i skuteczne leczenie wielu chorób oraz 
ich powikłań. Z tego powodu problemy zdrowotne osób 
starszych stają się szczególnie istotne.
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sprawiają, że wypełnienia w tej okolicy często wypadają lub 
wymagają ponownego leczenia z powodu występowania 
próchnicy wtórnej [9, 10]. W związku z powyższym remi-
neralizacja ognisk próchnicy cementu korzeniowego wydaje 
się być najbardziej korzystną metodą leczenia. Do tej terapii 
są najczęściej stosowane związki fl uoru, chlorheksydyny oraz 
RECALDENT® (kompleks CPP-ACP-fosfopeptyd kazeiny 
i amorfi czny fosforan wapnia) [11, 12]. W ostatnich latach 
stosowanie preparatów remineralizacyjnych łączy się z apli-
kacją ozonu w miejsce ogniska próchnicy [13, 14, 15].

Ozon jest stosowany jako środek leczniczy od wielu lat. 
Pierwszy generator ozonu został skonstruowany w Niem-
czech w 1857 r., a po raz pierwszy użyto go do „oczysz-
czania krwi” w 1870 r. Od tego czasu dokonał się ogromny 
postęp w ozonoterapii, a zastosowanie ozonu w stomatologii, 
a zwłaszcza w przypadkach próchnicy zębów, otworzyło 
nowe możliwości lecznicze.

Celem pracy była ocena skuteczności leczenia próchnicy 
cementu korzeniowego ozonem w połączeniu z preparata-
mi remineralizacyjnymi u osób w wieku podeszłym, które 
użytkują ruchome uzupełnienia protetyczne.

Materiał i metody

Badania zostały przeprowadzone u 18 pacjentów obojga 
płci (10 kobiet i 8 mężczyzn), użytkujących ruchome uzu-
pełnienia protetyczne (grupa A). Każda osoba w badanej 
grupie posiadała przynajmniej jedną zmianę skórzastą zlo-
kalizowaną w cemencie korzeniowym, sąsiadującą z płytą 
protezy akrylowej. Średnia wieku w grupie A wynosiła 
63,5 lat (SD = 7,7).

Grupę porównawczą (grupa B) stanowiły 22 osoby (14 
kobiet i 8 mężczyzn), bez osiadających uzupełnień prote-
tycznych, z ogniskami próchnicy cementu o charakterze 
skórzastym. Średnia wieku pacjentów w tej grupie wynosiła 
65,9 lat (SD = 3,4).

W obu grupach przeprowadzono diagnostyczne badanie 
stomatologiczne, podczas którego dokonano doboru ognisk 
próchnicy cementu korzeniowego zakwalifi kowanych do le-
czenia ozonem. Zmiany te posiadały kolor jasno lub ciem-
nobrązowy, o twardości, która nie pozwalała na usunięcie 
próchnicowo zmienionych tkanek zęba za pomocą ekska-
watora. Ogniska te zlokalizowane były na powierzchniach 
językowych i stycznych zębów siecznych, kłów i przedtrzo-
nowych dolnych i górnych.

W dalszej części badania wykonano posiewy bakteryjne 
z płytki nazębnej pokrywającej wybrane ogniska próchnicy. 
W pobranym materiale rozcieńczonym w 1 mL soli fi zjolo-
gicznej oznaczono półilościowo liczbę kolonii Streptococcus 
mutans i Lactobacillus acidophilus, korzystając z testów 
standardowych CRT-bacteria fi rmy Ivoclar-Vivadent (Lich-
tensztajn). Otrzymane obrazy hodowli podzielono na grupy 
1–4 w zależności od liczby kolonii bakteryjnych. 

W zakwalifi kowanych do badań zmianach próchni-
cowych, po profesjonalnym oczyszczeniu powierzchni 

zębów, oceniono stopień zaawansowania demineralizacji. 
W tym celu wykonano pomiar wzbudzonej fl uorescencji 
tkanek zęba aparatem DIAGNOdent fi rmy KAVO (Niemcy). 
W dalszej analizie uwzględniono tylko najwyższe wartości 
fl uorescencji.

