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Streszczenie
Istotne zwiększenie zainteresowania pacjentów wybielaniem zębów jest związane z kulturą wyznaczającą ważne 
miejsce wyglądowi człowieka. Dobre wyniki można uzyskać różnymi metodami nieinwazyjnymi w przypadku 
zębów z żywą miazgą, za pomocą wybielających środków chemicznych, takich jak stężony w różnym stopniu nad-
tlenek wodoru (HP) lub jego prekursor – nadtlenek karbamidu (CP). Celem niniejszego opracowania jest przed-
stawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem procedur wybielających stosowanych przez lekarza lub pod 
jego nadzorem, i ryzykiem wystąpienia objawów ubocznych zarówno wczesnych, jak i późnych. Stężone środki 
wybielające mogą spowodować przykre, dolegliwe, ale i poważne oparzenia tkanek miękkich, gdy preparat wybie-
lający będzie miał styczność z nimi. Może ponadto wystąpić miejscowy stan zapalny, rozległy obrzęk, uszkodzenie 
naczyń, a nawet rozległa martwica naskórka. W piśmiennictwie z ostatnich lat znajdują się doniesienia przedsta-
wiające mniej udokumentowane dotąd powikłania związane z procesem wybielania. Jakkolwiek nie jest jeszcze 
znane w pełni znaczenie opisanych w piśmiennictwie zmian związanych z wybielaniem zębów, należy stosować 
wybielanie pod szczególną kontrolą lekarską. W wywiadzie należy zwrócić uwagę na to, czy pacjent(ka) nie doko-
nywał podobnych zabiegów często w przeszłości. Powtarzanie zabiegów wydaje się związane ze znacznie większym 
ryzykiem powodowania trwałych, nieodwracalnych i znacznych uszkodzeń, które mogą doprowadzić do pogorsze-
nia jakości uzębienia (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 3, 373–378).
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Abstract
The substantial increase in patients’ interest in teeth whitening is related to today’s culture in which physical 
appearance plays a very important role. Good effects in teeth with vital pulp can be achieved by various non-inva-
sive methods with the help of whitening chemical agents, such as hydrogen peroxide (HP) of different concentra-
tion levels or its precursor – carbamide peroxide (CP). The aim of this paper is to present the issues connected to 
the safety of the whitening procedures conducted or supervised by dentists and the risk of side effects, both early 
and late ones. Concentrated whitening agents may cause unpleasant, painful as well as serious burns of soft tis-
sues contacting with the whitened area. Moreover, local inflammation, extensive oedema, vessel damage or even 
wide-ranging epidermal necrosis may occur. The literature of the last few years contains reports presenting less 
documented complications related to the whitening process. However, the role of the changes resulting from teeth 
whitening described in the literature is not very well-known yet; therefore, whitening should be performed under 
careful medical supervision. During the medical interview a special attention must be paid to the frequency of simi-
lar procedures carried out on the patient in the past, since their recurrence seems to be related with a significantly 
higher risk of causing permanent, irreversible and considerable damages of teeth which may lead to deterioration 
in dentition quality (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 3, 373–378).
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Istotne zwiększenie zainteresowania pacjen-
tów wybielaniem zębów jest związane z kulturą 
wyznaczającą ważne miejsce wyglądowi człowie-
ka. Szeroki uśmiech ozdobiony pięknym, jasnym 
uzębieniem stał się nieodzownym atrybutem ludzi 
sukcesu. Białe zęby dają poczucie pewności siebie 
i wiary we własne siły i możliwości. Potrzebę tę 
potęgują media lansujące olśniewający „holly-
woodzki” uśmiech. Wszystko to sprawia, że nie 
tylko potrzeba leczenia chorób jamy ustnej, ale 
także oczekiwania poprawy koloru uzębienia sta-
ły się istotnym elementem motywującym pacjen-
tów do wizyty w gabinecie dentystycznym. Dobre 
wyniki można uzyskać różnymi metodami niein-
wazyjnymi w przypadku zębów z żywą miazgą, 
za pomocą wybielających środków chemicznych, 
takich jak stężony w różnym stopniu nadtlenek 
wodoru (HP) lub jego prekursor – nadtlenek kar-
bamidu (CP) [1]. Środki te mają silne zdolności 
oksydo-redukcyjne. Aktualnie najbardziej popu-
larnym związkiem chemicznym jest 35% nadtlenek 
wodoru. Mimo że środek ten jest z powodzeniem 
stosowany w stomatologii już od wielu lat, nadal 
nie do końca jest poznany mechanizm wybielania 
z jego pomocą. W warunkach alkalicznych nad-
tlenek wodoru może ulec dysocjacji z powstaniem 
anionu perhydrolowego (HO2

