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Souhrn 
Úvod: Implementace adhezivních technologií do terapie zubního kazu přinesla rozpoznatelný pokrok do 
stomatologické praxe, projevující se nejen vysoce estetickým výsledkem ošetření, ale také možností 
ušetřit velký objem tvrdých zubních tkání, k jejichž ztrátám vedly dřívější výplňové technologie 
s invazivní preparací kazivých lézí pro dosažení mechanické retence výplňových materiálů. Včasné 
zastavení progrese zubního kazu pomocí adhezivních technologií vytvořilo předpoklady pro výraznější 
preventivní účinek ošetření zubního kazu, akcelerovaný neustále pokračujícím vývojem adhezivních 
prostředků a kompozitních materiálů, zajišťujících akceptovatelně dlouhou životnost z nich zhotovených 
rekonstrukcí. 

Adhezní spoje dentálních rekonstrukcí jsou v ústní dutině vystaveny různým mechanickým, chemickým a 
biologickým vlivům. Jedním z významných chemických agens jsou peroxidové bělicí gely, používané pro 
zesvětlení zubů. Tento kosmetický výkon je dnes ve stomatologické praxi velmi rozšířen. Účinnou látkou 
bělicích gelů je peroxid vodíku či jeho prekurzory, které při svém rozkladu uvolňují kyslíkové radikály, 
reagující s chromorforními molekulami pigmentů, usazených v tvrdých zubních tkáních. Volné radikály 
však reagují nespecificky, tj. nejenom s chromoforními molekulami, ale i s tvrdými zubními tkáněmi, 
rekonstrukčními materiály a adhezním spojem. 

Vlivu bělení na již existující kompozitní rekonstrukce bylo dosud věnováno pouze několik studií, v nichž 
byla testována odolnost adhezního spoje, exponovaného bělicím prostředkům, např. měřením pevnosti 
vazby, lomové houževnatosti, a mikronetěsnosti. Výsledky těchto studií však nejsou ve vzájemném 
souladu. Otázka vlivu bělicích prostředků na pevnost vazby adhezivních výplňových materiálů na 
sklovinu a dentin zůstává tedy nadále otevřená a vyžaduje další studie s experimentálním i klinickým 
ověřením. 

Cíl: Cílem experimentální části práce bylo objasnit vliv bělení karbamid peroxidovým bělicím gelem na 
pevnost vazby mezi tvrdými zubními tkáněmi a kompozitem pro čtyři adhezivní systémy s různým 
pracovním postupem.  

Materiály a metodika: Byla testována odolnost adhezního spoje systémů 1) Gluma Comfort Bond, 2) 
Clearfil SE Bond, 3) Adper Prompt a 4) iBond. Adheziva byla aplikována na zbroušené, rovné povrchy 
dentinu a skloviny extrahovaných lidských molárů a následně na nich byly vytvořeny modelové dostavby 
kompozitním materiálem Charisma. Experimentální vzorky byly opakovaně běleny během 25 cyklů 
pomocí 20% karbamid peroxidového gelu Oplaescence PF 20 a následně podrobeny měření pevnosti 
vazby ve smyku. Výsledky pevnosti vazby byly porovnány se vzorky kontrolních skupin, které byly 
uchovány 24 hodin a dva měsíce ve vodě. Výsledky byly statisticky analyzovány neparametrickými testy 
dle Mann-Whitheyho a Kruskal-Wallise na hladině významnosti α=95 %. Fraktografická analýza 
lomových ploch byla provedena pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. 

Výsledky: Bělicí gel významně snížil pevnost vazby na sklovině i dentinu u zjednodušených 
jednokrokových adheziv Adper Prompt a iBond a nápadně změnil charakter lomu u adheziva Adper 
Prompt v periferní oblasti adhezního spoje. 

Závěr: Dosažené výsledky ukazují, že adhezivně fixované výplně mohou být negativně ovlivněny 
karbamid peroxidovým bělicím gelem, přičemž různá adheziva vykazují rozdílnou odolnost. Výběr 
vhodného adhezivního materiálu a pracovního postupu, provedený na základě vědeckého zdůvodnění a 
experimentálního ověření za různých zátěžových podmínek, tak dává provedenému výzkumu významný 
preventivní smysl a pro klinickou praxi přináší indikace a postupy založené na důkazech. 

Klíčová slova: adhezní spoj, kompozitní materiál, sklovina, dentin, adhezivum, adhezivní systém, bělicí 
gel 
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Summary 
Introduction: Adhesive technology represents a significant advancement among different treatment 
options of dental caries. Its advantages involve not only highly aesthetic reconstructions, but also ability 
to preserve hard dental tissues compared to more traditional filling materials such as amalgam, where the 
material retention was achieved through undercuts. A potential of adhesive technology to arrest 
progression of an incipient caries has triggered its wider use in dental caries management, potentiated by 
an ongoing development of new adhesive systems and composite materials that assure an acceptable 
long-term stability of adhesive reconstructions. 

Adhesive bonds of dental reconstructions are in the oral cavity constantly challenged by various 
mechanical, chemical and biological factors. One of the chemical agents with detrimental potential is 
peroxide bleaching gel used for teeth brightening. Currently bleaching belongs to the most frequent 
cosmetic dental procedures. The active ingredient of bleaching gels is hydrogen peroxide or its 
precursors. It is assumed that free oxygen radicals released from peroxides attack double bonds of 
chromophore molecules captured within the tooth tissues. Because of the high reactivity and nonspecific 
nature of these oxygen radicals, they may affect also dental tissues, reconstruction materials, and the bond 
between them. 

There are only few studies which have dealt with the influence of bleaching gels on the adhesive bond of 
previously prepared composite restorations. This effect was analyzed using different methods, including 
measurement of bond strength, fracture toughness, and microleakage. However, the results of these 
studies are ambiguous. Thus the effect of bleaching gels on the composite-enamel and composite-dentin 
adhesive bond has not yet been clarified and more experimental and clinical studies in this area are 
required. 

Aim: The aim of an experimental part of the thesis was to investigate the effect of repeated application of 
carbamide peroxide bleaching gel on the enamel-composite and dentin-composite shear bond strength and 
fractographic analysis of four contemporary adhesive systems. 

