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Streszczenie
Wprowadzenie. Systematyczne stosowanie past do zębów z fluorem jest ważnym elementem profilaktyki prze−
ciwpróchnicowej zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Zmniejszenie stężenia jonów fluorkowych w pastach do zę−
bów dla dzieci poniżej 6. r.ż. ma na celu zminimalizowanie ryzyka fluorozy zębów stałych.
Cel pracy. Określenie wpływu stosowania past do zębów dla dzieci Oral B Stages® i Blendi Gel® (500 ppm F–) na
stężenie jonów fluorkowych w ślinie.
Materiał i metody. Zbadano 57 dzieci w wieku 5–8 lat. Oceniono stan uzębienia w aspekcie występowania próch−
nicy zębów mlecznych (liczby puw/p, puw/z) oraz higienę jamy ustnej (wskaźnik PI).W niestymulowanej ślinie
mieszanej oznaczono stężennie jonów fluorkowych przed i po szczotkowaniu zębów pastą Oral B Stages lub Blen−
di Gel. 
Wyniki. Frekwencja próchnicy była bardzo duża i wynosiła 82,8%. Stan higieny jamy ustnej uznano za zadowa−
lający (średnie PI = 0,93). Zaobserwowano istotny statystycznie (p < 0,0001) wzrost stężenia jonów fluorkowych
w ślinie po zastosowaniu obu ocenianych past. Wzrost stężenia F– był znamiennie większy (p < 0,005) w przypad−
ku użycia pasty Oral B Stages w porównaniu z Blendi Gel.
Wnioski. Pasty do zębów Blendi Gel i Oral B Stages mogą być skutecznym środkiem w profilaktyce próchnicy
zębów mlecznych (Dent. Med. Probl. 2009, 44, 3, 328–332).
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Abstract
Background. Systematc use of toothpaste containing fluoride is a very important element of caries prevention
among adults as well as children. Lowering fluorides concentration in toothpastes recommended for children be−
low 6 years of age is aimed to decrease the risk of permanent teeth fluorosis.
Objectives. The aim of the study was to determine the influence of used toothpastes Oral B Stages® and Blendi
Gel® (500 ppm F–) on to fluoride level in saliva. 
Material and Methods. The study comprised randomly selected 57 children, 5 to 8 years old. The frequency of
caries was evaluated and its intensity quantified by dmf/t and dmf/s value. Oral hygiene status was evaluated by
using PI index. The level of fluoride was marked in not stimulated mixed saliva. 
Results. The obtained caries prevalence was very high (82.8%). Oral hygiene condition was found satisfactory
(mean value of PI = 0.93). Statistically significant (p < 0.0001) increase in fluoride level was observed after teeth
brushing using evaluated toothpastes. Significantly higher (p < 0.005) rise of F– concentration was found in case of
Oral B Stages toothpaste comparing with Blendi Gel.
Conclusions. Both toothpastes – Blendi Gel and Oral B Stages are very effective aids in decidous teeth caries pre−
vention (Dent. Med. Probl. 2009, 44, 3, 328–332).
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Ekspozycja na fluor w pierwszych latach życia
ma istotny wpływ na zdrowie jamy ustnej. Zostaje
w ten sposób zapewniona ochrona wyrzynających
się zębów mlecznych (egzogenne działanie fluo−
ru). W przypadku endogennego dostarczenia tego
pierwiastka dochodzi do jego wbudowywania się
w strukturę zawiązków zębów stałych, co powo−
duje ich większą odporność na próchnicę w okre−
sie poerupcyjnym [1]. Obecnie uważa się, że naj−
bardziej istotne z punktu widzenia profilaktyki
przeciwpróchnicowej jest stałe egzogenne dostar−
czanie niewielkich stężeń fluoru. Miejscowy me−
chanizm jego działania polega na hamowaniu de−
mineralizacji szkliwa zębów, sprzyjaniu procesom
remineralizacji wczesnych zmian próchnicowych
oraz zaburzaniu metabolizmu bakterii płytki na−
zębnej. Charakterystyczne dla jonów fluorkowych
jest duże powinowactwo do hydroksyapatytu
szkliwa z wbudowywaniem się w jego strukturę
w miejsce jonów hydroksylowych. Powstałe fluo−
roapatyty mają bardziej stabilną sieć krystaliczną
i są odporniejsze na działanie kwasów.