Tak przygotowane zmiany próchnicowe po profesjo-
nalnym oczyszczeniu i pomiarze fl uorescencji poddawano 
działaniu ozonu emitowanego z urządzenia OzonyMed fi rmy 
Redee (Polska). Jednorazowa aplikacja ozonu przez 40 s 
była zakończona pokryciem zmiany lakierem fl uorkowym 
Fluor-Protector (Ivoclar-Vivadent, Lichtensztajn).

Wszystkim pacjentom biorącym udział w badaniu po za-
kończeniu zabiegów leczniczych udzielono dokładnego in-
struktażu dotyczącego szczotkowania zębów i oczyszczania 
przestrzeni międzyzębowych. Każdemu zalecono stosowanie 
pasty do zębów i płukanki z fl uorem oraz przynajmniej 
czterokrotnie w ciągu dnia smarowanie zmian w cemencie 
korzeniowym preparatem RECALDENT® (Tooth Mousse 
fi rmy GC, Japonia). Pacjentów użytkujących ruchome uzu-
pełnienia protetyczne poinformowano także o konieczności 
częstej i dokładnej higienie protez zębowych.

Badania kontrole stopnia mineralizacji zmian prze-
prowadzono dwukrotnie: po 8 tygodniach i 3 miesiącach. 
Dodatkowo po upływie 3 miesięcy wykonano ocenę bak-
teriologiczną płytki nazębnej pokrywającej zmianę. 

Wyniki uzyskane w pracy poddano analizie statystycz-
nej. Zastosowano test t- Studenta oraz test χ2, przyjęto po-
ziom istotności p ≤ 0,05.

Wyniki badań

Badaniu poddano 40 ognisk próchnicy cementu ko-
rzeniowego o przewlekłym charakterze, z których 18 sta-
nowiły zmiany próchnicowe obecne w sąsiedztwie płyty 
protezy osiadającej. Średnia wyjściowa wartość wskazań 
DIAGNOdentu w grupie A (osoby użytkujące uzupełnienia 
protetyczne ruchome) wynosiła 51,2, a w grupie B (porów-
nawczej) 45,5.

Po 8 tygodniach w obu grupach średnia fl uorescencja 
zmian zmniejszyła się – w grupie A do 47,3, a w grupie B 
do 39,7. W związku z powyższym ponownie przeprowadzo-
no oczyszczenie powierzchni zmian i zastosowano lakier 
fl uorkowy Fluor-Protector (Ivoclar-Vivadent, Lichtensz-
tajn). Pacjentom, u których stwierdzono zaleganie płytki 
nazębnej w okolicach szyjek zębowych, zwrócono uwagę 
na konieczność poprawnego wykonania zabiegów higie-
nicznych w jamie ustnej.

Ponowna kontrola po 3 miesiącach wykazała lep-
sze efekty stosowanej terapii. W grupie A stwierdzono 
zmniejszenie fl uorescencji do średniej wartości 34,6, czyli 
o 32,4%. W grupie B również uzyskano poprawę wyniku, 
średnia wartość wskazań DIAGNOdentu zmniejszyła się 
do wartości 23,3, czyli o 48,8%. W obu grupach poziom 
istotności wynosił p < 0,05. Powyższe dane przedstawia 
rycina 1.
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W ocenie liczby kolonii bakteryjnych bakteryjnych 
Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus po-
służono się kodami, przypisując poszczególnym paskom 
wzorcowym liczby od 1 do 4 zgodnie z założeniem, że im 
większa wartość liczbowa kodu, tym liczba kolonii bak-
teryjnych wyższa: 1 i 2 odpowiadało < 10 5 CFU/mL, a 3 
i 4 to wartości ≥10 5 CFU/mL. Średnie wartości kodów 
liczbowych otrzymanych z hodowli bakteryjnych płytki 
nazębnej przedstawiono w tabeli l.