Materials and methods: The bond strength was tested in the following adhesive systems: Gluma Comfort 
Bond (GLU), Clearfil SE Bond (CLE), Adper Prompt (ADP), and iBond (IBO). The adhesives were 
applied to flattened enamel and dentin of extracted human molars and built up with a microhybrid 
composite Charisma. After 25 eight-hour bleaching cycles with a 20 % carbamide peroxide bleaching gel 
Opalescence PF 20, the shear bond strength was measured and compared with control specimens stored in 
water for 24 hours and two-months. The data were analyzed using nonparametric Mann-Whitney test and 
Kruskal-Wallis statistics (p<0.05). A detailed fractographic analysis was performed using scanning 
electron microscopy. 

Results: The bleaching gel significantly decreased the bond strength on both the enamel and the dentin in 
the simplified single-step self-etch adhesives ADP and IBO and markedly affected the fracture pattern of 
ADP specimens at the periphery of the bonded area. 

Conclusions: The results of our study indicate that the durability of adhesive restorations can be 
negatively influenced by carbamide peroxide bleaching and that individual adhesive systems show 
variable sensitivity to the bleaching gel. The choice of good adhesive system and working protocol based 
on the scientific verification in various stress environments gives performed research preventive meaning 
and brings to clinical practice indications and evidence based approaches. 

Key words: adhesive bond, composite material, enamel, dentin, adhesive, adhesive system, bleaching gel
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Úvod 
Pro rekonstrukci poškozených tvrdých zubních tkání a prevenci šíření kariézních procesů se v současnosti 
nejčastěji používají kompozitní materiály, které dokážou poškozenou zubní tkáň funkčně i esteticky 
nahradit. Vedle vynikajících estetických vlastností patří k jejich přednostem akceptovatelná 
biokompatibilita a především možnost ošetření minimálně invazivními postupy. Kompozitní materiály se 
připojují k zubním tkáním pomocí adhezivních systémů, což podstatným způsobem snižuje ireverzibilní 
ztráty tvrdých zubních tkání, neboť preparační postup sestává pouze z odstranění kazivých hmot a 
oslabených částí zubu, aniž by bylo nutné provádět další invazivní úpravy s cílem vytvořit podmínky pro 
mechanické kotvení rekonstrukce. V případě požadavku na doplnění anatomického tvaru zubu lze 
kompozitní materiál adhezivně fixovat na zubní tkáně bez jakýchkoliv zásahů, spojených se ztrátou 
tvrdých zubních tkání.  

Odolnost adhezního spoje mezi tvrdými zubními tkáněmi a kompozitními materiály je tedy jedním 
z hlavních faktorů, určujících životnost rekonstrukce zubu. Adhezní spoj je během své funkce v dutině 
ústní zatěžován mechanickými vlivy, hydrolytickým působením vody (Hashimoto, Ohno a kol. 2000) 
a v neposlední řadě různými exogenními chemickými agens, obsaženými v potravinách, nápojích 
a prostředcích ústní hygieny (Lee, Greener a kol. 1994, Hobson, McCabe a kol. 2000). Jednou skupinou 
chemických látek, které mohou negativně ovlivňovat adhezní spoj, jsou organické peroxidy, obsažené 
v bělicích gelech (Dudek, Roubickova a kol. 2012). Tyto bělicí prostředky jsou v současné době široce 
používány k zesvětlení zubů, které dnes patří mezi často prováděné estetické zákroky ve stomatologii. 
Účinnou látkou bělicích gelů je peroxid vodíku nebo jeho prekurzor karbamid peroxid. 

Dle požadavků na rychlost a intenzitu bělicího efektu se používají koncentrace odpovídající ekvivalentu 
5 % až 35 % peroxidu vodíku. Uvádí se, že mechanismus účinku bělicích gelů spočívá v uvolňování 
kyslíkových radikálů, které reagují s dvojnými vazbami chromoforních molekul uvnitř tvrdých zubních 
tkání (Dahl a Pallesen 2003, Joiner 2006, Minoux a Serfaty 2008). Změna v konjugaci dvojných vazeb 
posouvá absorpční spektrum chromoforních molekul a tím dochází ke vjemu světlejší barvy. Vzhledem 
k nespecifickému působení volných radikálů může však docházet k reakcím nejen s chromoforními 
molekulami, ale i s okolními tvrdými zubními tkáněmi (Tam a Noroozi 2007, Attin, Schmidlin a kol. 
2009), rekonstrukčními materiály (Turker a Biskin 2003, Wattanapayungkul a Yap 2003, Hannig, Duong 
a kol. 2007) a v neposlední řadě s adhezním spojem, který je nejvíce náchylný k degradaci. 

Doposud se výzkum v této oblasti soustřeďoval zejména na to, zda je možné zhotovit adhezivně 
fixovanou výplň na aktuálně bělenou sklovinu či dentin. Výsledky studií ukazují, že zbytky peroxidu 
vodíku, deponované v průběhu bělení do tvrdých zubních tkání, inhibují radikálovou polymeraci 
metakrylátových monomerů adheziva (Minoux a Serfaty 2008). Proto nelze dosáhnout plnohodnotné 
vazby na aktuálně bělených tvrdých zubních tkáních a je třeba po bělení několik dnů až týdnů vyčkat 
(Dishman, Covey a kol. 1994, Cavalli, Reis a kol. 2001). Negativní efekt bělicích přípravků na adhezní 
spoje však lze okamžitě potlačit použitím antioxidantů, (např. kyselina askorbová) a provést adhezivní 
rekonstrukci a bělení v jedné návštěvě. 

Menší pozornost byla dosud věnována vlivu peroxidových přípravků na adhezní spoj již existující 
kompozitní rekonstrukce. Účinky těchto přípravků byly sledovány pouze v několika studiích, a to 
měřením pevnosti vazby (Cavalli, de Carvalho a kol. 2005, Barcellos, Benetti a kol. 2010), měřením 
lomové houževnatosti (fracture toughness) (Far a Ruse 2003) a mikronetěsnosti (microleakage) (Crim 
1992). Výsledky těchto studií však nejsou ve vzájemném souladu. Někteří autoři popisují pokles pevnosti 
vazby ke sklovině, ale ne k dentinu (Cavalli, de Carvalho a kol. 2005), jiní pokles pevnosti vazby 
k dentinu (Far a Ruse 2003) a další pokles pevnosti vazby k oběma tvrdým zubním tkáním (Barcellos, 
Benetti a kol. 2010). 

