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Streszczenie
Wprowadzenie. Leki retrakcyjne pozostają przejściowo w bezpośrednim kontakcie zarówno z tkankami przyzębia, 
jak i zmineralizowanymi strukturami zębów. Miernikiem potencjalnej agresywności tych środków dla środowiska 
jamy ustnej jest poziom ich odczynu kwasowo-zasadowego.
Cel pracy. Ustalenie wartości pH tradycyjnych i eksperymentalnych leków retrakcyjnych używanych klinicznie 
w formie roztworów i żeli.
Materiał i metody. Zbadano 15 preparatów, w tym 10 należało do klasy konwencjonalnych astringentów, a 5 do 
klasy eksperymentalnych adrenergików. Dziesięć z nich było roztworami i 5 żelami retrakcyjnymi. Zastosowano 
metodę potencjometryczną z wykorzystaniem elektronicznego pehametru (Elmetron) i roztworów wzorcowych do 
jego kalibracji o pH 4,0 i 7,0 (Chempur). Wartości pH roztworów retrakcyjnych określono w stężeniach oryginal-
nych i rozcieńczeniu 1 : 5, a żeli wyłącznie w rozcieńczeniu 1 : 5 wodą destylowaną. Roztworem kontrolnym była 
Inj. Natrii Chloridum Isotonica. Pomiary wykonano 3-krotnie i obliczono wartości średnie.
Wyniki. Poziom pH konwencjonalnych astringentów retrakcyjnych w stężeniu oryginalnym okazał się bardzo 
niski: 2 preparaty w formie roztworów (25% chlorek glinu i 15,5% siarczan żelaza) wykazały wartości poniżej 
zakresu skali pehametru, a pozostałe 0,11–1,41; a dla żeli retrakcyjnych średnie pH mierzone w rozcieńczeniu 1 : 
5 wyniosło 1,48–3,02. Poziom pH eksperymentalnych leków adrenergicznych w stężeniu oryginalnym był wyższy, 
odpowiednio: 2,36–6,77. 
Wnioski. Przedstawione wyniki pomiaru wartości pH tradycyjnych i eksperymentalnych środków retrakcyjnych 
sugerują lekarzowi praktykowi wybór leków adrenergicznych o poziomie pH zbliżonym do obojętnego, najbardziej 
korzystnego dla zachowania zdrowia zespołu tkanek przyzębia i zębów (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 1, 76–80).

Słowa kluczowe: retrakcja dziąsła brzeżnego, leki retrakcyjne, wartości pH.

Abstract
Background. Retraction medications are temporarily in direct contact with gingival tissues and mineralised teeth 
structure. Their pH level constitutes a good measure of potential aggressive impact of these agents on the oral cav-
ity environment.
Objectives. This study was designed to identify the pH values of conventional and experimental retraction medica-
ments in clinical environment used in forms solutions and gels.
Material and Methods. Fifteen retraction medications were subjected to investigation in this study, ten conven-
tional astringents and five experimental adrenergics, including ten solutions and five retraction gels. The pH mea-
surements were performed by potential-metric method with be use of electronic pehameter (Elmetron) and for 
calibration pH 4.0 and 7.0 (Chempur) standard buffers were used. Retraction medicaments pH were identified in 
original concentrations and diluted 1 : 5 for solutions, and for gels only diluted 1 : 5, with deionised water. The 
Inj. Natrii Chloridum Isotonica solution served as a control group. The measurements were repeated three times 
to calculate the average.
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We współczesnej retrakcji dziąsła brzeżnego 
stosuje się różne leki retrakcyjne (gRM – Gingival 
Retraction Medicaments), które in situ pozostają 
przejściowo w bezpośrednim kontakcie zarówno 
z tkankami dziąsła brzeżnego, jak i z opracowa-
nymi mechanicznie zmineralizowanymi struktu-
rami zębów [1]. Ze względu na postać kliniczną 
początkowo były to wyłącznie roztwory (Gingival 
Retraction Fluids – gRF), ale postępy w dziedzinie 
materiałoznawstwa stomatologicznego pozwoliły 
rozszerzyć ofertę tych leków o formę żeli retrak-
cyjnych (Gingival Retraction Gels – gRg), które 
uwzględniono we własnej klasyfikacji chemicz-
nych środków retrakcyjnych [2, 3].