–), który to, zdaniem 
Korytowskiego i Sarny [2], może być aktywnym 
czynnikiem w procesie wybielania. Działanie nad-
tlenku wodoru może być zmodyfikowane przez 
liczne czynniki, takie jak temperatura, pH, pro-
mienie ultrafioletowe (UV) lub obecność pewnych 
jonów [3]. Większość produktów do wybielania 
ma kwaśne pH, ale niektóre z nich (szczególnie 
o mniejszej koncentracji nadtlenku wodoru) mo-
gą mieć też pH zasadowe. Price i współautorzy [4] 
badając 26 dostępnych na rynku środków wybie-
lających, stwierdzili, że ich pH może znacząco się 
różnić i być zarówno bardzo kwaśne – 3,67, jak 
i bardzo zasadowe – 11,13. Dowiedli ponadto, że 
pH w ślinie obecnej w nakładkach stosowanych 
do wybielania zwiększa się w ciągu 15 minut po 
zastosowaniu 10% nadtlenku karbamidu, jest to 
powiązane z obecnością amoniaku powstającego 
w wyniku degradacji mocznika z nadtlenku kar-
bamidu. Obecność umiarkowanie zasadowego pH 
w nakładkach sugeruje, że dysocjacja anionowa 
nadtlenku wodoru może wspomagać proces wy-
bielania [4].

Istnieje niezwykła różnorodność i liczba za-
równo zewnątrz-, jak i wewnątrzpochodnych 
czynników mogących być przyczyną powstawa-
nia przebarwień zębów. Chociaż zagadnieniem 
dotyczącym przebarwień zębów interesowano 
się od dawna, a pierwsze doniesienia o ich wy-
bielaniu kwasem szczawiowym pojawiły się już 
w 1848 r.  [5], to nie udało się jednoznacznie zbadać 

samego mechanizmu, czy dokładniej określając, 
istoty przebarwień. Znaczna część autorów opo-
wiada się za zębiną jako miejscem powstawania 
większości przebarwień [6, 7]. Udowodniono, że 
35% nadtlenek wodoru wybiela zarówno szkliwo, 
jak i zębinę [8], a proces wybielania jest wynikiem 
penetracji substancji wybielających do zębiny 
przez szkliwo. Uważa się, że składniki wybielaczy 
sięgają tak głęboko, a istnieją także doniesienia, iż 
środki wybielające mogą przenikać aż do komo-
ry miaz gi [9–11]. Fakt ten ma doniosłe znaczenie 
w zrozumieniu nie tylko problemu wybielania, 
ale także zagrożenia powikłaniami tej procedury. 
Trudności z określeniem głębokości zasięgu tych 
materiałów wynikają z braku przyżyciowej i szcze-
gółowej metody badania zębów. Wiadomości co do 
zmian struktury zębów uzyskano z badań in vitro 
prowadzonych na zębach ekstrahowanych czy to 
ludzkich, czy zwierzęcych, które niezbicie dowo-
dzą, że środki wybielające wnikają przez szkliwo 
i osiągają zębinę [12], a nawet, w przypadku 35% 
nadtlenku wodoru, zostają wybielone przebarwie-
nia tetracyklinowe, co dowodzi możliwości prze-
nikania tych substancji aż do miazgi [13].