Hypotézy a cíle práce 
Současná populace především mladších pacientů je trvale vystavena působení řady látek s potenciálním 
korozním efektem na kompozitní rekonstrukce, zhotovené adhezivními technikami. Zatímco degradace 
adhezního spoje ve vodě byla předmětem řady studií, účinek dalších látek je prozkoumán jen ojediněle. 
Chybí ucelený pohled na tuto problematiku, a především systematický přístup výzkumu, zaměřený 



7 

na typické adhezivní systémy s odlišnými vlastnostmi. Pevnost vazby není materiálovou konstantou. Její 
hodnoty závisejí na experimentálním uspořádání a lokálním rozložení napětí při zatížení adhezního spoje. 
Studium odolnosti adhezního spoje v různých prostředích vyžaduje použití řady technik, včetně 
fraktografických postupů, doplňujících multidisciplinární přístup k řešení této problematiky. Životnost 
adhezního spoje determinuje i životnost celé rekonstrukce, a proto znalost průběhu a mechanismu 
porušování adhezního spoje v prostředích s potenciálním korozním efektem má výrazný preventivní 
význam.  

Peroxidové bělicí přípravky při svém rozpadu produkují velmi reaktivní kyslíkové radikály, které 
napadají nejenom chromoforní skupiny zbarvující sklovinu, ale mohou působit oxidačním účinkem 
na zubní tkáně a rekonstrukční materiály. Zkoumání odolnosti adhezního spoje v tomto prostředí může 
poskytnout další údaje nejenom o odolnosti adhezního spoje v tomto prostředí, ale i o mechanismu 
degradace adhezního spoje v silně agresivním prostředí. 

Cílem experimentální části práce bylo objasnit vliv bělení karbamid-peroxidovým bělicím gelem 
na pevnost vazby mezi tvrdými zubními tkáněmi a kompozitem pro čtyři adhezivní systémy s různým 
pracovním postupem.  

Koncept studie, která je obsahem předkládané disertace, vycházel z nulové hypotézy, podle níž bělení 
zubů s použitím přípravků reálně dostupných na trhu neovlivňuje pevnost vazby mezi tvrdými zubními 
tkáněmi a kompozitním materiálem. 

K ověření této hypotézy bylo nutné přinést důkazy o vlastnostech adhezního spoje, exponovaného bělicím 
prostředkům v podmínkách in vitro, nastavených podle standardního modelu testování pevnostních 
vlastností a stability adhezivních prostředků, obsažených v technické normě ISO/TS 11405:2003. 

Experimentální část práce byla rozdělena do několika dílčích cílů: 

1. Proměřit pevnost vazby vytvořené s několika typickými adhezivními systémy na sklovině 
a dentinu a její odolnost v agresivním prostředí peroxidových bělicích gelů. 

2. S pomocí metod elektronové mikroskopie charakterizovat a vyhodnotit morfologii povrchů 
skloviny a dentinu po aplikaci použitých adhezivních systémů jako východisko pro interpretaci 
jejich interakce s tvrdými zubními tkáněmi.   

3. Metodami fraktografické analýzy zjistit oblast adhezního spoje, kde dochází k jeho případné 
degradaci. 

4.  Nalézt přijatelné vysvětlení mechanismu degradace adhezního spoje v prostředí peroxidových 
bělicích gelů. 

Na základě získaných poznatků formulovat doporučení pro výběr adheziv v klinické praxi, která 
by přispěla k prevenci selhávání adhezivních technologií při ošetřování zubního kazu. 

Materiály a metodika 
Ve studii byla použita čtyři dentální adheziva: 

1. dvoukrokové etch-and-rinse adhezivum (dále 2-ERA), Gluma Comfort Bond s leptacím gelem 
Gluma Etch 20 Gel (dále GLU), výrobce Heraeus Kulzer GmbH, Hanau, Německo; 

2. dvoukrokové samoleptací adhezivum (dále 2-SEA), Clearfil SE Bond (dále CLE), výrobce 
Kuraray Medical Inc, Okayama, Japonsko; 

3. dvoulahvičkové, jednokrokové adhezivum (dále 1-SEA), Adper Prompt (dále ADP), výrobce 3M 
ESPE AG, Seefeld, Německo; 

4. jednolahvičkové (all-in-one) 1-SEA, iBond (dále IBO), výrobce Heraeus Kulzer. 

Experimentální dostavby byly zhotoveny z mikrohybridního kompozitního materiálu Charisma (Heraeus 
Kulzer). Adhezivní systémy a kompozitní materiál byly použity v souladu s návody výrobců. Světelná 
polymerace byla prováděna halogenovou polymerační lampou Elipar TriLight (3M ESPE). Intenzita 



8 

světelného toku polymerační lampy 800 mW/cm2 byla kontrolována v pravidelných intervalech pomocí 
integrovaného čidla a testeru světelného výkonu EVT 460 (Preciosa, Česká republika).  

K bělení byl použit komerčně dostupný 20% karbamid peroxidový gel Opalescence PF 20 (Ultradent 
Products Inc, South Jordan, UT, USA), ekvivalentní 6,6 % peroxidu vodíku (Tab. 3). Aby se předešlo 
rozkladu peroxidu a tím riziku snížení jeho koncentrace, byl skladován při teplotě 4 ºC a použit v první 
čtvrtině své exspirační doby. 

Ve studii byly použity intaktní lidské třetí moláry, extrahované z ortodontických důvodů. Zuby byly 
po extrakci očištěny od zbytků měkkých tkání a uchovány po dobu jednoho týdne ve vodném roztoku 
0,5% chloraminu-T a poté v destilované vodě při teplotě 4 °C ve shodě s doporučeními Mezinárodní 
organizace pro Standardy dle technické normy ISO/TS 11405:2003. 

Měření pevnosti vazby smykovým zatížením 

Po aplikaci adheziva a jeho polymeraci byly na sklovině i dentinu zhotoveny standardizované kompozitní 
dostavby s pomocí válcové polyetylenové formičky o průměru 3,5 mm a výšce 2 mm. Formička byla 
umístěna na povrch zubu, zaplněna kompozitním materiálem, který byl polymerován po dobu 20 sekund. 
Zhotovené vzorky byly ihned ponořeny do vody a po 24 hodinách byly polyetylenové formičky opatrně 
odstraněny. 

