
 

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. 
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