Wybielanie zębów z żywą miazgą z zastoso-
waniem komercyjnych preparatów można podzie-
lić na wybielanie w gabinecie stomatologicznym 
(in-office) oraz wybielanie domowe nakładkowe 
(night-guard) [14, 15]. Wybielanie domowe wyko-
nywane przez pacjenta opiera się na stosowaniu 
środka wybielającego (najczęściej 10% lub 15% 
nadtlenku karbamidu [16]), aplikowanego na spe-
cjalnie wykonane indywidualne nakładki, które 
następnie w całości pacjent wprowadza na zęby, 
powtarzając procedurę zwykle przez kilka lub kil-
kanaście nocy z rzędu. Stężenie 10–15% nadtlenku 
karbamidu odpowiada stężeniu 3–5% nadtlenku 
wodoru [17]. Dla odmiany, podczas wybielania 
profesjonalnego w gabinecie stomatologicznym, 
stosuje się silniejsze preparaty (25–35% nadtlenek 
wodoru [16]), które dla pełnej skuteczności mogą 
być aktywowane przez działania termiczne lub 
światło. Aby uniknąć powikłań, wybielanie (nie-
zależnie od metody) wymaga kontrolowania przez 
lekarza stomatologa.

Celem tego opracowania jest przedstawienie 
zagadnień związanych z bezpieczeństwem pro-
cedur wybielających stosowanych przez lekarza 
lub pod jego nadzorem i ryzykiem wystąpienia 
objawów ubocznych zarówno wczesnych, jak 
i późnych.

Stężone środki wybielające mogą spowodować 
przykre, dolegliwe, ale i poważne oparzenia tkanek 
miękkich, gdy preparat wybielający będzie z nimi 
miał styczność. Może ponadto wystąpić miejsco-
wy stan zapalny, rozległy obrzęk, uszkodzenie na-
czyń, a nawet rozległa martwica naskórka [16].



Wybielanie zębów z żywą miazgą a ryzyko objawów ubocznych 375

Aby uniknąć oparzenia tkanek miękkich pod-
czas stosowania środków wybielających o więk-
szym stężeniu, należy przed przystąpieniem do 
zabiegu odizolować, z użyciem koferdamu, tkanki 
miękkie od obszaru działania wybielacza. W tym 
celu można zastosować także koferdam aplikowa-
ny ze strzykawki w postaci płynnej żywicy utwar-
dzanej światłem tworzący około 1–2 mm barierę. 
Jeżeli natomiast dojdzie do kontaktu stężonego 
środka z błoną śluzową, należy jak najszybciej 
usunąć materiał z tkanki i przemyć miejsce wodą 
oraz poinformować pacjenta o zaistniałej sytuacji, 
a także uprzedzić, iż zmiana ta może się utrzymy-
wać przez parę dni.