Stabilność struktury szkliwa zależy w dużej
mierze od pH oraz stężeń jonów wapniowych, fo−
sforanowych i fluorkowych w ślinie i płynnej fazie
płytki nazębnej. Przy spadku pH poniżej wartości
krytycznej wynoszącej 5,5 dla hydroksyapatytu,
a 4,5 dla fluoroapatytu dochodzi do rozpuszczania
szkliwa. Polega to na przechodzeniu jonów wap−
niowych i fosforanowych z apatytów do środowi−
ska zewnętrznego. Działanie remineralizujące flu−
oru polega na ułatwieniu wbudowywania jonów
wapniowych i fosforanowych w miejscach począt−
kowej demineralizacji szkliwa. Jego aktywność
przeciwbakteryjna wyraża się w hamowaniu ak−
tywności enzymu enolazy, co prowadzi do zabu−
rzeń przemiany glukozy i w rezultacie do zmniej−
szenia wytwarzania kwasu mlekowego. Ponadto
jony fluorkowe upośledzają adherencję drobnou−
strojów płytki do powierzchni zębów [2]. Co−
dzienne stosowanie fluoryzowanej pasty do zębów
sprzyja utrzymywaniu odpowiedniego stężenia te−
go pierwiastka w środowisku jamy ustnej [3]. 

Do past do zębów są dodawane obecnie różne
związki fluoru, takie jak: fluorek sodu (NaF), mo−
nofluorofosforan sodu (SMFP) czy aminofluorki
(AMF). Fluorek sodu w środowisku jamy ustnej
łatwo ulega dysocjacji do aktywnej, zjonizowanej
postaci (F–) i jest dobrze przyswajany przez szkli−
wo [4]. Z wielu doniesień wynika, że jego skutecz−
ność przeciwpróchnicowa jest większa niż SMFP
[4–6]. Zdaniem autorów cytowanych powyżej
prac o skuteczności kariostatycznej pasty do zę−
bów decyduje nie tylko rodzaj zastosowanego
związku fluorowego i jego stężenie, ale także bio−
dostępność, czyli przyswajalność przez szkliwo.
Może ona zależeć od innych składników, które re−

agując ze związkiem fluorowym, zmniejszają jego
aktywność. Wykazano, że dodanie uwodnionej
krzemionki jako środka abrazyjnego niewykazują−
cego powinowactwa do NaF wpływa korzystnie
na przyswajanie jonów fluorkowych [4–6]. 

Pasty do zębów dla dzieci Blendi Gel® i Oral
B Stages® firmy Procter & Gamble zawierają flu−
orek sodu oraz uwodnioną krzemionkę. Stężenie
fluoru jest odpowiednie dla dzieci z uzębieniem
mlecznym i wynosi 0,05% (500 ppm). Celem pra−
cy jest określenie stężenia uwalniania fluoru do
śliny po zastosowaniu past Oral B Stages i Blendi
Gel.

Materiał i metody 

Badaniu poddano 57 dzieci w wieku 5–8 lat,
w tym 34 dziewczynki i 23 chłopców (tab. 1). Śre−
dnia wieku badanych wynosiła 6,3 lat. Większość
dzieci (71,9%) było w wieku przedszkolnym (5–6
lat), pozostałe uczęszczały do szkół podstawo−
wych (7–8 lat).

Badanie kliniczne obejmowało ocenę stanu
uzębienia w aspekcie występowania próchnicy zę−
bów mlecznych (liczby puw/z i puw/p oraz wskaź−
nik leczenia: w/p+w). Stan higieny jamy ustnej
oceniono za pomoca wskaźnika PI (Plaque Index). 

Badanie laboratoryjne polegało na dwukrotnym
pobraniu od każdego uczestnika doświadczenia nie−
stymulowanej śliny mieszanej w ilości ok. 2 ml. Śli−
na była pobierana przed i 5 minut po szczotkowaniu
zębów (badanie I i II). Po odwirowaniu jej przez 15
min przy 3900 obr./min w uzyskanym supernatan−
cie oznaczano stężenie jonów fluorkowych za po−
mocą jonowo−selektywnej elektrody Orion 96
09BN połączonej z mikrokomputerem CPI−551. 

Dzieci oczyszczały zęby pod nadzorem osób
przeprowadzających badanie pastą Oral B Stages
lub Blendi Gel w ilości 1 cm, używając szczotecz−
ki Oral B Stages firmy Procter & Gamble. Czas
trwania zabiegu higienicznego wynosił 1 minutę
i kończył się wypłukaniem jamy ustnej wodą. Pa−
sty Oral B Stages używało 30 osób, a Blendi Gel
27 osób.

Wiek – lata Dziewczynki Chłopcy Razem 
(Age – years) (Girls) (Boys) (Total)

n % n % n %

5–6 23 67,6 18 78,3 41 71,9

7–8 11 32,4 5 21,7 16 28,1

Razem 34 59,6 23 40,4 57 100,0
(Total)

Tabela 1. Liczebność, wiek i płeć badanych

Table 1. Number, age and gender



Uzyskane wyniki poddano analizie statystycz−
nej z wykorzystaniem testów t− Studenta i Wilcoxo−
na (jeżeli nie było rozkładów normalnych). Hipote−
zy weryfikowano na poziomie istotności p < 0,05.

