
Próchnica wczesna zębów mlecznych, wystę-
pująca przed trzecim rokiem życia, może po-
stępować szybko, prowadząc do utraty tkanek 

twardych zęba i powikłań w postaci chorób miazgi. 
Profilaktyka próchnicy obejmuje działania zmierza-
jące do zapobiegania powstawaniu próchnicy lub 
do zahamowania jej dalszego rozwoju. Program pro-
filaktyki oparty jest na: higienie jamy ustnej, racjonal-
nym żywieniu, stosowaniu fluoru (np. w żywieniu), 
zapobieganiu chorobom przyzębia u dzieci, ocenie 
grup wysokiego ryzyka zachorowania na próchni-
cę zębów, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 
Realizowane jest to poprzez: utrzymanie właściwej 
higieny jamy ustnej, przestrzeganie odpowiedniej 
diety, wykorzystanie kariostatycznego działania flu-
oru, regularne kontrole stomatologiczne oraz za-
bezpieczenie powierzchni zębów (lakowanie bruzd, 
poszerzone lakowanie bruzd). Ostatnie wymienione 
zabiegi zapobiegają kolonizowaniu przez bakterie za-
głębień na powierzchni zęba, które często są trudne 
do oczyszczenia. Są one jednym z elementów progra-
mu profilaktyki choroby próchnicowej w gabinetach 
stomatologicznych (1-6).

Płaszczyzna profilaktycznego działania obejmuje 
zapobieganie: pierwotne (jest to zasadnicza prewen-
cja), wczesne i tradycyjne. Lakowanie zębów wystę-
puje jako zapobieganie tradycyjne, które obejmuje: 
dzieci, młodzież oraz dorosłych, i ma na celu wczesne 
wykrywanie istniejących zmian chorobowych oraz 
zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się. Przykłado-
wymi działaniami prewencyjnymi mogą być: regu-
larne badanie kontrolne, utrzymywanie właściwej 
higieny jamy ustnej, przestrzeganie odpowiedniej 
diety, wykorzystanie działania fluoru czy też zabezpie-
czenie powierzchni zębów. Lakowanie bruzd polega 
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na pokryciu powierzchni bruzdy preparatami w celu 
oddzielenia wnętrza bruzdy od kariogennego środo-
wiska jamy ustnej (1-6).

Próchnica powierzchni żujących związana jest 
z budową anatomiczną bruzd, która sprzyja wnika-
niu i zaleganiu węglowodanów i bakterii. Ponadto 
budowa anatomiczna bruzd utrudnia diagnostykę 
wczesnych zmian próchnicowych (kształt bruzd – 
podział wg Nagano: V – lejkowate, 34%; U – szero-
kie, 14%; I – szczelinowate, 19%; IK – klepsydrowa-
te, 26%; Y odwrócone – nieregularne, 7%). Miejsca 
te nie są dostępne dla włosia szczoteczki, w wyniku 
czego miejscowo stosowane preparaty fluoru nie za-
pewniają właściwej ochrony warstwie szkliwa na sto-
kach bruzd i nie powodują remineralizacji początko-
wych zmian próchnicowych. Dlatego też nie można 
zapobiec próchnicy bruzd poprzez przestrzeganie 
prawidłowej higieny, racjonalnej diety oraz stosowa-
nia fluoryzacji kontaktowej (7, 8). 

W badaniach krajowych „Monitoringu Zdrowia 
Jamy Ustnej” odnotowano w 2011 roku 0,4% założo-
nych laków na zębach mlecznych wśród pięciolat-
ków oraz w zębach stałych – 0,6%. U starszych dzieci 
(siedmioletnich) odnotowano występowanie laków 
u 1,7% w zębach mlecznych oraz 16,4% w zębach 
stałych (1, 2, 4, 9).