U experimentálních skupin bylo aplikováno cca 0,1 g bělicího gelu na rozhraní kompozitní dostavby 
a zubních tkání tak, aby bělicí gel byl v kontaktu s adhezním spojem. Poté byl vzorek spolu s malým 
kouskem vaty smočené ve vodě (zajištění standardního prostředí o 100% relativní vlhkosti) zabalen 
do plastové fólie Parafilm M (Alcan Packaging, Chicago, IL, USA). Po osmi hodinách byl bělicí gel 
opatrně odstraněn pomocí tekoucí vody a jemného zubního kartáčku a vzorky byly ponořeny 
do destilované vody až do dalšího bělicího cyklu. 

Vzorky první kontrolní skupiny byly uloženy v destilované vodě po dobu 24 hodin a vzorky druhé 
kontrolní skupiny dva měsíce. Vzorky všech skupin byly uchovávány v termostatu při teplotě 37 ºC. 

Po skončení expozic byly vzorky jednotlivých experimentálních i kontrolních skupin upevněny 
do testovacího zařízení Bencor-Multi-T (Danville Engineering Co, San Ramon, CA, USA) a zatíženy 
ve smyku přístrojem AGS-G (AGS-G, Shimadzu, Kyoto, Japonsko) při rychlosti pohybu příčníku 0,75 
mm/min. Pevnost vazby při smykovém zatížení v megapascalech (MPa) byla vypočtena jako podíl síly 
při porušení vzorku v Newtonech (N) a velikosti adhezní plochy v mm2. 

Fraktografická analýza 

Základní fraktografická analýza vzorků po měření pevnosti vazby byla provedena optickým 
stereomikroskopem SMZ 2T (Nikon, Tokyo, Japonsko) při zvětšení 10 až 60 krát. Následně byla 
provedena detailní analýza skenovacím elektronovým mikroskopem JSM 5500-LV (dále SEM, JEOL, 
Tokyo, Japonsko) při zvětšení 20 až 6000 krát. Vzorky pro SEM analýzu byly sušeny při pokojové 
teplotě po dobu jednoho týdne a poté pokryty tenkou vrstvou zlata pomocí vakuové naprašovašky 
JFC-1200 Fine Coater (JEOL).  

Rozlišovány byly tři typy lomů: 

1. adhezní lomy lokalizované na rozhraní mezi tvrdými zubními tkáněmi a adhezivem, včetně lomů 
procházejících mezi adhezivem a hybridní vrstvou; 

2. kohezní lomy, kdy lomová linie procházela tvrdými zubními tkáněmi nebo kompozitním 
materiálem; 

3. smíšené lomy zahrnující oba předešlé typy. 

Lomová plocha u všech dentinových vzorků byla zaznamenána SEM při zvětšení 25 krát a následně 
změřen podíl lomu typu 1 a 2 pomocí software pro analýzu obrazu SigmaScan 5 (SPSS Inc, Chicago, IL, 
USA).  
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Hodnocení leptacího potenciálu adheziv 

Gel kyseliny fosforečné a primery SEA adheziv byly aplikovány na povrch skloviny a dentinu dle návodu 
výrobce. Pro zjištění rozsahu demineralizace smear layer a povrchu zubních tkání byly vzorky 
po opláchnutí vodou u GLU nebo acetonem u CLE, ADP a IBO (odstranění leptacího gelu a monomerů 
adheziva) vysušeny a analyzovány pomocí SEM. 

Statistická analýza dat 

Pevnosti vazby adhezního spoje v kontrolních skupinách, uchovávaných ve vodě 24 hodin, byly 
analyzovány neparametrickým Kruskal-Wallisovým testem s vícenásobným porovnáváním průměrného 
pořadí. Za účelem analýzy vlivu bělení na pevnost adhezního spoje byl nejprve proveden test rozdílu 
mezi kontrolní skupinou exponovanou po dobu 24 hodin a dvou měsíců pomocí Mann-Whitneyho 
U-testu. Pokud nebyl tímto testem nalezen signifikantní vliv času, byla data obou kontrolních skupin 
spojena a porovnána identickým testem s pevností vazby vzorků experimentální skupiny, u níž byl 
aplikován bělicí gel. Pokud byl nalezen signifikantní rozdíl mezi kontrolními skupinami po 24 hodinách 
a dvou měsících, a tedy potvrzen vliv času, byla pro porovnání s bělenými skupinami použita pouze data 
z dvouměsíční skupiny. Všechny statistické analýzy byly provedeny na hladině významnosti 95 % 
s pomocí statistického software Statistica 7.1 (StatSoft Inc, Tulsa, OK, USA). 

Výsledky 
Pevnost vazby p ři smykovém zatížení 

Průměry pevností vazeb jednotlivých testovaných skupin vzorků společně se směrodatnými odchylkami 
a neparametrickými hodnotami - mediánem, prvním a třetím kvartilem, minimem a maximem pro vzorky 
na sklovině a na dentinu jsou uvedeny v Tab. 1 a 2 a na Obr. 1 a 2. 

Výsledky měření pevnosti vazby na sklovině v kontrolních skupinách exponovaných po dobu 24 hodin 
ve vodě ukazují, že nejvyšší pevnosti vazby bylo dosaženo pro adhezivum GLU, následováno ADP, CLE 
a IBO, přičemž hodnoty pro GLU (p<0,00001) a ADP (p<0,002) byly signifikantně vyšší, než pro IBO. 

U kontrolní skupiny na dentinu bylo pořadí adheziv po 24 hodinách ve vodě odlišné, a to CLE, GLU, 
ADP, IBO, přičemž hodnota pro IBO byla signifikantně nižší než CLE (p<0,03). 

Po dvouměsíčním působení vody došlo u některých adheziv k poklesu, ale i k nárůstu pevnosti vazby 
v porovnání s 24 hodinovou expozicí (Tab. 1 a 2), přičemž výsledky statistické analýzy (Obr. 1 a 2) 
ukázaly, že s výjimkou ADP na dentinu rozdíly mezi nimi signifikantní nebyly. 

Z tohoto důvodu byly hodnoty kontrolních skupin po 24 hodinách a po dvou měsících, s výjimkou ADP 
na dentinu, sloučeny a použity pro statistické porovnání se skupinami vzorků, vystavených působení 
bělicího gelu. Pro ADP na dentinu byly pro porovnání použity pouze výsledky dvouměsíční kontrolní 
skupiny. 