Wyniki 

Średnie wartości analizowanych parametrów
uzębienia zostały zestawione w tab. 2. Frekwencja
próchnicy zębów mlecznych u badanych była bar−
dzo wysoka i wynosiła ogółem 82,8%. Większą
częstość występowania tego schorzenia zaobser−
wowano u chłopców (95,7%) niż u dziewcząt
(79,4%). Przeciętnie u każdego dziecka stwierdzo−
no 5,61 zęba i prawie dwukrotnie więcej po−
wierzchni (10,0) dotkniętych procesem próchnico−
wym (liczba puw). Główną składową liczby puw
była wartość p, co świadczy o dużej aktywności
procesu próchnicowego i niewielkiej liczbie zało−
żonych wypełnień. Wskaźnik leczenia przyjął
więc bardzo niskie wartości (0,25). 

Stan higieny jamy ustnej można uznać za za−
dowalający: średnia wartość wskaźnika PI wyno−
siła 0,92. Lepszą higienę jamy ustnej zaobserwo−
wano u dziewcząt (0,63) niż u chłopców (1,02). 

Zmiany poziomu jonów fluorkowych w ślinie
po zastosowaniu ocenianych past do zębów przed−

stawiono w tab. 3 i na ryc. 1. Średni wyjściowy
poziom jonów F– w ślinie wynosił 0,18 ppm.
Stwierdzono istotny statystycznie (p < 0,0001)
wzrost stężenia jonów fluorkowych po zastosowa−
niu obu past. W przypadku użycia pasty Blendi
Gel poziom F– wzrósł średnio o 0,45 ppm, a pasty
Oral B Stages – o 0,77 ppm. Różnica średnich
przyrostów stężeń jonów fluorkowych okazała się
statystycznie znamienna i wypadła na korzyść pa−
sty Oral B Stages. 

Wszystkim dzieciom używającym pasty Oral
B Stages odpowiadał jej smak. W przypadku Blen−
di Gel tylko 2 osoby (7,4 %) uznały jego smak za
zbyt ostry. Pozostałe oceniły go pozytywnie.

Omówienie

W badaniach własnych stwierdzono bardzo
duże nasilenie procesu próchnicowego: odsetek
dzieci z puw/z > 0 wynosił 82,8%. W przypadku
tak dużego ryzyka próchnicy u dzieci systema−
tyczne stosowanie preparatów zawierających fluor
jest istotnym elementem profilaktycznym. Analiza
uzyskanych danych wykazała znamienny staty−
stycznie wzrost stężenia jonów fluorkowych w śli−
nie po zastosowaniu zarówno pasty Blendi Gel,
jak i Oral B Stages, z tym że średni przyrost stęże−
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Frekwencja puw/z puw/p p/z u/z w/z w/p+w PI
próchnicy (dmf/t) (dmf/s) (d/t) (m/t) (f/t) (f/t/d/t+f/t)
(Caries 
frequency)         %

Dziewczynki 79,4 5,68 9,77 4,35 0,06 1,82 0,23 0,63
(Girls)

Chłopcy 95,7 5,52 10,39 4,26 0,00 1,34 0,29 1,02
(Boys)

Razem 82,8 5,61 10,00 4,32 0,04 1,63 0,25 0,93
(Total)

Tabela 2. Wartości średnie rozpatrywanych parametrów uzębienia

Table 2. Average value of examined dentition parameters

Poziom F–

(Level F–) ppm

Rodzaj pasty Badanie 1 Badanie 2 Przyrost stężenia F– 

(Toothpaste type) (Examination 1) (Examination 2) (Concentration F– increase)
x± SD x± SD x± SD

Blendi Gel 0,11 ± 0,09 0,56 ± 0,43 0,46 ± 0,40

Stages 0,25 ± 0,21 1,02 ± 0,59 0,77 ± 0,49

Razem (Total) 0,18 ± 0,17 0,80 ± 0,57 0,62 ± 0,47

Tabela 3. Zmiany stężenia jonów fluorkowych po zastosowaniu past Oral B Stages i Blendi Gel

Table 3. Fluoride ions level changes after Oral B Stages and Blendi Gel toothpaste application

p < 0,005

p < 0,0001 
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nia F– był znamiennie wyższy w przypadku użycia
pasty Oral B Stages w porównaniu z Blendi Gel. 