T a b e l a  l. Średnie wartości kodów liczebności kolonii bakteryjnych 
Streptococcus mutans (SM) oraz Lactobacillus acidophilus (LA) w obu 

grupach przed i po zastosowanej terapii ozonem

T a b l e  l. Average codes values of Streptococcus mutans and (SM) and 
Lactobacillus acidophillus (LA) in both groups before and after ozone 

therapy, according to the size of  bacterial colonies

Parametry
Parameters

Przed leczeniem
Before treatment

3 miesiące 
po leczeniu

3 months after 
treatment

SM LA SM LA
Grupa A (badana)
Group A (target ) 3,6 3,7 2,7 3,3

Grupa B (porównawcza) 
Group B (comparative) 3,4 3,5 2,8 2,3

Jak wynika z danych, dzięki zastosowanej terapii istot-
nie zmniejszyła się liczba kolonii Streptococcus mutans 
(SM) w obu badanych grupach grupach. Natomiast liczba 
kolonii Lactobacillus acidophilus (LA) uległa znamiennej 
redukcji tylko w grupie pacjentów bez uzupełnień prote-
tycznych. W grupie osób użytkujących protezy osiadające 
również uzyskano ograniczenie wzrostu pałeczek kwasu 
mlekowego, lecz poziom istotności wynosił p > 0,05.

T a b e l a  2. Zmiany twardości ognisk próchnicy cementu korzeniowego w obu grupach po leczeniu

T a b l e  2. Changes in hardness in primary root caries lesion in both groups after treatment

Parametry
Parameters

Liczba leczonych PRCL
Total number of PRCL

Liczba PRCL, które 
uległy utwardzeniu
Number of PRCL, 
which become hard

Liczba PRCL, które 
uległy pogorszeniu
Number of PRCL, 

which become worse

Liczba PRCL, które
nadal pozostały skórzaste
Number of PRCL, which 

remained leathery

p

Grupa A
Group A 18 12 2 4

< 0,05
Grupa B
Group B 22 18 2 2

Po 3 miesiącach od zastosowania terapii ozonowej oraz 
leczeniu preparatami o działaniu demineralizacyjnym Flu-
or-Protector i Tooth Mousse zaobserwowano utwardzanie 
ognisk próchnicy w cemencie korzeniowym. Szczegółowe 
dane przedstawiono w tabeli 2.

Jak wynika z tabeli 2 zarówno w grupie A i B zastoso-
wana terapia istotnie poprawiła mineralizację w ogniskach 
próchnicy zlokalizowanych w cemencie korzeniowym. 
W grupie A-badanej 12 z 18 ognisk uległo utwardzeniu, 
a 4 pozostały bez zmian. W grupie pacjentów bez protez 
18 z 22 zmian zakwalifi kowanych do leczenia zmieniło 
konsystencję na twardą a 2 ogniska próchnicy uległy po-
gorszeniu.

Dyskusja

Konwencjonalne podejście do leczenia próchnicy cemen-
tu korzeniowego, czyli opracowanie i wypełnienie ubytku 
(ang. drill and fi ll) napotyka obecnie na liczne problemy. 
Dotyczą one nie tylko trudności w dokładnym usunięciu 
tkanek próchnicowych, lecz również związane są z wy-
borem trwałego i szczelnego materiału do ich odbudowy. 
Według wielu autorów zalecane działanie profi laktyczne 
PRCL polega na stosowaniu preparatów fl uorkowych [11, 
12] oraz antybakteryjnych głównie na bazie chlorheksy-
dyny [16, 17]. Inni badacze jako metodę leczniczą zaleca-
ją pokrywanie zmian żywicami takimi jak Prime&Bond 
NT czy Seal&Protect [18, 19]. Jednak powyższe metody 
mogą być zbyt skomplikowane i czasochłonne dla pacjenta, 
zwłaszcza w wieku podeszłym, a nie zawsze przynoszą 
zadowalające efekty.