V porovnání s kontrolními skupinami bělení způsobilo statisticky signifikantní pokles pevnosti vazby pro 
GLU a CLE na sklovině i dentinu, s hodnotami p = 0,02-0,03 (viz Obr. 1 a 2). Pro ADP a IBO byl 
nalezen signifikantní pokles pevnosti vazby rovněž, avšak s hodnotami p řádově nižšími 
(p=0,003-0,0005), což jasně potvrzuje degradaci adhezního spoje. 

Fraktografická analýza 

Sklovina – vzorky s adhezivy GLU, CLE a IBO, vystavené působení vody i bělicího gelu, vykazovaly 
podobné chování s typickými adhezními lomy na rozhraní mezi sklovinou a adhezivem, 
s charakteristickým obrazem sklovinných prizmat a rýhami způsobenými brusným papírem při přípravě 
standardní smear layer. Na lomové ploše byly patrné i ojedinělé zbytky kohezně porušené vrstvy 
adheziva. U vzorků ADP, vystavených působní vody, byl obraz jiný: na lomové ploše byly pozorovány 
rozsáhlé oblasti kohezně porušeného adheziva ve formě řas, orientovaných kolmo na směr působící síly. 
U experimentálních skupin vzorků ADP došlo vlivem peroxidového bělicího gelu ke změně charakteru 
lomu. Vzorky vykazovaly dvě odlišné lomové zóny: okrajovou (dále OZ) a centrální (dále CZ). Zatímco 
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obraz CZ byl shodný se vzorky kontrolní skupiny exponované ve vodě s obrazem řas kohezně 
porušeného adheziva, v OZ byly patrny částice plniva kompozitu, drobné dutinky po uvolněných 
částicích plniva a místa kohezně porušeného adheziva. Lom v OZ byl tedy lokalizován mezi kompozitním 
materiálem a vrstvou adheziva. Morfologie OZ byla obdobná jako morfologie povrchu kompozitní 
dostavby, který byl v přímém kontaktu s bělicím gelem. Toto zjištění ukazuje především na porušení 
vazby mezi částicemi plniva a pojiva kompozitu působením peroxidového bělicího gelu. 

Dentin - vzorky adheziv GLU a CLE, vystavené působení vody, vykazovaly smíšený typ lomu 
s rozsáhlými zónami kohezního porušení v dentinu a kompozitu. U CLE se po bělení rozsah kohezních 
lomů nezměnil, avšak u GLU došlo ke zmenšení podílu kohezních zón ve prospěch adhezního typu lomu 
(Obr. 3). U vzorků ADP, vystavených působení vody, byly nalezeny rozsáhlé zóny kohezně porušeného 
adheziva ve formě řas s různě velkými oblastmi s patrnými zbytky částic kompozitního plniva. Po bělení 
 

Voda Bělicí gel Sklovina 

 
24 hodin 2 měsíce  

 ø (SD) ø (SD) ø (SD) 

GLU 24,3 (4,0) 23,3 (3,8) 20,2 (2,9) 

CLE 18,3 (5,4) 19,7 (3,6) 22,0 (1,5) 

ADP 20,4 (2,0) 16,9 (2,6) 11,2 (3,3) 

IBO 13,0 (1,9) 14,3 (4,3) 8,9 (3,1) 
 

Tab. 1 Pevnost vazby na sklovině [MPa] vyjádřená jako průměr (ø) a směrodatná odchylka (SD) 

 

Obr. 1 Pevnost vazby na sklovině. Závorky označují kontrolní skupiny, které byly pro statistickou analýzu spojeny. 
Signifikantní rozdíly jsou vyznačeny vertikálními spojkami a hodnotami p 
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Voda Bělicí gel Dentin 

24 hodin 2 měsíce  

 ø (SD) ø (SD) ø (SD) 

GLU 22,3 (2,1) 24,1 (2,7) 19,6 (4,8) 

CLE 25,0 (4,2) 26,9 (3,9) 22,0 (1,8) 

ADP 20,7 (2,9) 17,2 (4,4) 14,5 (2,1) 

IBO 17,5 (6,7) 20,0 (3,9) 13,4 (2,3) 
 

Tab. 2 Pevnost vazby na dentinu [MPa] vyjádřená jako průměr (ø) a směrodatná odchylka (SD) 

 

Obr. 2 Pevnost vazby na dentinu. Závorky označují kontrolní skupiny, které byly pro statistickou analýzu spojeny. 
Signifikantní rozdíly jsou vyznačeny vertikálními spojkami a hodnotami p 

vzorky ADP vykazovaly opět dvě zřetelně odlišné zóny: okrajovou (OZ) a centrální (CZ), podobně jako 
na sklovině, avšak s jiným charakterem lomu. Lom v CZ byl shodný s lomy kontrolních vzorků, 
vystavených působení vody. Avšak v OZ linie lomu probíhala kohezně uvnitř vrstvy adheziva bez 
výraznějších morfologických znaků, či s oblastmi drobných defektů v adhezivu. Na kontrolních vzorcích 
IBO ve vodě byly pozorovány lomy na rozhraní dentinu a vrstvy adheziva s typickými rýhami 
po broušení a dentinové tubuly se zbytky výběžků adheziva (resin tags) v jejich ústí. Dále kohezní lomy 
vrstvou adheziva ve formě řas, pokrytých částicemi plniva kompozitu. Na některých vzorcích byly 
nalezeny drobné dutinky na rozhraní kompozitního materiálu a vrstvy adheziva, často pozorovaných u 
podobných adheziv (Van Landuyt, Snauwaert a kol. 2007). U vzorků IBO po bělení byl převažující 
charakter lomu pouze adhezní, tj. na rozhraní mezi dentinem a adhezivem, s rýhami po broušení a se 
zbytky kohezně porušené vrstvy adheziva. 
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Obr. 3 Zastoupení jednotlivých typů lomů pro vzorky dentinových skupin, vyjádřené v % celkové lomové plochy: 
GEL = bělicí gel, V2M = voda 2 měsíce, V24H = voda 24 hodin 

Leptací potenciál adheziv 

Morfologie povrchu skloviny a dentinu po naleptání gelem kyseliny fosforečné či primery všech adheziv 
jsou na Obr. 4. Gluma Etch 20 Gel působil nejagresivněji, odhalil typická sklovinná prizmata a široce 
otevřel dentinové tubuly. Povrch dentinu byl částečně překryt částicemi oxidu křemičitého z leptacího 
gelu. Agresivní leptací schopnosti byly nalezeny rovněž u ADP, který také odhalil prizmatickou strukturu 
skloviny a na dentinu široce otevřel tubuly. Na některých místech však byla morfologie prizmat méně 
výrazná. U adheziv CLE a IBO zůstala sklovina překryta smear layer s typickými rýhami, které byly 
způsobeny brusnými částicemi při přípravě vzorků. Přestože smear layer na dentinu byla odstraněna 
a tubuly otevřeny, hluboké rýhy po brusivu zde byly přítomny také, což potvrzuje nízký leptací potenciál 
těchto dvou adheziv. 

