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Streszczenie
Wprowadzenie. Wybielanie zębów stało się zabiegiem standardowo wykonywanym przez większość lekarzy denty-
stów zajmujących się stomatologią estetyczną. W dostępnym piśmiennictwie jest niewiele doniesień poświęconych 
ocenie trwałości uzyskanego efektu leczniczego w postaci zmiany koloru uzębienia.
Cel pracy. ocena trwałości efektu działania preparatu do profesjonalnego wybielania zębów. 
Materiał i metody. Zabiegowi wybielania zębów w warunkach gabinetu stomatologicznego poddano 18 ogólnie 
zdrowych pacjentów w wieku 22–32 lat. Zabieg przeprowadzono z użyciem preparatu opalescence Xtra Boost® 
(Ultradent USa). przed zabiegiem wybielania oraz 7 dni po jego przeprowadzeniu wykonano analizę kolory-
metryczną siekaczy i kłów szczęki za pomocą spektrofotometru dentystycznego Spectroshade (MHT, Włochy). 
pomiary kolorymetryczne wykonano ponownie po 6 miesiącach i po roku od zakończenia zabiegu wybielania.
Wyniki. Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu opalescence Xtra Boost obserwowano istotną średnią zmianę 
koloru ∆E na poziomie 3,89 punktu. po roku od zakończenia zabiegu średnia zmiana koloru w porównaniu ze 
stanem wyjściowym wynosiła 3,50 (p = 0,05) punktu dla zębów wybielanych preparatem firmy Ultradent.
Wniosek. preparat opalescence Xtra do profesjonalnego wybielania zębów długotrwale zmienia kolorystykę tka-
nek twardych, tj. szkliwa i zębiny w warunkach in vivo (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 182–187).
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Abstract
Background. Teeth bleaching became a standard medical procedure performed in dental practices focused on aes-
thetic dentistry. There are not many reviews concerning the assessment of long-term effect of bleaching materials 
in the context of teeth color change.
Objectives. The aim of the study was to assess the effect durability of professional tooth bleaching agent.
Materials and Methods. 18 generally healthy patients aged 22-32 were subjected to in-office teeth bleaching. The 
patients were treated with opalescence Xtra Boost® (Ultradent, USa) bleaching gel. Before bleaching and 7 days 
after bleaching a colorimetric analysis of incisors and canines of the maxilla was performed using a dental spectro-
photometer Spectroshade (MHT). colorimetric measurements were repeated after 6 months and again after one 
year from completion of bleaching. 
Results. after application of opalescence Xtra Boost agent, a mean color change ∆E of 3.89 points was observed. 
(p = 0.05) one year after treatment, a mean color change compared to the initial condition was 3.50 points (p = 
0.05) for teeth bleached Ultradent’s agent.
Conclusion. professional teeth bleaching agent examined at present study has long-term effect on hard tissue color 
change, i.e. enamel and dentine in in vivo conditions (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 182–187).
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profesjonalne wybielanie zębów stało się za-
biegiem wykonywanym standardowo przez leka-
rzy dentystów. Zabiegowi temu poddają się coraz 
częściej pacjenci oczekujący natychmiastowej 
poprawy estetyki uzębienia. publikowane wyni-
ki badań poświęconych bezpieczeństwu środków 
utleniających, działających w warunkach jamy 
ustnej na twarde tkanki zębów sugerują, że zabieg 
ten jest bezpieczny, mimo że w warunkach do-
świadczalnych powoduje zmiany mikrotwardości 
szkliwa i zębiny [1–3] oraz obrazu histologicznego 
tkanek twardych zębów [4–6]. 

Badania prowadzone nad efektywnością 
działania preparatów wybielających poświęcone 
są przede wszystkim obserwacji zmiany koloru 
zębów w porównaniu do barwy wyjściowej. ob-
serwacje są prowadzone różnymi metodami, po-
czynając od bezpośredniej oceny wizualnej kolo-
ru zębów, przez ocenę fotografii wykonywanych 
w określonych warunkach ekspozycji i przedzia-
łach czasowych, kończąc na zastosowaniu optycz-
nych urządzeń pomiarowych, takich jak: kamery 
cyfrowe, kolorymetry, spektrofotometry. 

