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Parandab tekkivat kaariest (remineralisatsioon)
Nano-hüdroksüapatiit pärsib uue kaariese teket
( ApaCare & Repair hambaparandusgeel, ApaCare Liquid)
Uurimuse disain
Uurimuse eesmärk oli uurida sünteetilise nano-hüdroksüapatiidi (HA)
pärssivat mõju hambakaariesele. Nano-HA sünteesiti Ca(H2PO4)2
sadestusreaktsiooniga. Kunstlik kaaries valmistati, kasutades happelahust
ja inokuleerides Streptococcus mutans (S. mutans) Sprague-Dawley (SD)
rottide suhu. Pärast nano-HA mineraliseerumist 10 päeva jooksul mõõdeti
emaili kõvadust Sünteetilise nano-HA pärssivat mõju hambakaariesele
vaadeldi loomkatses roti hamba loputamisel nano-HA lahusega.
Tulemused
Transmissioonelektronmikroskoobiga (TEM) vaadeldes selgus, et kuivatatud
HA osakesed olid nõelataolised (mõõtmed 5–20 nm x 60 nm) ja paagutatud
HA osakesed ümmargused (diameeter alla 100 nm). Remineralisatsioonikatse
näitas, et erikujuliste nano-HA osakestega lahus suurendas kunstliku
kaariese kõvadust ja parandas selle remineralisatsiooni. Loomkatse näitas,
et kuivatatud nano-HA mõjus hambakaariese arengule pärssivalt. Nano-HA
hea omadus absorbeerida süljevalke ja glükaane viib selleni, et bakterite
hammaste pinna koloniseerimine võib väheneda või muutuda.

nõelataoline nano-HA
ümmargune nano-HA
naatriumfluoriidi lahus
üldine HA
füsioloogiline soolalahus
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Hammaste pinna kõvaduse suurenemine aja jooksul vastavalt aktiivsele komponendile

Viide: Kuilong L, Xiangcai M, Jiuxing Z, Xingyi L, Xingyi L, Meiling Z: Inhibitory Effect of Synthetic Nano-Hydroxyapatite on Dental Caries.Key Engineering Materials 336 – 338, 1538 – 1541
(2007).
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Hüdroksüapatiidi suspensioonid kiirendavad remineralisatsiooni
( ApaCare & Repair remineraliseeriv hambapasta)
Uurimuse disain
Hambaemaili kunstlike kaarieselesioonide uurimine valgusmikroskoopia
(polariseeritud valgusmikroskoopia), skaneeriva elektronmikroskoopia,
röntgeni (kontaktmikroradiograafia) ja mikrosensoritega enne ja pärast
töötlust kunstliku sülje ja hüdroksüapatiidi suspensiooniga.
Tulemused
Hüdroksüapatiidi vesisuspensioon suurendas emaili pinna (1) ja pinnaaluste
alade (2) remineralisatsiooni.

Vaadeldud emailiproovide analüüs skaneeriva elektronmikroskoobiga
1

3

2

4

1 Töötlemata emailipind
2 Olukord pärast kunstliku kaarieselesiooni
tekitamist
3 Olukord pärast
remineralisatsiooni
kunstliku süljega
4 Olukord pärast
remineralisatsiooni
hüdroksüapatiidi
suspensiooniga

Viide: Okashi T, Kani T, Isozaki A, Nishida A, Shintani H, Tokumoto T, Ishizu E, Kuwahara Y, Kani,
M: Remineralization of artificial caries lesions by Hydroxyapatite. I Dent Health 41, 214 – 223
(1991).

Nano-hüdroksüapatiidi ja naatriumfluoriidi kombineeritud mõjud algstaadiumis kaarieselesioonide
remineralisatsioonile ( ApaCare remineraliseeriv hambapasta)
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Table 1. Nano-HA VHN Väärtused lihtsat sukeldamise mudelit kasutades
Viide: Kim MY, Kwon HK, Choi CH, Kim BI:
Combined Effects of Nanohydroxyapatite
and NaF on Remineralisation of Early Caries
Lesions. Key Engineering Materials 330 – 332,
1347 – 1350 (2007).

Viide: M. Y. Kim et. al., Key Engineering Materials, 330 – 332 (2007) pp. 1347 – 1350.