Diskuze 
Mnoho studií ukazuje, že vystavení adhezního spoje dlouhodobému působení vody snižuje pevnost vazby 
mezi kompozitním materiálem a tvrdými zubními tkáněmi. Rozsah a mechanismus degradace značně 
závisejí na chemickém složení adheziva a konkrétním pracovním postupu, typu tkáně, na které je 
kompozitní materiál fixován, a na délce expozice vodnému prostředí (Hashimoto, Ohno a kol. 2000, De 
Munck, Van Meerbeek a kol. 2003, Armstrong, Vargas a kol. 2004, Gamborgi, Loguercio a kol. 2007). 
Avšak informací, týkajících se odolnosti adhezního spoje ve vztahu k různým chemickým látkám 
a prostředkům, určeným pro použití v ústní dutině, je podstatně méně. Mezi tyto přípravky patří 
i peroxidové bělicí gely pro bělení vitálních zubů, což je jeden z nejčastěji prováděných estetických 
zákroků v dutině ústní.  

Doposud byly publikovány pouze tři studie, zabývající se vlivem bělicích prostředků na pevnost vazby již 
zhotovených kompozitní výplní, avšak jejich výsledky nejsou ve vzájemném souladu. Cavalli a kol. 
(Cavalli, de Carvalho a kol. 2005) měřili pevnost vazby pomocí metody "microtensile bond strength" 
mezi lidskou sklovinou i dentinem a kompozitem při použití 2-ERA adheziva Single Bond a 2-SEA 
adheziva Clearfil SE Bond. Po bělení 10% karbamid peroxidovým gelem šest hodin denně po dobu dvou 
týdnů byl nalezen pokles pevnosti vazby na sklovině pro Clearfil SE Bond. Pokles pevnosti vazby 
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na dentinu nalezen nebyl. Barcellos a kol. (Barcellos, Benetti a kol. 2010), kteří použili 2-ERA Adper 
Single Bond 2, pozorovali pokles pevnosti vazby na bovinní sklovině i dentinu po vystavení 15% a 20% 
karbamid peroxidovému gelu šest hodin denně po dobu dvou týdnů. Degradace adhezního spoje, 
vytvořeného na dentinu adhezivem 2-ERA Single Bond, byla nalezena také ve studii Far a Ruse (Far a 
Ruse 2003), kteří testovali odolnost adhezního spoje vůči bělení metodou lomové houževnatosti. Jejich 
výsledky ukázaly, že karbamid peroxidové gely o koncentracích vyšších než 11 % poškodily dentinový 
adhezní spoj po 70 hodinovém bělení. Z jejich pozorování dále vyplynulo, že charakter lomu se změnil 
z původně kohezního lomu adheziva na lom rozhraním mezi dentinem a adhezivem, což rovněž potvrzuje 
jeho poškození. 

Vzhledem k tomu, že náchylnost k degradaci adhezního spoje závisí na použitém adhezivu (Hashimoto, 
Nagano a kol. 2011, Pashley, Tay a kol. 2011, Van Meerbeek, Yoshihara a kol. 2011), bylo pro tuto studii 
vybráno několik typických zástupců adheziv s různými pracovními protokoly, reprezentujících současný 
stav poznání adhezivní technologie. Pro bělení byl zvolen gel s obsahem 20 % karbamid peroxidu jako 
zástupce přípravků doporučovaných pro bezpečné bělení (Haywood 1992).  

Statistická analýza odhalila různou odolnost adhezních spojů jednotlivých adheziv vůči bělení (Obr. 32 a 
33). Adheziva 2-ERA GLU a 2-SEA CLE, která patří k nejspolehlivějším, jak bylo ověřeno 
experimentálně in vitro i v klinických studiích (Gallo, Burgess a kol. 2005, Bradna, Vrbova a kol. 2008), 
vykazovala mírné, ale přesto signifikantní poklesy pevnosti vazby na sklovině a v případě CLE 
i na dentinu (Obr. 32 a 33). Fraktografická analýza odhalila převážně lomy na rozhraní skloviny a vrstvy 
adheziva a v případě dentinu smíšené lomy s velkým podílem kohezních porušení dentinu či kompozitu, 
přičemž proces bělení však nezpůsobil výrazné změny charakteru těchto lomů (Obr. 36). Smíšené lomy s 
podílem kohezního porušení substrátů se vyskytují u testů pevnosti vazby ve smyku často. Jsou 
způsobeny především nerovnoměrným rozložením napětí při tomto typu zatížení a rozdílnými 
mechanickými vlastnostmi dentinu a kompozitu (Van Noort, Cardew a kol. 1991, Versluis, Tantbirojn a 
kol. 1997). V případě výskytu kohezních lomů, zasahujících do substrátů, by výsledky měření pevnosti 
vazby měly být interpretovány opatrně, a to z důvodu nesplnění základního požadavku, tj. porušení 
adhezního spoje na rozhraní mezi oběma substráty. Při výskytu smíšených lomů proto nemusí hodnoty 
pevnosti vazby relevantně vypovídat o pevnosti vlastního adhezního spoje. Skutečnost, že u těchto 
adheziv byly vypočteny statistické signifikance poklesu pevnosti vazby p=0,02–0,03, což jsou hodnoty 
blízké kritickému p=0,05, a přítomnost velkého množství smíšených lomů nedovolují vyslovení 
jednoznačného závěru ohledně efektu použitého bělicího prostředku na adhezní spoj. 