Mimo prób standaryzacji, ocena wizualna bar-
wy obserwowanego przedmiotu nie jest ani obiek-
tywna, ani powtarzalna, w dużej mierze zależy od 
obserwatora i warunków, w których wykonuje się 
badanie [7, 8]. od około 10 lat są zatem opracowy-
wane metody analizy kolorymetrycznej uzębienia, 
wykorzystujące różne rodzaje urządzeń pomiaro-
wych, w tym coraz częściej stosowane spektrofo-
tometry [9–11]. niektóre z tych urządzeń zostały 
opracowane na potrzeby stomatologii, umożliwia-
jąc analizę parametrów opisujących kolor zębów 
w warunkach klinicznych, tj. w jamie ustnej pa-
cjenta. Urządzenia te dokonują pomiaru fali świa-
tła odbitego od badanego przedmiotu, dzięki cze-
mu pozwalają określić jego: jasność l*, barwę c* 
oraz jej nasycenie h*. chociaż skala l*c*h* pozwa-
la na określenie kolorystyki uzębienia za pomocą 
wartości liczbowych, do badania efektów działania 
środków wybielających jest najczęściej stosowana 
skala ciE l*a*b*, w której kolor jest opisany przez 
parametr jasności l*, stopień nasycenia barwami 
zieloną (+a*) lub czerwoną (-a) oraz niebieską (+b*) 
lub żółtą (b*). 

przyjmuje się, że miarą działania środków 
utleniających na twarde tkanki zębów jest wzrost 
jasności (Δl) i spadek nasycenia barwą żółtą oce-
nianych struktur [12, 13]. 

całkowita zmiana koloru badanego przed-
miotu; ΔE opisana jest wzorem:

2  2  2  1/2

∆E = ((∆l) + (∆a) + (∆b)).

istnieje wiele opisów badań oceniających dzia-
łanie preparatów i potwierdzających ich skuteczność 
kliniczną bezpośrednio po wykonanym zabiegu. 
coraz częściej jednak zadaje się pytanie – jak długo 
utrzymuje się efekt zmiany kolorystyki uzębienia? 
Zagadnienie to ma znaczenie również dla pacjen-
tów, często postrzegających zabieg wybielania nie 
tylko jako służący zmianie wizerunku, ale także 
przez poniesione koszty. W tym kontekście trwa-
łość uzyskanego efektu jest jednym z najczęściej 
poruszanych zagadnień w rozmowach z lekarzem 
dentystą. W dostępnym piśmiennictwie są donie-
sienia opisujące wieloletni wpływ środków wybie-
lających na korzystną zmianę kolorystyki uzębienia 
w warunkach in vivo [14]. niestety, większość do-
stępnych badań opiera się na subiektywnej ocenie 
wizualnej koloru zębów dokonywanej zarówno 
przez lekarzy, jak i pacjentów. 

celem pracy była ocena trwałości efektu dzia-
łania preparatu do profesjonalnego wybielania zę-
bów. 