Väärtused on esitatud kujul keskmine ± standardhälve. Viide: Kim MY, Kwon HK, Choi CH, Kim BI:
Combined Effects of Nanohydroxyapatite and NaF
on Remineralisation of Early Caries Lesions. Dest
vesi = destilleeritud vesi Kõigi NaF lahuste konsentratsioon on 0,05%. a, b, c, d – sama täht näitab, et
a=0,05 korral ei näidanud Duncani test olulist erinevust.

Uurimuse disain
Uurimuse eesmärk oli in vitro tsüklilise remineralisatsiooni ja ravi mudelit
kasutades hinnata nano-HA-d ja fluoriidi sisaldava hambapasta kombineeritud
mõjusid algstaadiumis kaarieselesioonidele inimese hambaemailis.
48 tunni jooksul demineraliseeriti kunstlikult 48 inimese hambaemaili
eksemplari, mille Vickersi kõvaduse väärtus (VHN) jäi vahemikku 25-45.
Uuring viidi läbi kaheksas töötlusgrupis (0%, 1%, 5%, 10% nano-HA-d
destilleeritud vees ja samas kontsentratsioonis nano-HA-d 0,05% NaF
lahuses) Eksemplare inkubeeriti in vitro remineralisatsiooni mudelis.
Pärast eksemplaride 12 tunniks töötlus- ja remineralisatsioonilahusesse
sukeldamist määrati iga eksemplari VHN 24 tunni möödudes. Määramist
korrati 48 tunni möödudes. Kõigi eksemplaride emailipindu uuriti
konfokaalse skaneeriva lasermikroskoobi (CLSM) ja skaneeriva
elektronmikroskoobiga (SEM). Andmete statistiline olulisus määrati
ühefaktorilise dispersioonanalüüsi ja Duncani testiga. P väärtus<0.05 loeti
oluliseks.

Tulemused
Tulemused näitasid, et remineralisatsiooni aste (VHN väärtuste põhjal) oli
NaF-gruppides kõrgem kui destilleeritud vee gruppides. Remineraliseeritud
emailieksemplaride VHN väärtused olid 48 tunni järel kõrgemad kui 24 tunni
järel. Lisaks kerkis remineralisatsiooni aste suurenenud nano-HA
kontsentratsiooniga ja oli NaF-gruppides kõrgem kui destilleeritud vee
gruppides (p<0,05). Nano-HA-ga töödeldud gruppide puhul näitasid CLSM
ja SEM emailile kinnitunud nanosuuruses osakesi. Nano-HA võib
remineralisatsioonil omada koostoimet fluoriidiga hambapastaga.
Kokkuvõttes võib nano-HA 0,05% NaF hambapasta koostises kaasa aidata
varajases staadiumis kaarieselesioonide remineralisatsioonile.

HILO Trade OÜ

Kaariese vähendamine
Hüdroksüapatiiti sisaldav hambapasta vähendab lastel kaariese esinemist
( ApaCare remineraliseeriv hambapasta)
Uurimuse disain
Kolm aastat väldanud juhusliku valikuga uurimuses osales 181 last (92 poissi,
89 tüdrukut) erinevatest Jaapani koolidest. Lapsed pesid pärast lõunasööki
järelevalve all hambaid 5% hüdroksüapatiiti sisaldava hambapastaga.
Kontrollgrupp kasutas ilma hüdroksüapatiidita hambapastat. Igal aastal
määrati DMFT indeks ja võrreldi kaariese esinemist hiljuti suhu lõikunud
hammastel.

Tulemused
• Hüdroksüapatiidiga hambapastat kasutanud grupi DMFT indeks oli
tunduvalt madalam.
• Kaariest esines hiljuti suhu lõikunud hammastel tunduvalt vähem kui
kontrollgrupil.
Kaariese esinemine (uus DMFT väärtus)
1. Esindatud on kõik hambad, mis uurimuse alguses olid terved.
2. Arvesse on võetud kõik uurimuse jooksul suhu lõikunud uued hambad.
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Viide: Kani T, Kani M, Isozaki A, Shintani H, Ohashi T, Tokumoto T: Effect to apatite-containing
dentifrices on dental caries in school children. I Dent Health 39, 104–109 (1989).