Obserwacje kliniczne dowodzą, że zmiany próchnicowe 
mogą ulec zatrzymaniu w każdym stadium rozwoju, jeśli 
wyeliminowane zostaną bakterie płytki nazębnej [20]. Z prze-
prowadzonych badań naukowych wynika, że 40-sekundowe 
oddziaływanie ozonu na ognisko próchnicy powoduje zlikwi-
dowanie bytujących tam kariogennych szczepów bakteryjnych 
[13, 15]. Dzięki temu stworzone zostają dogodne warunki 
do procesu remineralizacji. Można zatem, dostarczając związ-
ków fl uoru, wapnia i fosforu, modyfi kować mineralizację 
twardych tkanek zęba. Baysan i wsp. [15] wykazali, że ozo-
noterapia w skojarzeniu z preparatami o działaniu reminera-
lizacyjnym oraz skuteczne usuwanie płytki nazębnej istotnie 
hamują rozwój próchnicy cementu korzeniowego. W cytowa-

Ryc. 1. Zmiany średnich wartości fl uorescencji w obu grupach w trakcie 
leczenia

Fig. 1. Changes in average fl uorescence fi gures in both groups during 
treatment
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nych badaniach do emisji ozonu używano urządzenia Heal-
Ozone fi rmy Kavo, które wytwarza ozon w stężeniu 2100 
ppm w generatorze zewnętrznym. Następnie gaz podawany 
jest na powierzchnię zęba za pomocą pompy do końcówki 
uszczelnionej silikonowym kapturkiem (obieg zamknięty). 
Podawanie ozonu aparatem Heal-Ozone stwarza trudności 
w aplikacji w przypadkach ognisk próchnicy umiejscowionych 
na powierzchniach trudno dostępnych, np. językowych i stycz-
nych korzeni. W badaniach własnych korzystano z aparatu 
OzonyMed fi rmy Redee, gdzie ozon generowany jest elektrycz-
nie bezpośrednio na szklany aplikator (obieg otwarty). Dzięki 
precyzyjnej aplikacji nie ma potrzeby stosowania dodatko-
wych uszczelnień w jamie ustnej, co sprawia, że urządzenie 
może być zastosowane w każdej sytuacji klinicznej. Warto 
także dodać, że brak pompy do podawania ozonu pozwolił 
znacznie ograniczyć rozmiary aparatu OzonyMed, co spra-
wia, że jest to urządzenia wygodne do stosowania. Może być 
wykorzystane nie tylko w stomatologii, lecz także w innych 
dziedzinach medycyny.

Wpływ ozonoterapii na eliminację bakterii próchnico-
gennych jest aktualnym tematem badań [21]. Metodą alterna-
tywną do leczenia farmakologicznego próchnicy cementu ko-
rzeniowego w ostatnich latach stała się ozonoterapia. Efekty 
działania ozonu na struktury komórkowe mikroorganizmów 
i ich metabolizm są szeroko udokumentowane w literaturze 
[14, 15]. Zwłaszcza jego oksydacyjne działanie na takie ami-
nokwasy, jak metionina, cysteina i histydyna, powodujące 
uszkodzenie łańcuchów proteinowych. Dotyczy to zarówno 
bakterii próchnicogennych, jak i białek hamujących proces 
remineralizacji, które obecne są w ubytkach próchnicowych. 
Ozon niszczy te białka, ułatwiając tym samym odkładanie 
w ognisku związków wapnia i fosforu. Badania wykazały, 
że już 20-sekundowa aplikacja ozonu w miejscu zmiany 
prowadzi do wyginięcia 99% bytującej tam fl ory bakteryjnej, 
co jest wystarczające do zahamowania procesów demine-
ralizacji w twardych tkankach zęba [15].

Baysan i Lynch [22] zbadali działanie 10- i 20-sekun-
dowej aplikacji ozonu na 65 zmian próchnicowych i oce-
niła ich twardość po upływie 3 i 5,5 miesiąca. 33 ogniska 
próchnicy uległy mineralizacji, zmieniając konsystencję 
na twardą. W 27 przypadkach zaobserwowano postępującą 
remineralizację zmian, a 5 pozostało bez zmian klinicznych. 
Podobnie zadowalające efekty leczenia próchnicy cemen-
tu korzeniowego otrzymał Holmes [13]. Wszystkie ubytki 
poddane ozonoterapii w skojarzeniu z preparatami mine-
ralizującymi zawierającymi ksylitol, wapń, fosfor i cynk 
uległy zatrzymaniu, a ich powierzchnia stała się twarda 
po upływie 18 miesięcy. Po 3 miesiącach 61 z 89 (69%) 
zmian zakwalifi kowanych do badania uległo utwardzeniu, 
a po kolejnych 3 miesiącach 82 (92%) ogniska stały się 
twarde. Natomiast w grupie pacjentów, u których nie za-
stosowano ozonu tylko 1 z 89 zmian próchnicowych uległa 
zahamowaniu, a w 37 przypadkach stwierdzono zaostrzenie 
procesu próchnicowego.