Materiał i metody
Do badania zakwalifikowano 18 ogólnie zdro-

wych, niepalących pacjentów w wieku 22–32 lat. 
przed rozpoczęciem zabiegu pacjenci zapoznali 
się z planowanym przebiegiem zabiegu wybielania 
zębów, możliwymi działaniami niepożądanymi 
preparatu utleniającego oraz wyrazili zgodę na 
wykonanie zabiegu zgodnie z zaleceniami Ko-
misji Bioetycznej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. przed przystąpieniem do wybielania 
zęby zostały poddane profesjonalnemu oczyszcza-
niu z osadu i kamienia, a pacjenci poinstruowa-
ni co do zaleceń higienicznych i dietetycznych 
w okresie leczenia. W okresie od 5 do 7 dni po 
wykonaniu zabiegów profilaktycznych dokona-
no analizy kolorymetrycznej siekaczy central-
nych i kłów szczęki, wykorzystując spektrofoto-
metr SpectroShade (MHT, Włochy/ Szwajcaria). 
otrzymano dane liczbowe opisujące kolorystykę 
badanych grup zębów w układzie ciE l*a*b* oraz 
wykonano dokumentację fotograficzną. następ-
nie pacjentów uczestniczących w badaniu podda-
no zabiegowi profesjonalnego wybielania zębów 
preparatem opalescence Xtra Boost® (Ultradent, 
USa) zawierającym 38% wagowych nadtlenku 
wodoru. Tkanki miękkie zabezpieczono, wyko-
rzystując płynny koferdam opaldam® (Ultradent, 
USa) oraz retraktory tkanek miękkich systemu 
Beyond (Beyond, USa). preparat wybielający sto-
sowano na powierzchnie wargowe siekaczy, kłów 
i zębów przedtrzonowych szczęki oraz żuchwy. po 
10 minutach żel usuwano z zębów, wykorzystując 
aerozol wodny i ssak. Zęby osuszano strumieniem 
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powietrza i dwukrotnie powtarzano aplikację 
preparatu. po 30 minutach aktywnego wybiela-
nia zębów usuwano płynny koferdam i oceniano 
stan tkanek miękkich w miejscach narażonych na 
działanie nadtlenków. po 7 dniach od wykona-
nego zabiegu przeprowadzano ponownie analizę 
kolorymetryczną siekaczy i kłów szczęki z wyko-
rzystaniem spektrofotometru dentystycznego oraz 
wykonano fotografie uzębienia. następne pomia-
ry parametrów opisujących kolor zębów wykony-
wano po 6 i 12 miesiącach od przeprowadzonego 
zabiegu, ponownie oceniając jasność oraz nasyce-
nie barwami czerwoną/zieloną oraz żółtą wybiela-
nych zębów.

oceniając utrzymywanie się zmiany kolo-
rystyki zębów poddanych zabiegowi wybielania 
profesjonalnego, obliczono różnice między wyj-
ściowymi wartościami jasności oraz nasycenia 
barwami zieloną/czerwoną i żółtą a wartościami 
uzyskanymi tydzień, 6 miesięcy i rok po zabie-
gu. obliczono również sumaryczną różnicę kolo-
ru (∆E) badanych zębów między stanem „przed 
wybielaniem” a kolejnymi okresami obserwacji. 
W badaniu statystycznym sprawdzano hipotezę, 
czy zmiany parametrów opisujących kolor uzębie-
nia utrzymują się po roku od przeprowadzenia za-
biegu wybielania. analizę zgromadzonych danych 
przeprowadzono z wykorzystaniem modelu dwu-
czynnikowej analizy wariancji anoVa z określe-
niem efektów głównych (tj. bez interakcji). Jako 
testów wielokrotnych użyto modeli Bonferronie-
go i HSD Tukeya, uzyskując wyniki na poziomie 
istotności p = 0,05. 

Wyniki

∆L – jasność
Siedem dni po zabiegu stwierdzono średni 

wzrost jasności ∆l badanych zębów, tj. siekaczy 
i kłów o 2,36 punktu w porównaniu ze stanem 
wyjściowym. analiza statystyczna wykazała, że 
zmiana opisywanego wskaźnika koloru jest istot-
na (p = 0,005).

po 6 miesiącach od przeprowadzenia zabiegu 
średnia zmiana jasności ∆l zębów wybielanych 
preparatem opalescence Xtra Boost utrzymywała 
się na poziomie 1,28 punktu, stanowiąc istotną (p = 
 = 0,05) zmianę w odniesieniu do stanu wyjściowe-
go, wskazując na utrzymujący się efekt rozjaśnie-
nia zębów w grupie. po roku od przeprowadzenia 
zabiegu wybielania odnotowano zmianę jasności 
zębów na poziomie 1,55 w porównaniu z wartością 
wyjściową (p = 0,05). Jednocześnie nie stwierdzo-
no istotnej różnicy między zmianą jasności zębów 

w porównaniu ze stanem wyjściowym stwierdza-
nym w pomiarach kolorymetrycznych przeprowa-
dzonych po 6 i 12 miesiącach od zabiegu.