Kryteria kwalifikacyjne do zabiegu lakowania są na-
stępujące: stan bruzdy, morfologia sprzyjająca retencji 
płytki i utrudniająca oczyszczanie, ryzyko próchni-
cy u pacjenta (osoby z wysokim ryzykiem próchni-
cy), czas, jaki upłynął od wyrznięcia zęba (najbardziej 
skuteczne jest uszczelnianie bruzdy do 6. miesiąca 
od ukazania się w jamie ustnej). Czasowym przeciw-
wskazaniem może być obecność próchnicy na po-
wierzchni stycznej zęba) (4).
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W profilaktyce próchnicy powierzchni żujących naj-
korzystniejsze mogą być lakowanie bruzd oraz po-
szerzone lakowanie bruzd. Dotyczy to: bruzdy na po-
wierzchniach żujących zębów trzonowych (najlepiej 
pierwsze zęby trzonowe bezpośrednio po wyrznięciu 
– do czwartego miesiąca) i przedtrzonowych, zagłę-
bień na powierzchniach policzkowych trzonowców 
dolnych i podniebiennych trzonowców górnych, tzw. 
otworów ślepych, oraz zębów trzonowych mlecz-
nych (3-5 lat). Lakowanie stosuje się także do leczenia 
wczesnych zmian próchnicowych, hipoplastycznych 
ubytków (jako zabezpieczenie czasowe) oraz pęknięć 
szkliwa (1-6). 

Jednymi z predysponowanych powierzchni, na któ-
rych najczęściej i najwcześniej rozwija się próchnica, 
są powierzchnie zgryzowe zębów bocznych. Pomimo 
że zajmują one jedynie 12,5% wszystkich powierzch-
ni zębów, ubytki próchnicowe znajdujące się na nich 
mogą stanowić ponad 90% wszystkich ubytków wy-
krywanych do 12. roku życia (1, 2, 4).

Konieczność lakowania pokazują przeprowadzone 
badania w 2005 roku dla województwa mazowieckie-
go. Frekwencja próchnicy u sześciolatków wynosiła 

92,4%, a w 2001 roku – 86,9% (widoczne jest pogor-
szenie stanu zdrowia). Natomiast w grupie 12-latków 
odnotowano polepszenie stanu zdrowia – frekwen-
cja próchnicy we wcześniejszych latach (1995 i 2000) 
wynosiła 93-94%, a w 2005 roku – 87,1% (1, 2, 4, 9).

Dyskusja 
Na  skuteczność tej metody profilaktyki wpływ 
ma  szczelność laku, ale również m.in.: typ bruzdy 
zęba, wilgotność, rodzaj materiału czy wytrzymałość 
na zgniatanie. Każdy etap pracy może mieć znaczenie 
dla długoletniej skuteczności tej metody profilaktycz-
nej (np. w procedurze lakowania istotnym etapem 
jest aplikacja laku do bruzdy, jego równomierne roz-
łożenie, odczekanie 15 s na zapłynięcie do bruzdy, 
a następnie zastosowanie lakieru z fluorem) (10-12).

Różnice w budowie chemicznej materiałów do la-
kowania powodują zróżnicowanie ich właściwości 
fizycznych (13-15).

Żywice typu Bis-GMA, chemo- lub światłoutwar-
dzalne (przezroczyste lub zabarwione, białe, żółte, po-
marańczowe) zawierają fluor – są to polimerowe laki 
szczelinowe. Charakteryzują je: wysoka wytrzymałość 
mechaniczna, płynna konsystencja, niskie napięcie po-
wierzchniowe (dobrze wnikają w głąb bruzdy), lepsza 
retencja w porównaniu z glassjonomerami oraz trud-
niejsza technika wykonania (potrzeba wytrawienia szkli-
wa, izolacja od wilgoci). Cementy szklano-jonomerowe 
nie wymagają trawienia szkliwa przed aplikacją, tworzą 
z nim silne wiązania, uwalniają fluor (daje to silny efekt 
kariostatyczny). Mają one mniejszą wytrzymałość me-
chaniczną oraz gorszą retencję w bruzdach. Cechuje 

Wykres 1. Wielkość współczynnika M w badanych grupach

Próchnica powierzchni żujących związana jest 
z budową anatomiczną bruzd, która sprzyja 

wnikaniu i zaleganiu węglowodanów i bakterii. 
Ponadto budowa anatomiczna bruzd utrudnia 
diagnostykę wczesnych zmian próchnicowych.
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je łatwiejsze zakładanie – nie wymagają wytrawiania 
i są mniej wrażliwe na wilgoć. Stosuje się je głównie 
do  uszczelniania bruzd zębów mlecznych i  wyrzy-
nających się zębów stałych, gdy nie ma możliwości 
utrzymania suchości pola zabiegowego. Wyróżniane 
też są niektóre półpłynne kompozyty i kompomery, 
kompozyty typu flow – z systemem łączącym lub bez 
oraz kompozyty półpłynne samoadhezyjne (7, 13-18).