Pod względem chemicznym i farmakologicz-
nym leki retrakcyjne stanowią dwie grupy środ-
ków. Pierwsza z nich obejmuje nieorganiczne sole 
kwasów chlorowodorowego i siarkowego o działa-
niu hemostatycznym i kurczącym dziąsło brzeżne 
i ta grupa jest obecnie uważana za konwencjo-
nalne związki retrakcyjne (astringenty). Druga 
natomiast, oparta na organicznych solach kwasu 
chlorowodorowego mających zdolność kurcze-
nia naczyń krwionośnych, jest eksperymentalną 
grupą adrenergików retrakcyjnych [4].

We wcześniejszych badaniach zwrócono 
uwagę, że miernikiem potencjalnej agresywności 
środków retrakcyjnych dla środowiska jamy ust-
nej może być poziom ich odczynu kwasowo-zasa-
dowego. Woody et al. [5], Land et al. [6], Kopač 
et al. [7] oraz Ayo-yusuf et al. [1] stwierdzili, że 
konwencjonalne płynne astringenty retrakcyjne 
charakteryzują się bardzo niskim poziomem war-
tości pH w stężeniu oryginalnym, a Nowakowska 
i Raszewski [8], że także w rozcieńczeniu 1 : 10. 
Być może to było przyczyną obserwowanych kli-
nicznie miejscowych przejściowych stanów zapal-
nych dziąsła brzeżnego, a także udowodnionej 
w badaniach mikroskopowych demineralizacji 
powierzchownych warstw opracowanej zębiny  
[1, 6, 7, 9]. Stosowana od wielu lat racemiczna adre-
nalina, należąca do grupy α- i β-adrenergików, 
w popularnych stężeniach od 8 do 4%, wywoły-
wała niepożądane reakcje ogólnoustrojowe, tzw. 
syndrom epinefryny, zwłaszcza gdy podczas opra-
cowywania twardych struktur zęba/ów doszło do 
uszkodzenia dziąsła brzeżnego [10]. Poszukując 

nowych środków, Bowles et al. [11] zaproponowali 
grupę α-adrenergicznych amin sympatykomime-
tycznych zawierających organiczne chlorowodorki 
w małych stężeniach, o minimalnym wpływie na 
układ sercowo-naczyniowy. Następne doświad-
czenia z zastosowaniem laserowego przepływo-
mierza Dopplera wyłoniły grupę leków na bazie 
rozcieńczonej adrenaliny; stężenie 0,1% zapropo-
nowali Fazekas et al. [12] oraz 0,01%, Csillag et 
al. [13], a ich skuteczność, jako również ekspery-
mentalnych środków retrakcyjnych, potwierdzili 
w badaniach klinicznych. 

Celem badania było ustalenie wartości pH 
konwencjonalnych i eksperymentalnych leków 
retrakcyjnych z obu grup farmakologicznych 
wy twarzanych w formie roztworów i żeli.

Materiał i metody
Zbadano 15 preparatów, w tym 10 tradycyj-

nych i 5 eksperymentalnych, leków retrakcyjnych. 
Środki konwencjonalne zawierały głównie chlorek 
glinu (gingiva Liquid, Alustin, Racestypine roz-
twór, Racécord żel), siarczan glinu (orbat sensiti-
ve i gel cord) oraz siarczan żelaza (Astringedent® 
i ViscoStat®). Do leków eksperymentalnych zaliczo-
no grupę α- i β-adrenergików, tj. 0,1 i 0,01% adre-
nalinę (Inj. Adrenalini 0,1% i jej 10-krotne rozcień-
czenie) oraz grupę α-adrenergików (Visine® classic, 
Afrin® i Neosynephrine-PoS® 10%). Dziesięć spo-
śród tych leków było preparatami w formie roztwo-
rów, a 5 w formie żeli retrakcyjnych. Skład chemicz-
ny ocenianych środków przedstawiono w tabeli 1.