∆a – stopień wysycenia 
barwą czerwoną

po 7 dniach od przeprowadzenia wybiela-
nia zębów wykazano średni spadek intensywno-
ści barwy czerwonej wynoszący 0,86 punktu. po 
6 i 12 miesiącach obserwacji średnie zmniejsze-
nie nasycenia barwą czerwoną badanych siekaczy 
i kłów wynosiło odpowiednio 1,13 i 1,09 punktu 
w porównaniu do wartości wyjściowych. Zmiany 
parametru a* nie były istotne w funkcji czasu. 

∆b – stopień wysycenia 
barwą żółtą

Siedem dni po zakończeniu wybielania zębów 
obserwowano średni spadek wysycenia siekaczy 
centralnych i kłów barwą żółtą ∆b o –2,64 punk-
tu. po 6 miesiącach zmniejszenie wysycenia bar-
wą żółtą badanych zębów w porównaniu ze sta-
nem wyjściowym utrzymywało się na poziomie 
–2,71 punktu, a po roku na poziomie –2,52 punktu 
(p = 0,05). analiza statystyczna wykazała istotne 
(p = 0,05) zmniejszenie wysycenia zębów barwą 
żółtą w porównaniu z wartościami wyjściowym, 
niezależnie od przyjętego czasu obserwacji. 

∆E – sumaryczna zmiana koloru
Zmiana koloru jest wyznaczona jako dłu-

gość wektora łączącego dwa punkty w układzie 
współrzędnych tworzonych przez osie opisujące 
jasność, nasycenie barwy czerwonej/zielonej oraz 
niebieskiej/żółtej, czyli sumaryczną miarą działa-
nia środka wybielającego opisaną przez wartość 
liczbową. W obecnym badaniu średnia suma-
ryczna zmiana koloru zębów wynosiła po tygo-
dniu od zakończenia ich wybielania 3,89 punktu. 
po 6 miesiącach od przeprowadzenia wybielania 
utrzymywała się na poziomie 3,78 punktu, a po 
12 miesiącach wynosiła średnio 3,50 punktu. 
analiza statystyczna potwierdziła istotną zmianę 
koloru zębów po przeprowadzeniu ich wybielania, 
utrzymującą się przez cały okres obserwacji (p =  
= 0,05). należy przypomnieć, że na wynik ten zło-
żyły się zmiany parametrów l*, a* i b*. 

Dane opisujące średnie zmiany parame-
trów opisujących kolor, tj. ∆l, ∆a, ∆b i ∆E, ob-
serwowane siedem dni po wybielaniu oraz po 
6 i 12 miesiącach od jego zakończenia przedsta-
wiono w tabeli 1.
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Omówienie
W badaniu własnym oceniono skuteczność 

działania i czas utrzymywania się efektu estetycz-
nego, jakim jest zmiana koloru zębów po zasto-
sowaniu preparatu do wybielania profesjonalnego. 
Uznawaną miarą efektywności działania substan-
cji utleniających na szkliwo i zębinę jest wzrost 
jasności, zmiana wysycenia barwą żółtą wybiela-
nych twardych tkanek oraz sumaryczna zmiana 
koloru uwzględniająca również oscylację barwy 
w zakresie zieleni i czerwieni. 

Wykazano, że pod wpływem profesjonalne-
go preparatu wybielającego siekacze i kły istotnie 
zmieniły swój kolor we wszystkich określających 
parametrach z wyjątkiem nasycenia barwami 
zieloną/czerwoną (a*), i efekt ten utrzymywał się 
przez rok od przeprowadzenia zabiegu. 

Wielu autorów uważa, że wartością graniczną 
pozwalającą na wyraźną percepcję zmiany koloru 
przedmiotu ocenianego za pomocą zmysłu wzro-
ku jest wartość ∆E wynosząca około 3 punktów 
[15, 16]. 