W dostepnym piśmiennictwie znaleziono dane
wskazujące na skuteczność kariostatyczną past
o małej (0,05%) zawartości jonów fluoru [3, 4, 7].
Z wielu doniesień wynika jednak, że produkty
o większym stężeniu fluoru mają lepsze działanie
przeciwpróchnicowe [7–9]. Jednocześnie należy
zwrócić uwagę na problem przedawkowania fluo−
ru w przypadku połykania pasty do zębów. Ryzy−
ko takie jest szczególnie duże w przypadku
małych dzieci (poniżej 6. roku życia), które nie
potrafią jeszcze dokładnie płukać jamy ustnej
i wypluwać pasty. W tym wieku postępuje proces
mineralizacji zawiązków zębów stałych i nadmier−
na podaż fluoru może doprowadzić do fluorozy [7,
9, 10–13]. Okres do 3–4 roku życia uważa się za
najbardziej krytyczny dla rozwoju fluorozy gór−
nych przyśrodkowych siekaczy, co może stanowić
istotny defekt kosmetyczny [9]. Oszacowano, że
dzieci w tym wieku połykają około 60% użytej pa−
sty do zębów. Wielkość dziennej dawki fluoru
przyjętej przez organizm zależy od wieku dziecka,
ilości użytej pasty, stężenia fluoru w paście i do−
stępności innych źródeł tego pierwiastka, zwła−
szcza wody pitnej [12]. 

Racjonalne stosowanie pasty do zębów ma na
celu uzyskanie maksymalnego efektu kariosta−
tycznego przy jednoczesnym zminimalizowaniu
ryzyka fluorozy [1, 9]. Według Daviesa et al. [9]
pasty o zawartości fluoru mniej niż 600 ppm wy−

kazują słabsze działanie przeciwpróchnicowe niż
produkty o standardowym (1000 ppm) lub wy−
ższym (1500 ppm) steżeniu tego pierwiastka. Do
odmiennych wniosków doszli Spencer et al. [1],
nie wykazując znaczących różnic w nasileniu pro−
cesu próchnicowego przy jednocześnie istotnie
wyższym ryzyku wystąpienia fluorozy zębów
u dzieci stosujących pasty zawierające 1000 ppm
F– w porównaniu z grupą używającą past o niż−
szym jego stężeniu (400–550 ppm).

Dodanie do składu past Blendi Gel i Oral B
Stages fluoru w stężeniu 500 ppm jest rozsądnym
kompromisem między działaniem przeciwpróch−
nicowym a ryzykiem fluorozy zębów. Zastosowa−
nie uwodnionej krzemionki optymalizuje jego bio−
dostępność. 

Na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania
pasty do zębów ma również wpływ sposób prze−
prowadzenia zabiegów higienicznych.

Według Daviesa et al. [9] dzieci powinny
szczotkować zęby pod nadzorem rodziców ilością
pasty odpowiadającej ziarnu grochu (ok. 0,25 g)
dwa razy dziennie, z tym że drugie szczotkowanie
powinno odbywać się tuż przed nocnym odpo−
czynkiem. Nadmiar pasty należy wypluć, unikając
obfitego płukania jamy ustnej wodą, gdyż może to
prowadzić z jednej strony do połykania nadmier−
nej ilości fluoru, a z drugiej do jego niepotrzebne−
go usuwania z jamy ustnej.

Z badań własnych wynika, że małym pacjen−
tom podobały się bardzo atrakcyjne opakowania,
kolor i smak past Oral B Stages i Blendi Gel. Pasta
Oral B Stages ma postać łagodnego niebieskiego
żelu. Produkowana jest w dwóch wersjach różnią−
cych się opakowaniem (dla chłopców i dziewcząt).
Blendi Gel wyróżnia się malinowym smakiem
i czerwonym błyszczącym kolorem. Smak, wygląd
oraz opakowania obu produktów zostały dobrane
tak, aby zachęcić małych użytkowników do regu−
larnego szczotkowania zębów. Nasuwa się pewna
wątpliwość, czy dobry owocowy smak omawia−
nych produktów nie sprowokuje dzieci do połyka−
nia pasty. Z badań Moraesa et al. [12] wynika jed−
nak, że smak pasty nie wpływał na ilość przyjętej
przez organizm dziecka dawki fluoru.

W podsumowaniu można stwierdzić, że pasty
do zębów Oral B Stages i Blendi Gel są bezpiecz−
nymi i skutecznymi produktami, które można po−
lecić dzieciom poniżej 6. roku życia do codziennej
higieny jamy ustnej. Zawartość fluorku sodu
w optymalnym połączeniu z uwodnioną krzemion−
ką warunkuje działanie kariostatyczne. Jest to
istotne, gdyż jak wykazało badanie własne, próch−
nica zębów mlecznych jest nadal poważnym pro−
blemem.
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Ryc. 1. Zmiany stężenia jonów fluorkowych 
po zastosowaniu past Oral B Stages i Blendi Gel

Fig. 1. Fluorides ions level changes after Oral B
Stages and Blendi Gel toothpaste application 
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