W celu pomiaru kwasowości zastosowano 
metodę potencjometryczną z wykorzystaniem 
elektronicznego wodoszczelnego pehametru 
(Elmetron) typ IP-17 o zakresie pomiaru 0–14, roz-
dzielczości 0,01 pH i dokładności pomiaru 0,02 pH 
z zakresu temperatur –5–70°C. Roztwory wzorco-
we zastosowane do kalibracji to bufory o pH = 4,0 
i 7,0 w temperaturze 20°C (Chempur). Wartości 
pH płynów retrakcyjnych określono w stężeniach 
oryginalnych, a żeli, z powodu braku możliwo-
ści oceny pH w tej formie, w rozcieńczeniu wodą 
destylowaną w stosunku 1 : 5. Roztworem kontro-
lnym był 0,9% roztwór NaCl (Inj. Natrii Chlorati 

 Results. Conventional retraction astringents in original concentrations exhibited very low pH levels: for two medi-
cations in the form of solutions (25% aluminium chloride and 15.5% ferric sulphate) the values obtained were below 
the pehameter scale, while for other between 0.11 and 1.41. Average pH values for retraction gels in 1:5 dilution 
were between 1.48 and 3.02. Experimental adrenergic medicaments exhibited a higher pH level of 2.36 to 6.77. 
Conclusions. The results of this study identifying the pH values of conventional and experimental retraction agents 
suggest that the choice of adrenergic retraction medicaments of pH level closest to neutral is vital for preserving the 
health of soft and hard oral tissues (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 1, 76–80). 

Key words: gingival margin retraction, retraction medicaments, pH values.
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Tabela 1. Skład tradycyjnych i eksperymentalnych leków retrakcyjnych

Table 1. The composition of conventional and experimental retraction medicaments

grupa
(group) 

Preparat
(Medicament)

Wytwórca
(Manufacturer)

Nr serii
(LoT/Batch)

główny składnik
(Active ingredients)

Substancje pomocnicze

Tradycyjna
(Conventional)

gingiva Liquid Roeko 1980200 10% chlorek glinu woda

Alustin Chema 061204 20% chlorek glinu chinosol, woda

Hemostat Chema 120608 20% chlorek glinu chinosol, zagęstnik

Alustat Cerkamed 31082009 20% chlorek glinu chinosol, baza żelowa, 
substancje smakowe

Racestypine Septodont 35928 25% chlorek glinu oksychinol, podłoże 
wodno-alkoholowe

Racécord żel Septodont 35416 25% chlorek glinu oksychinol, stabilizatory

orbat sensitive Lege artis 1481207 25% siarczan glinu woda

gel cord Pascal 0086 25% siarczan glinu woda, zagęstnik,

Astringedent® Ultradent B3338 15,5% siarczan żelaza woda

ViscoStat® Ultradent B31BK 20% siarczan żelaza woda, zagęstnik

Ekspery- 
mentalna 
(Experimental)

Inj. Adrenalini 
0,1% 

Polfa 03BL0807 0,1% chlorowodorek 
adrenaliny

woda, stabilizatory

Inj. Adrenalini 
0,01% 

Polfa 03BL0807 0,01% chlorowodorek 
adrenaliny

woda, stabilizatory

Visine® classic Pfizer 07064 0,05% chlorowodorek 
tetryzoliny

chlorek sodu, kwas 
borowy, wersenian dwu-
sodowy, chlorek ben-
zalkoniowy, boran sodu, 
woda

Afrin® Schering  
– Plough

6APMB 
14001

0,05% chlorowodorek 
oksymetazoliny

dwuwodny dwuwodoro-
fosforan sodu, wersenian 
dwusodowy, chlorek 
benzalkoniowy, glikol 
propylenowy, wodoro-
tlenek sodu, kwas solny, 
soda oczyszczona, woda

Neosynephrin- 
PoS® 10% 

Ursapharm 003077 10% chlorowodorek 
fenylefryny

chlorek benzakolniowy, 
wersenian dwusodowy, 
woda

Kontrolna
(Control)

Inj. Natrii 
Chloridum 
Isotonica

Polpharma SA 540605 0,9% chlorek sodu woda

Isotonica). Pomiary wykonano 3-krotnie i obliczo-
no wartości średnie. Wszystkie próbki pochodziły 
z aktualnych serii preparatów. 