Żel wybielający opalescence XB spowodował 
istotną zmianę koloru badanych zębów wynoszącą 
po 7 dniach od zastosowania średnio 3,89 punktu, 
po 6 miesiącach 3,78 punktu, a po 12 miesiącach 
utrzymującą się na poziomie 3,50 punktu. opisa-
ne wartości przekraczają zatem wartość granicz-
ną percepcji zmiany koloru za pomocą zmysłu 
wzroku. pozwala to przyjąć założenie, że ocenia-

ny preparat spowodował zauważalne „wybielenie” 
zębów poddanych jego działaniu, a w ciągu roku 
obserwacji efekt ten należy uznać za trwały. 

W dostępnym piśmiennictwie istnieją donie-
sienia na temat badań opisujących trwałość dzia-
łania środków wybielających na twarde tkanki 
zębów. 

Deliperi et al. [17] oceniali trwałość efektu wy-
bielania zębów po leczeniu endodontycznym, po-
równując zmiany koloru z próbkami klucza ViTa 
classic. po 2 latach obserwacji potwierdzili utrzy-
mywanie się korzystnych zmiana kolorystycznych 
w 81% leczonych przypadków.

Wizualną metodę oceny zmiany kolorysty-
ki przebarwionego pod wpływem antybiotyków 
z grupy tetracyklin uzębienia poddanemu działa-
niu nadtlenku karbamidu stosowali leonard et al. 
[18, 19]. W pierwszej obserwacji [18] przeprowa-
dzonej 54 miesiące po zakończeniu stosowania 
preparatu nadtlenku karbamidu obserwowano 
utrzymywanie się efektu „wybielenia” u 83% przy-
padków, a po 90 miesiącach odsetek ten spadł do 
około 60% [19]. Wyniki przytaczane w tych obser-
wacjach nie są jednak spójne ze względu na stałe 
zmniejszanie się liczebności badanej grupy w cza-
sie trwającego ponad 7 lat badania. 

Trwającą około 10 lat ocenę wizualną efektów 
działania preparatów wybielających stosowanych 
w nakładkach nazębnych opisali ritter et al. [14]. 
autorzy ci również dokonywali oceny wizualnej, 
porównując kolor zębów z próbkami klucza Vi-
Ta. Średnio 10 latach obserwacji od wykonanego 
zabiegu stwierdzili utrzymywanie się efektu, czyli 
widoczną zmianę kolorystyki twardych tkanek zę-
bów u 43% uczestników badania.

autorzy opisanych wyżej wyników stosowali 
w badaniach różne preparaty wybielające, różne 
protokoły zabiegowe i subiektywne metody oceny 
za pomocą wzroku. Zęby poddane działaniu nad-
tlenków charakteryzowały się ponadto różnymi 
rodzajami przebarwień, w tym spowodowanymi 
ciężkimi zaburzeniami struktury szkliwa i zę-
biny, np. powstałe na skutek inkorporacji przez 
tkanki twarde antybiotyków z grupy tetracyklin. 
nie jest więc możliwe zarówno porównanie wy-
ników wspomnianych badań, jak i odniesienie ich 
do obserwacji własnej. ponadto wątpliwości mo-
że budzić subiektywny charakter oceny koloru za 
pomocą wzroku, zwłaszcza prowadzonej przez tak 
długi okres obserwacji. 

Kolorymetryczną ocenę trwałości zmiany 
koloru próbek szkliwno-zębinowych poddanych 
działaniu 4 różnych środków do wybielania zębów 
przeprowadzili Wiegand et al. [20]. autorzy ocenia-
li trwałość zmiany koloru tkanek twardych zębów 
w warunkach in vitro, posługując się kolorymetrem 
Shade Eye (Shofu, Japonia). po rocznej obserwacji 

Tabela 1. Średnia zmiana parametrów (∆l, ∆a, ∆b i ∆E) 
opisujących kolor zębów stwierdzona 7 dni oraz 6 i 12 mie- 
sięcy po zabiegu wybielania