Wyniki otrzymane w przeprowadzonej przez autorów 
pracy również potwierdzają skuteczność ozonoterapii 

w leczeniu PRCL. Po 3 miesiącach u osób nieleczonych 
protetycznie 81,8% badanych ognisk próchnicy uległo utwar-
dzeniu, w 90,1% nie wykazano progresji zmian. W bada-
niu własnym uzyskano lepsze niż w pracy Holmesa [13] 
efekty lecznicze. Może to wynikać z zastosowania lakieru 
fl uorkowego bezpośrednio po ozonoterapii oraz ponownie 
po 8 tygodniach. Nie bez znaczenia była także ponowna 
kontrola higieny jamy ustnej i korekta wykonywanych przez 
pacjentów zabiegów higienicznych jamy ustnej.

Obiektywną oceną progresji lub regresji zmian próch-
nicowych w cemencie korzeniowym jest pomiar fl uorescen-
cji wzbudzonej aparatem DIAGNOdent. Badania własne 
wykazały, że zastosowana metoda leczenia wyraźnie po-
prawiła procesy remineralizacyjne w badanych ogniskach. 
Uzyskano zmniejszenie wartości wskazań DIADNOdentu 
o 32,4% w grupie A i 48,8% w grupie B po 3 miesiącach. 
Badacze polscy [23], którzy ocenili skuteczność ozonu 
w leczeniu próchnicy cementu korzeniowego, otrzymali 
gorsze rezultaty. Zastosowali oni tylko ozon bez preparatów 
o działaniu remineralizujacym. W odniesieniu do wyjścio-
wego pomiaru fl uorescencji wzbudzonej średnia wartość 
zmniejszyła się o 30,6% po upływie miesiąca, a po 3 miesią-
cach o 42,8%. Warto zwrócić uwagę, że wraz ze wzrostem 
czasu obserwacji maleją wartości wskazań DIAGNOdentu. 
Także Baysan i wsp. [24] w swojej pracy zaobserwowali 
znamienne zmniejszenie wartości fl uorescencji wzbudzo-
nej wraz ze wzrostem czasu obserwacji. Spadek wskazań 
DIAGNOdentu jest rezultatem postępującej remineralizacji 
tkanek zęba i jest skorelowany ze stanem klinicznym ognisk 
próchnicy cementu korzeniowego.

W grupie pacjentów użytkujących ruchome uzupełnienia 
protetyczne odsetek osób, u których wystąpiło ograniczenie 
rozwoju zmian próchnicowych, wynosił 66,7 i był niższy 
niż w grupie porównawczej. Badane ogniska próchnicy zlo-
kalizowane były w sąsiedztwie płyty protezy akrylowej lub 
częściowo przez nią pokryte. Stwarzało to dogodne warunki 
do rozwoju próchnicogennej fl ory bakteryjnej, która pomimo 
zastosowania ozonu nie została w pełni wyeliminowana. 
Badania mikrobiologiczne dotyczące płytki pobranej z ce-
mentu korzeniowego wykazują duże zróżnicowanie fl ory 
bakteryjnej w zależności od stopnia zaawansowania zmiany. 
W ognisku próchnicowym o aktywnym przebiegu dominują 
bakterie z rodzaju Lactobacillus oraz Streptococcus mutans, 
natomiast w zmianach nieaktywnych występuje bardziej 
złożona fl ora bakteryjna. Emilson i wsp. [25] w przepro-
wadzonych badaniach stwierdzili, że wyższe miano Lacto-
bacillus (LA) w ślinie występuje u pacjentów z aktywnymi 
ogniskami próchnicy zlokalizowanej w cemencie korzenio-
wym w porównaniu do osób z próchnicą nieaktywną lub 
bez próchnicy. W przeprowadzonych badaniach własnych 
liczba kolonii Lactobacillus acidophilus u osób użytkujących 
uzupełnienia protetyczne wykazywała zbliżone wartości 
przed i po ozonoterapii. Przyczyną tego zjawiska może być 
na wzrost LA na akrylowych częściach protezy. Keltjens 
i wsp. [26] stwierdzili, że u osób użytkujących protezy osia-
dające z wysokimi mianami Streptococcus mutans skuteczną 
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metodą zapobiegania próchnicy cementu korzeniowego jest 
terapia preparatami fl uoru i chlorheksydyny. Warto także 
rozważyć ozonowanie płyty protezy jako metodę eliminacji 
bakterii zasiedlających uzupełnienia protetyczne.