Wyniki
Wyniki pomiarów odczynu kwasowo-zasado-

wego tradycyjnych i eksperymentalnych roztworów 
retrakcyjnych w oryginalnych stężeniach i w rozcień-
czeniu 1 : 5 przedstawiono w tabeli 2. Średnie poziomy 

pH konwencjonalnych astringentów retrakcyjnych 
okazały się bardzo małe; dla 2 preparatów w formie 
roztworów (Racestypine i Astringedent) osiągnęły 
wartości poniżej zakresu skali pehametru Elmetron, 
a pozostałych roztworów od 0,11 (Alustin) do 1,41 
(gingiva Liquid). Poziom pH eksperymentalnych 
leków adrenergicznych w stężeniach oryginalnych był 
wyższy i wynosił od 2,76 (Inj. Adrenalini 0,1%) do 3,38 
(Inj. Adrenalini 0,01%) w grupie α- i β-adrenergików 
oraz od 3,62 (Neosynephrine-PoS 10%) do 6,77 
(Visine classic) w grupie α-adrenergików. 
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Wartości pH płynnych astringentów w roz-
cieńczeniu 1 : 5 były odpowiednio wyższe i wyno-
siły od 2,00 (Alustin) i 3,34 (orbat sensitive). 
W rozcieńczeniu tym dla preparatów Racestypine 
i Astringedent uzyskano wartości pH odpowied-
nio: 1,79 i 1,95. Żele retrakcyjne zawierające astrin-
genty w rozcieńczeniu 1 : 5 wykazały natomiast 
średnie pH z zakresu od 1,48 (Hemostat i Alustat) 
do 3,02 (gel cord).

W grupie eksperymentalnych leków retrak-
cyjnych w rozcieńczeniu 1 : 5 α- i β-adrenergiki 
wykazały wzrost poziomu średniego pH do 3,47 
(Inj. Adrenalini 0,1%) i do 3,81 (Inj. Adrenalini 
0,01%). W grupie α-adrenergików natomiast nastą-
pił wzrost pH do 4,28 (Neosynephrine-PoS® 10%), 
a nieznacznie niższe poziomy pH zanotowano dla 
preparatów Visine classic 6,57 i Afrin 4,11. 

Omówienie 
Uzyskane wyniki pomiarów poziomu pH 

powszechnie używanych w praktykach stomatolo-
gicznych konwencjonalnych astringentów retrak-
cyjnych zarówno w oryginalnych stężeniach, jak 

i rozcieńczeniu 1 : 5 okazały się zdecydowanie 
niskie, a większość środków oddziałujących na 
naczynia krwionośne wykazało korzystniejsze 
wartości pH. Poziom pH eksperymentalnych roz-
tworów α- i β-adrenergików, 0,1 i 0,01% adrenali-
ny, jest tylko nieco wyższy niż konwencjonalnych 
astringentów w stężeniach oryginalnych i rozcień-
czeniu 1 : 5. Najwyższe średnie pH = 6,77 w stęże-
niu oryginalnym, a więc zbliżone do odczynu 0,9% 
roztworu NaCl, osiągnął eksperymentalny środek 
Visine classic, co może prognozować potencjalną 
przydatność tego leku w zabiegach retrakcji dziąsła 
brzeżnego. Średni poziom pH pozostałych ekspery-
mentalnych α-adrenergików był niższy. Minimalnie 
natomiast niższe poziomy pH 2 α-adrenergików 
w rozcieńczeniu 1 : 5 wynoszące odpowiednio: 6,57 
(Visine classic) i 4,11 (Afrin) wynikają prawdopo-
dobnie z dalszej dysocjacji składników tych leków.

W przedstawionych badaniach własnych uzy-
skano niższe wartości pH konwencjonalnych roz-
tworów retrakcyjnych zawierających astringenty 
niż wynika to z danych zamieszczonych w piśmien-
nictwie, a badania wartości pH eksperymentalnych 
α-adrenergików okazały się porównywalne z wyni-
kami innych autorów [5–7]. Dwa spośród ocenia-

Tabela 2. Średnie wartości pH konwencjonalnych i eksperymentalnych leków retrakcyjnych w stężeniu oryginalnym oraz 
w rozcieńczeniu 1 : 5

Table 2. The average pH-value of conventional and experimental retraction medications in original concentration and in 
dilution 1 : 5

grupa
(group)

Preparat
(Medicament)