Table 1. Mean changes of color parameters (∆l, ∆a, 
∆b and ∆E) from baseline observed 7 days after bleach-
ing and also 6 and 12 months later

czas
(Time)

Średnia zmiana parametru  
opisującego kolor
(Mean changes of color describing 
parameters)

∆l ∆a ∆b ∆E

po 7 dniach
(after 7 days)

2,36 –0,86 –2,64 3,89

po 6 miesiącach
(after 6 months)

1,28 –1,13 –2,71 3,78

po 12 miesiącach
(after 12 months)

1,55 –1,09 –2,52 3,50
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próbek przechowywanych w sztucznej ślinie, wyka-
zano utrzymywanie się efektu „wybielenia” ∆E na 
poziomie przekraczającym 3 punkty, niezależnie 
od rodzaju stosowanego preparatu utleniającego. 
Mimo stosowania w tym badaniu obiektywnej me-
tody oceny kolorystyki uzębienia, należy pamiętać, 
że nie jest możliwe odtworzenie warunków panują-
cych w jamie ustnej w środowisku in vitro, a zwłasz-
cza ciągłej podaży barwników z pożywienia i napo-
jów odpowiadającej w znacznym stopniu za powsta-
wanie przebarwień na powierzchni szkliwa.

Sześciotygodniowe obserwacje sumarycznej 
zmiany koloru ∆E zębów poddanych działaniu róż-
nych środków wybielających przeprowadzili Ma-
tis et al. [21]. autorzy oceniali kolorystykę zębów 
siecznych i kłów szczęki, wykorzystując kolorymetr 
chroma Meter 321 (Minolta corp., Japonia). po 
6 tygodniach od zakończenia zabiegu stwierdzili 
zmiany koloru ∆E na poziomie od około 2 do oko-
ło 3 punktów w zależności od rodzaju stosowane-
go materiału wybielającego. Wyniki badań Matisa 
et al. są zbliżone do wyników badań własnych. nie-
stety, różnice w wykorzystaniu urządzeń pomiaro-
wych w czasie obserwacji, protokołach dawkowania 
preparatów i stężeniach substancji utleniających 
w ocenianych produktach nie pozwalają na bez-
pośrednie porównanie trwałości efektu wybielenia 
zębów z wynikami własnymi. 

Kolorymetr chroma Meter 321 (Minolta corp., 
Japonia) wykorzystali także Mokhlis et al. [22] do 
oceny działania środków do wybielania zębów. po 

12-tygodniowej obserwacji efektów działania nad-
tlenków na twarde tkanki zębów autorzy obserwo-
wali utrzymywanie się sumarycznej zmiany koloru 
∆E na poziomie około 3–5 punktów w zależności 
od ocenianej grupy zębów i rodzaju stosowanego 
preparatu. podobnie jak w badaniu Matisa et al. 
[21] różnice wynikające z metodologii badania nie 
pozwalają na bezpośrednie porównanie tych ob-
serwacji z wynikami własnymi.

Podsumowanie
preparat opalescence Xtra do profesjonalnego 

wybielania zębów wywiera długotrwały wpływ na 
zmianę kolorystyki tkanek twardych, tj. szkliwa 
i zębiny w warunkach in vivo.

Zarówno wyniki obecnego badania, jak i ob-
serwacje opisane przez innych autorów wskazują, 
iż preparaty wybielające zmieniają kolor zębów 
w sposób stosunkowo trwały. Zastosowanie nieza-
leżnych od obserwatora metod oceny kolorystyki 
uzębienia i jej zmian następujących pod wpływem 
stosowanych substancji utleniających pozwala na 
obiektywną ocenę skuteczności zabiegu i trwało-
ści uzyskanego efektu estetycznego. Standaryzacja 
metod badania i obserwacji pozwoliłaby na wybór 
najbardziej efektywnego dla danej sytuacji kli-
nicznej preparatu wybielającego i schematu jego 
dawkowania przez porównanie wyników badań 
z różnych ośrodków. 
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