Na druhé straně pokles pevnosti vazby u ADP a IBO s nízkými hodnotami statistické signifikance 
p=0,007–0,0005 (Obr. 32 a 33) přesvědčivě ukazuje na degradaci adhezního spoje vlivem bělení. U ADP 
byl pokles pevnosti vazby doprovázen výraznou změnou charakteru lomu na periferii adhezního spoje 
v přímém kontaktu s bělicím gelem. V této periferní oblasti probíhala linie lomu rozhraním mezi 
kompozitem a vrstvou adheziva u skupin na sklovině či kohezně adhezivem u skupin na dentinu (Obr. 35 
a 37). Tato periferní oblast připomínala lomové plochy adhezních spojů vystavených působení roztokům 
NaOCl (De Munck, Ermis a kol. 2007) a v souladu se závěry těchto prací indikuje postupnou penetraci 
reaktivních komponent bělicího gelu z periferie směrem do vnitřku adhezního spoje. Nepravidelná 
hloubka této oblasti může být způsobena  rozdílnou tloušťkou vrstvy adheziva nebo nedokonale 
definovanou plochou při zhotovení kompozitních dostaveb na povrchu skloviny nebo dentinu pomocí 
polyetylenové formičky. 

Tyto výsledky ukazují, že peroxidové bělicí gely mohou iniciovat degradaci adhezních spojů mezi 
kompozitním materiálem a tvrdými zubními tkáněmi. Rozsah poškození však výrazně záleží 
na chemickém složení daného adheziva. Nulovou hypotézu ohledně odolnosti adhezního spoje vůči 
bělicím prostředkům můžeme proto zamítnout. 

Studie zabývající se pevnostmi adhezních vazeb se shodují v tom, že sklovinný adhezní spoj tvořený 
ERA adhezivy (Van Meerbeek, De Munck a kol. 2003, De Munck, Van Landuyt a kol. 2005) je 
odolnější, než spoj tvořený SEA adhezivy (Perdigao, Gomes a kol. 2006) a dále na faktu, že adhezní spoj 
na dentinu je obecně méně odolný, než na sklovině. Spodní část dentinové hybridní vrstvy, zejména 
nedokonale impregnovaná kolagenní vlákna, je pravděpodobně nejvíce napadnutelná zóna, jak bylo 
prokázáno při studiu degradace adhezního spoje ve vodě. Mezi hlavní degradační mechanismy, které se 
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uplatňují po několikaměsíčním vystavení adhezního spoje účinkům vody (De Munck, Van Landuyt a kol. 
2005) patří hydrolýza a enzymatické štěpení kolagenních vláken a hydrolýza zpolymerovaného adheziva 
(Sano 2006). Důvodem nižší odolnosti adhezní vazby některých SEA adheziv jsou nejen nedokonale 
impregnovaná kolagenní vlákna (Carvalho, Chersoni a kol. 2005), ale také jejich značná hydrofilita (Tay, 
Pashley a kol. 2002), která dovoluje rychlou difuzi vody do vrstvy zpolymerovaného adheziva, 
provázenou vznikem kanálkovitých defektů vyplněných vodou (water trees) (Tay, King a kol. 2002), jeho 
botnání a plastifikaci (Tay, Pashley a kol. 2002). Rovněž primární přítomností vody ve většině adheziv 
tohoto typu a jejím pronikáním do hybridní vrstvy (Chersoni, Suppa a kol. 2004) dochází k fázové 
separaci jednotlivých složek adheziv a jejich nedokonalé polymeraci (Jacobsen a Soderholm 1995), což 
se projevuje vznikem různých dutin a puchýřků (osmotic blistering) (Tay, Lai a kol. 2004, Van Landuyt, 
De Munck a kol. 2005) v adhezním spoji SEA adheziv. Tyto defekty mohou akcelerovat průnik vody 
do spoje a být místem koncentrace napětí při zatížení, což vyúsťuje ve zhoršenou mechanickou odolnost 
adhezního spoje.  

Je možno předpokládat, že vysoká pevnost a odolnost vůči bělení nalezená u adheziva GLU je výsledkem 
optimálně naleptaného mikroretenčního reliéfu na sklovině i dentinu gelem kyseliny fosforečné (Obr. 39). 
U 2-SEA adheziva CLE, které má nižší leptací potenciál, může být důvodem jeho dobré odolnosti vůči 
bělení fakt, že obsahuje funkční monomer 10-MDP, který se chemicky váže na hyroxyapatit tvrdých 
zubních tkání (Yoshida, Nagakane a kol. 2004). Navíc toto adhezivum ve svém druhém kroku zapečetí 
svou hydrofobní složkou primerem ošetřený povrch zubních tkání, což napomáhá snížit permeabilitu 
adhezního spoje pro vodu a tím i pro složky bělicího gelu (Van Meerbeek, Yoshihara a kol. 2011). 

Nižší odolnost 1-SEA adheziva ADP vůči peroxidovému bělicímu gelu není překvapující. Toto 
adhezivum obsahuje vodu potřebnou pro ionizaci kyselých monomerů a dále 2-hydroxymetakrylát 
(HEMA), který zajišťuje mísitelnost hydrofobních složek s vodou a vytvoření homogenního roztoku. 
Vzhledem k vysokému bodu varu nemůže být HEMA stejně efektivní v odstraňování vody jako těkavá 
rozpouštědla ethanol či aceton. Voda zadržená v hybridní vrstvě tak může inhibovat polymerační reakci 
a snižovat stupeň konverze monomerů při polymeraci (Jacobsen a Soderholm 1995, Van Landuyt, 
Snauwaert a kol. 2008). Nedokonale zpolymerovaný adhezní spoj je pak propustný pro vodu a další látky, 
což mohlo být pravděpodobnou příčinou nalezeného poklesu pevnosti vazby vzorků dvouměsíční 
skupiny, vystavené působení vody v porovnání s jednodenní kontrolní skupinou (Obr. 35).  