Postać kliniczna
(Clinical form)

Średnie wartości pH
(pH – value average)

Stężenie oryginalne
(original concentration)

Rozcieńczenie 1:5
(Dilution 1:5)

Tradycyjna 
(Conventional)

gingiva Liquid
Alustin
Hemostat
Alustat
Racestypine
Racécord żel
orbat sensitive
gel cord
Astringedent®
ViscoStat®

roztwór
roztwór
żel
żel
roztwór
żel
roztwór
żel
roztwór
żel

1,41
0,11
n
n
0,00
n
0,72
n
0,00
n

2,50
2,00
1,48
1,48
1,79
2,46
3,34
3,02
1,95
1,70

Eksperymentalna 
(Experimental)

Inj. Adrenalini 0,1%
Inj. Adrenalini 0,01%
Visine® classic 

Afrin®
Neosynephrin – PoS®10% 

roztwór
roztwór
roztwór
roztwór
roztwór

2,76
3,38
6,77
4,79
3,62

3,47
3,81
6,57
4,11
4,28

Kontrolna
(Control)

Inj. Natrii Chloridum 
Isotonica

roztwór 6,79 6,69

0,00 – pH nieoznaczalne metodą potencjometryczną. 
n – materiał metodycznie nieoznaczalny.

0.00 – pH non-appointed with potential-metric method. 
n – material methodic non-appointed.
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nych preparatów, Racestypine i Astringedent, 
w oryginalnych stężeniach osiągnęły najniższe war-
tości pH, nawet poniżej progu czułości urządzenia 
pomiarowego. Wartości pH Racestypine, w stę-
żeniu oryginalnym i w rozcieńczeniu 1 : 5, mogą 
być jednak obarczone pewnym błędem pomiaru, 
ponieważ środek ten zawiera podłoże wodno-alko-
holowe, a nie wyłącznie wodne.

W dotychczasowych doniesieniach nie 
uwzględniono formy żelowej astringentów retrak-
cyjnych. Ich pH nie jest możliwe do oznaczenia 
w stężeniach oryginalnych. Dlatego zastosowano 
niewielkie rozcieńczenie (1 : 5) w wodzie desty-
lowanej, aby uzyskać odpowiednie wartości. 
okazało się, że najwyższy poziom pH wyka-
zał preparat gel cord zawierający 20% siarczan 
glinu, niższy Racécord gel (25% chlorek glinu) 
i ViscoStat (20% siarczan żelaza), a najniższy – pre-
paraty zawierające 20% chlorek glinu Hemostat 
i Alustat. Wyniki tych badań są prawdopodobnie 
pierwszymi danymi dotyczącymi odczynu kwaso-
wo-zasadowego żeli retrakcyjnych. Wartości pH  
α- i β-adrenergików w stężeniach eksperymental-
nych także nie były dotychczas opublikowane.

Uzyskanych wyników wartości pH konwen-
cjonalnych i eksperymentalnych leków retrakcyj-
nych nie można bezpośrednio odnieść do skutków 
wywoływanych jako miejscowe reakcje niepożą-
dane, obserwowanych w warunkach klinicznych 
[9]. Niebagatelną rolę odgrywają warunki anato-
miczne dziąsła brzeżnego i zębów, czas pozosta-
wania środków in situ, forma preparatu, sposób 
jego aplikacji i eliminacji ze szczeliny dziąsłowej, 
a także zdolności obronne organizmu, działanie 
układów buforujących płynu dziąsłowego i śliny. 
Wartości odczynu kwasowo-zasadowego leku 
retrakcyjnego należy jednak rozważyć podczas 
jego wyboru. W tym aspekcie wydaje się, że eks-
perymentalne leki retrakcyjne, zwłaszcza z grupy 
α-adrenergików, wykazują mniej agresywne 
oddziaływanie na środowisko jamy ustnej. Nad tą 
grupą leków są niezbędne dalsze badania.

Przedstawione wyniki pomiaru wartości pH 
tradycyjnych i eksperymentalnych leków retrak-
cyjnych sugerują lekarzowi praktykowi wybór 
preparatów o poziomie pH zbliżonym do obojęt-
nego, który sprzyja zachowaniu zdrowia zespołu 
tkanek przyzębia i zębów.
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