Badacze japońscy [27] stwierdzili, że osoby korzysta-
jące z częściowych, ruchomych uzupełnień protetycznych 
są bardziej narażone na próchnicę cementu korzeniowego. 
Jak wynika z ich badań większość tych zmian jest rozległa 
i ma ostry przebieg. Częściej także występuje na powierzch-
niach podniebiennych i językowych niż na przedsionko-
wych. Płyta protezy częściowej jest także dodatkowym 
miejscem kumulacji płytki bakteryjnej, co sprzyja wystę-
powaniu próchnicy zębów w bezpośrednim jej sąsiedztwie 
[28, 29]. Niektórzy autorzy uważają, że częściowe protezy 
osiadające są czynnikiem ryzyka i istotnie przyczyniają się 
do rozwoju próchnicy cementu korzeniowego [30].

Niezbędna jest jednak stała i częsta kontrola higieny 
jamy ustnej. Emilson i wsp. [25] w swojej pracy udowodnili, 
że dzięki stosowaniu intensywnego programu profi laktycz-
nego możliwe jest, dzięki remineralizacji, przekształcenie 
aktywnych zmian próchnicowych cementu korzeniowego 
w nieaktywne ogniska próchnicy.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania dowodzą, że 40-sekundo-
wa aplikacja ozonu w połączeniu z preparatem remine-
ralizującym istotnie hamuje rozwój próchnicy cementu 
korzeniowego niezależnie od użytkowania uzupełnień 
protetycznych.

Natomiast leczenie PRCL metodami ultrazachowawczy-
mi u osób użytkujących ruchome, osiadające uzupełnienia 
protetyczne jest mniej skuteczne niż u osób nieposiadających 
takich uzupełnień.
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Komentarz

Wzrost świadomości zdrowotnej w społeczeństwie spra-
wia, że coraz większy odsetek ludności zachowuje własne 
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uzębienie do późnej starości. W tej grupie znajdują się 
pacjenci użytkujący częściowe uzupełnienia protetyczne 
i borykający się z problemem powstających ubytków ce-
mentu korzeniowego.

Autorki pracy poddały ocenie ultrazachowawczą metodę 
leczenia ubytków cementu korzeniowego z zastosowaniem 
ozonoterapii oraz lakierów fl uorowych u pacjentów użytku-
jących ruchome uzupełnienia protetyczne i w grupie kon-
trolnej. Wnioski płynące z badań dają jasną wskazówkę 
dotyczącą terapii ww. zmian klasyfi kując próchnicę cementu 
korzeniowego u osób użytkujących ruchome uzupełnienia 
protetyczne jako zmianę o charakterze zaawansowanym 

i w przypadku której metody ultrazachowawcze mogą 
stanowić uzupełnienie i dopełnienie terapii, ale nie mogą 
stanowić jedynego, skutecznego leczenia stomatologicz-
nego. Konkluzje wynikające z przeprowadzonych badań 
ułatwiają opracowanie skutecznych schematów leczniczych 
u pacjentów z częściowymi brakami uzębienia, użytkują-
cych protezy ruchome. Zwracam uwagę autorek na wyniki 
dotyczące ozonoterapii, zawarte w najnowszych publikacjach 
wychodzących z Zakładu Propedeutyki i Fizykodiagnostyki 
Stomatologicznej PAM.
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