Hammaste valgendamine
Hüdroksüapatiiti sisaldav hambapasta muudab hambad valgemaks ja läikivamaks
( ApaCare hambapasta, ApaCare & Repair hambaparandusgeel)
Uurimuse disain 1: Seosed poleerimisomadustega
Uurimuses kasutati välja tõmmatud hambaid, mida töödeldi eri
kontsentratsioonides hüdroksüapatiiti (15%, 3% ja 0%) sisaldavate
hambapastade ja spetsiaalpastadega (20% ja 60%). Pastad lahjendati 1:1
veega ja hambaid poleeriti iga 15 minuti järel 5-tunnise perioodi jooksul.
Uurimuse disain 2: Mõju heledusele ja läikele
12 vabatahtlikku, kelle vanus oli vahemikus 20 ja 50 aastat ja kes ei olnud
varem hüdroksüapatiiti sisaldavat hambapastat kasutanud, pesid kahe
nädala jooksul hambaid hüdroksüapatiiti mitte sisaldava hambapastaga.
Heledust ja läiget mõõdeti nii kahenädalase perioodi alguses kui ka lõpus.
Seejärel jaotati grupp kaheks grupiks, millest esimene kasutas 3%
hüdroksüapatiidi sisaldusega ja teine 15% hüdroksüapatiidi sisaldusega
hambapastat. Heledust ja läiget mõõdeti kahe, nelja ja kuue nädala möödudes.
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Paranemise protsent
Viide: Niwa M, Sato T, Li W, Aoki H: Polishing and Whitening Properties of Toothpaste, J Mater
Sci, Mater Med 12, 277 – 81 (2001).

Tulemused
• Hüdroksüapatiidi kontsentratsioon ei mõjutanud poleerimisomadusi.
• Hüdroksüapatiiti sisaldavad hambapastad muudavad hambad valgemaks.
• Poleerimis- ja valgendamisomaduste vahel seoseid ei leitud.
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Hambaemaili katmine
Hüdroksüapatiit katab pleekinud hambaemaili ( ApaCare & Repair hambaparandusgeel)
Uurimuse disain
Värskelt välja tõmmatud inimhammastest võetud ja puhastatud emailiproovid
kaeti küünelakiga, jättes ava. Seejärel töödeldi neid pleegitava kreemiga,
mis sisaldas 35% vesinikperoksiidi. Pärast pleegitamist lihviti osa proove
20 sekundi jooksul hüdroksüapatiiti sisaldava suspensiooniga. Pindu uuriti
ja võrreldi skaneeriva elektronmikroskoobi ja värvkapillaartesti abil.

Tulemused
„Puhastatud” proovid näitasid mõningaid hambapesu märke.
• Pleegitatud pinnad olid karedamad kui pleegitamata pinnad.
• Hüdroksüapatiidiga töödeldud pleegitatud pinnad olid tasasemad kui
töötlemata pinnad.
• Värvkapillaartest näitas mõningaid pinnadefekte nii pleegitatud kui ka
hüdroksüapatiidiga töödeldud proovidel, kusjuures defektid ulatusid
sügavamale hüdroksüapatiidiga töötlemata grupis.
•

Viide: Kawamata H, Nishio M, Fujita K, Ishizaki T, Hayman R, Ikemi T:
Posterpresentation 82nd General Session & Exhibition of the IADR / March 2004.

Katu vähendamine
Hüdroksüapatiidi suspensioonid muudavad hammaste pinna tasasemaks ja vähendavad
katu moodustumist ( ApaCare Professional, ApaCare Professional home)
Uurimuse disain
Värskelt välja tõmmatud inimhammastest võetud emailiproovid lihviti
tasaseks ja töödeldi standardtingimustes kolme eri RDA väärtusega (120/
170/250) poleeriva pastaga. Seejärel remineraliseeriti proovid hüdroksüapatiiti
sisaldava hambapastaga. Skaneeriva elektronmikroskoobi (SEM) abil uuriti
pindu Streptococcus mutansi (SM) kolonisatsiooni suhtes.
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(PRTC-SF).

Tulemused
• Mida suurem oli RDA väärtus, seda karedamad olid proovid.
• Hüdroksüapatiiti sisaldava hambapastaga töötlemine vähendas pinna
karedust allapoole poleerimiseelset taset.
• SM bakterite pinnakoloniseerimiskiirus kasvas tunduvalt pärast
poleerimist, kuid vähenes seejärel hüdroksüapatiidi suspensiooni toimel.
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Viide: Nishio M, Kawamata H, Fujita K, Ishizaki T, Hayman R, Ikemi T:
A new enamel restoring agent for use after PMTC. Posterpresentation
82nd General Session & Exhibition of the IADR / March 2004.
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