K oslabení adhezního spoje může docházet i jiným mechanismem. Ve studii zabývající se vlastnostmi 
adhezních spojů, vytvořených pomocí adheziva Prompt L-Pop (3M ESPE) s velmi podobným složením 
jako ADP, bylo zjištěno, že reakcí kyselých komponent adheziva s bazickými aminy iniciačního systému 
kompozitního materiálu může docházet k snížení jeho účinnosti a tím narušení polymerační reakce 
kompozitu v oblasti mezi kompozitním materiálem a horní vrstvou adheziva. Výsledkem této reakce je 
nižší pevnost vazby (Tay, King a kol. 2001). Přestože popisovaná reakce se projevila v případě, 
že kompozit byl polymerován až po několika minutách po nanesení na vrstvu adheziva, lze předpokládat, 
že probíhá již od prvního okamžiku kontaktu kompozitního materiálu s kafrchinon-aminovým 
fotoiniciačním systémem se silně kyselým a nedokonale zpolymerovaným adhezivem. Ve skupinách 
vzorků ADP na sklovině se nabízí myšlenka, že okrajová zóna, pokrytá částicemi plniva kompozitu 
(Obr. 35 D), byla primárním místem penetrace peroxidového bělicího gelu v důsledku jejího oslabení 
reakcí kyselého adheziva s iniciátory polymerace kompozitu. Na druhé straně u dentinových vzorků byla 
v okrajové zóně nalezena hladká linie kohezního lomu adheziva (Obr. 37 C). Toto odlišné chování 
adhezního spoje na dentinu může být vyvoláno větším množstvím vody absorbované adhezivem 
z dentinu a v důsledku toho i snazší penetrací bělicího gelu vedoucí k následné rychlé degradaci spoje 
(Durner, Stojanovic a kol. 2011). 

Otázkou zůstává, proč podobné chování nebylo pozorováno také u IBO, u něhož lze očekávat též rychlou 
difuzi vody a její zvýšený obsah ve vrstvě adheziva (Van Landuyt, Mine a kol. 2009). Adhezivum IBO 
však obsahuje méně kyselý funkční monomer 4-META se slabší schopností vytvořit mikroretenční reliéf 
než ADP. Snížený leptací potenciál je patrný i z jeho neschopnosti odstranit smear layer zejména 
z vysoce mineralizované skloviny (Obr. 39) a v důsledku toho jeho nejnižší pevnosti vazby ze všech 
testovaných adheziv. Převažující charakter lomu na rozhraních mezi tvrdými zubními tkáněmi a vrstvou  
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Obr. 4 Morfologie skloviny a dentinu po leptání gelem kys. fosforečné a SEA adhezivy. 
GLU Etch 20 aplikován 20 s: na sklovině patrná prizmata; na dentinu otevřené dentinové tubuly místy pokryté částicemi 
SiO2. CLE primer aplikován 20 s: na sklovině patrná smear layer; na dentinu smear layer odstraněna částečně, viditelné 
otevřené tubuly; na obou tvrdých zubních tkáních viditelné rýhy po brusných částicích. ADP aplikován 15 + 10 s: na sklovině 
smear layer odstraněna, patrná prizmata; dentin zbavený smear layer, viditelné otevřené tubuly. IBO aplikován 30 s: 
sklovina částečně pokryta smear layer, místy patrné obrysy prizmat; dentinové tubuly otevřené; stopy po broušení jasně 
viditelné na sklovině i dentinu. Měřítko vpravo dole 10 µm, 2000 x 
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adheziva naznačuje, že rozhraní jsou nejslabšími místy adhezního spoje, nejvíce náchylná k degradaci jak 
vodou, tak peroxidovým bělicím gelem 

Závěry 
V oblasti adhezivní stomatologie bylo v průběhu posledních let dosaženo výrazného pokroku. Podařilo se 
vyvinout materiály a adhezivní systémy s klinicky akceptovatelným pracovním postupem, které přinášejí 
vysoké okamžité pevnosti vazeb a umožňují vytvoření estetických a funkčních výplní, jejichž životnost se 
vyrovnává životnosti amalgámových výplní (Abt 2008, Carvalho, Manso a kol. 2012).  

Základním materiálem pro ošetření kazivých lézí jsou v současné době kompozitní materiály, které svými 
optickými vlastnostmi dobře nahrazují zubní tkáně, jsou dostatečně odolné mechanickému zatížení, 
odolné prostředí dutiny ústní a jsou přijatelné i z hlediska biologických vlastností. Avšak překonání 
některých vlastností kompozitních materiálů, jako je polymerační kontrakce či jejich nekompatibilita 
s tvrdými zubními tkáněmi, vyžaduje podstatně náročnější pracovní postupy a aplikaci adhezivních 
systémů.  

Z četných studií vyplývá, že vytvoření dlouhodobě odolného adhezního spoje nadále zůstává otevřenou 
kapitolou pro budoucí výzkum. Experimentálně byly prozkoumány faktory ovlivňující kvalitu a odolnost 
adhezního spoje a objasněny byly i mnohé degradační mechanismy, které adhezní spoj poškozují. Na 
základě pochopení těchto degradačních mechanismů bylo možné navrhnout nové materiály a techniky, 
které riziko degradace adhezního spoje snižují. 

Relativně dobrá klinická odolnost rekonstrukcí tvrdých zubních tkání, zhotovených současnými 
kompozitními materiály, je podmíněna přesným dodržováním pracovních postupů s vysokou 
technologickou náročností. Přesto se degradace adhezního spoje do určité míry uplatňuje i při použití 
současných nejodolnějších materiálů. Při nedodržení pracovního postupu pak mohou degradační 
mechanismy velmi rychle snížit pevnost vazby, dát vznik spáře mezi rekonstrukcí a tvrdými zubními 
tkáněmi s následným vznikem sekundárního kazu. 

Předložená disertační práce ukazuje, že karbamid peroxidový bělicí gel může způsobovat rychlou 
degradaci adhezního spoje. Náchylnost adhezního spoje k degradaci je však silně závislá na konkrétním 
adhezivním systému, jímž byl spoj vytvořen. Dosažené výsledky prokazují, že adheziva, u nichž je 
aplikační protokol zjednodušen do jednoho kroku, jsou k degradaci obzvláště náchylné. 

Přes nezpochybnitelné příznivé vlastnosti adhezivních technologií ošetření zubního kazu je třeba mít na 
zřeteli, že jde o ošetřování symptomatické, které samu příčinu kazu nepostihuje. Naopak, selhání výplně 
s sebou nese riziko progrese kazivé léze a nutnost další preparace sekundárního kazu, která je spojena se 
ztrátou zubních tkání. 

Výběr vhodného adhezivního materiálu a pracovního postupu, provedený na základě vědeckého 
zdůvodnění a experimentálního ověření za různých zátěžových podmínek, tak dává provedenému 
výzkumu významný preventivní smysl a pro klinickou praxi přináší indikace a postupy založené 
na důkazech. 
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