Powołując się na przeprowadzone własne bada-
nia in vitro, w których porównywano materiały z gru-
py polimerów z grupą glassjonomerów, wykazano 
ciekawe wyniki. Wykorzystano następujące materia-
ły do uszczelniania bruzd: Helioseal F (Ivoclar Viva-
dent AG, Liechtenstein), Fuji VII (GC Corporation, Ja-
ponia), Vitrebond 3M (ESPE, USA), UltraSeal XT plus 
(Ultradent, USA) i  lak szczelinowy (Arcona, Polska). 
Średnie wyniku mikroprzecieku były następujące: 
Helioseal F – M = 0,018, Fuji VII – M = 0,16, Ultraseal – 
M = 0,11, Vitrebond – M = 0,22, lak Arkona – M = 0,29. 
Nie mniej wynik dla laku Helioseal F (rzędu 0,018) był 
bardzo niski. Wykazano, że Helioseal F (żywica świat-
łoutwardzalna) miał najbardziej korzystne parametry 
uszczelnienia bruzd podczas zabiegu lakowania. Praw-
dopodobnie dobry wynik skuteczności Helioseal F za-
leży od korzystnej zdolności penetracji laku, czyli jego 
napięcia powierzchniowego (19) (wykres 1).

Suchość pola zabiegowego jest jednym z ważniej-
szych czynników podczas dokonywania wyboru po-
między uszczelniaczem na bazie żywicy lub cemen-
tu szkło-jonomerowego. Powołując się na European 
Association of Pediatric Dentistry (EAPD), materia-
łem pierwszego wyboru powinny być uszczelniacze 
na bazie żywic, natomiast do czasowego zastosowania 
zaleca się uszczelniacze na bazie szkło-jonomerów. 
Związane jest to z retencją uszczelniacza w szczelinie 
powierzchni żującej, co ma wpływ na jego skutecz-
ny efekt kliniczny. Uszczelniacze na bazie żywic mają 
znacząco wyższe wyniki w odniesieniu do retencji niż 
materiały szkło-jonomerowe (3, 4, 12-14).

Skuteczność zabiegu lakowania według Ameri-
can Dental Association (ADA) wynosiła odpowiednio 
po roku 86%, po dwóch latach – 78,6%, a po czte-
rech – 58,6%. Przeglądając kolejne dane, zauważo-
no retencję laku w przedziale 74-96,3% po roku oraz 
w granicach 70,6-76,5% – po około trzech latach. 
Miało to  istotny wpływ na  zmniejszenie próchni-
cy na powierzchniach żujących na poziomie około 
76,3% po czterech latach. Według innych danych do-
tyczących redukcji próchnicy na powierzchniach żują-
cych pierwszych zębów trzonowych stałych uzyskano 
po dwóch latach 78% redukcji oraz 60% po 4-4,5 roku 
od założenia uszczelniacza (w stosunku do zębów bez  
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niego). Natomiast utrzymanie uszczelniaczy waha-
ło się po roku pomiędzy 79-92%, po trzech latach – 
61-80%, a po dziewięciu latach wynosiło nawet 39%. 
Powyższe wyniki są możliwe, pod warunkiem prze-
strzegania harmonogramu wizyt kontrolnych według 
American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD). Oce-
na skuteczności lakowania bruzd pierwszych zębów 
trzonowych stałych u polskich dzieci siedmioletnich 
i ośmioletnich po roku wykazała, że w przypadku cał-
kowitego utrzymania laku stwierdzono zdrowe po-
wierzchnie żujące w 99,8%, a w przypadku częścio-
wego utrzymania laku – w 85,01% zębów (1, 2, 4, 6, 9).

Podsumowanie 
Uszczelnianie bruzd stanowi istotny element profilak-
tyki choroby próchnicowej (1, 2, 4, 9, 20-22). Lakowa-
nie przyczynia się do redukcji próchnicy w przedziale 
50-60%. Obserwacje kliniczne skuteczności lakowania 
wykazały, że frekwencja próchnicy w zębach nielako-
wanych jest wyższa w porównaniu z zębami, których 
bruzdy były lakowane (1, 2, 4).

Z powyższych danych wynika, że skuteczność me-
tody lakowania może mieć wpływ na podejmowanie 
decyzji o częstszym stosowaniu tego zabiegu. Szcze-
gólnym wyborem mogą być materiały o dobrej retencji 
i wytrzymałości na zgniatanie, np. Helioseal F.  
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