Osobnym zagadnieniem jest znajomość wy-
stępowania tzw. indywidualnej wrażliwości na 
substancje chemiczne, w tym i na te, których uży-
wa się w procesie wybielania. Zwiększona wraż-
liwość pozabiegowa, zdaniem licznych autorów, 
jest głównym objawem ubocznym związanym 
z procesem wybielania [18–20]. Według Haywooda 
et al. [21] dotyczyła 52% pacjentów stosujących 
10% nadtlenek karbamidu podczas wybielania 
nakładkowego przez 6 tygodni. Jednocześnie wie-
lu autorów podkreśla, iż zwiększona wrażliwość 
jest przejściowa i ustępuje zwykle po zakończe-
niu procedury wybielania [21, 22]. W razie jej 
wystąpienia należy skrócić czas kontaktu zębów 
ze środkiem wybielającym lub zmniejszyć jego 
ilość [23]. Dodatkowo można zalecić stosowanie 
środków do znoszenia nadwrażliwości zębiny, 
np. azotanu potasu lub związków fluoru [24, 25]. 
W badaniach in vitro wykazano, że zwiększona 
wrażliwość powstaje w wyniku penetracji środka 
wybielającego zarówno nadtlenku karbamidu, jak 
i wodoru do komory miazgi, w rezultacie czego 
powstaje odwracalny stan zapalny [10, 11]. Benetti 
et al. [26] udowodnili, że większe stężenie wybie-
lacza skutkuje zwiększeniem stężenia nadtlenku 
wodoru w komorze miazgi, szczególnie w zębach 
z wypełnieniami, co potwierdził również Gokay 
et al. [27, 28]. Warto także wspomnieć o związa-
nej ze stosowaniem środków wybielających za-
równo w przypadku nadtlenku karbamidu, jak 
i nadtlenku wodoru redukcji siły wiązania syste-
mów łączących. Dochodzi wówczas do zaburzenia 
połączenia między szkliwem a żywicą [29, 30], 
jest to następstwem inhibicji polimeryzacji żywi-
cy przez nadtlenek lub rodniki tlenowe. Według  
Titleya et al. [29] szkliwo może być rezerwuarem 
tlenu. Wprawdzie redukcja siły wiązania jest od-
wracalna, to jednak wypełnianie zębów materia-
łami kompozytowymi należy odroczyć o 24 godz. 
według Dishmana et al. [31], a według Cavalliego 
et al. [32] nawet o 3 tygodnie. Czas ten jest po-
trzebny również do stabilizacji koloru zębów uzy-
skanego w procesie wybielania.

Istnieje wiele publikacji o możliwości uszko-
dzenia tkanek twardych zęba podczas wybielania, 
a także takich, które mówią o bezpieczeństwie 
zabiegu. Haywood [33] czy Leonard et al. [34] 
udowodnili brak powstawania znaczących zmian 
struktury szkliwa w wyniku stosowania 10% nad-
tlenku karbamidu, White et al. [35] dla 20% nad-
tlenku karbamidu, a Sulieman [1] czy Yurdukoru 
et al. [36] nawet w odniesieniu do 35% nadtlen-
ku wodoru. Dostępne są jednak również prace 
wskazujące na występowanie uszkodzeń tkanek 
twardych związanych z procesem prawidłowo 
przeprowadzonej procedury [37]. Wymienia się 
powstawanie szorstkości powierzchniowej, głęb-
szych szczelin [38] oraz zwiększenie porowatości 
powierzchni szkliwa [39–41].

W piśmiennictwie z ostatnich lat znajdują się 
doniesienia przedstawiające mniej udokumen-
towane dotąd powikłania związane z procesem 
wybielania. Są to erozje szkliwa zarówno niewiel-
kiego [42], jak i znacznego stopnia [43], abrazje 
i erozje zębiny, zmiany mikrotwardości szkliwa 
oraz podatność szkliwa na kolonizację bakteryjną 
głównie Streptococcus mutans.

Termin erozja oznacza proces stopniowej, nie-
bakteryjnej destrukcji powierzchni dokonującej 
się z powodu działania czynnika uszkadzającego, 
najczęściej pochodzenia chemicznego, np. kwa-
su. Erozja, z punktu widzenia chemicznego, jest 
bezbolesnym osłabieniem struktury zęba z powo-
du ubytku tkanki lub tkanek twardych zęba [44]. 
Klinicznie, w celu bliższego określenia ubytku, 
można zastosować trójstopniową klasyfikację 
erozji [45]. Stopień pierwszy oznacza uszkodzenie 
jedynie szkliwa, przenikanie erozji do zębiny na 
głębokości do 1/3 to stopień drugi, a wystąpienie 
głębszego uszkodzenia należy traktować jako sto-
pień trzeci. Należy zaznaczyć, że klasyfikacja ta 
jest jednak mało przydatna do definiowania ero-
zji powstałych podczas wybielania zębów, gdyż 
uszkodzenia tam występujące są raczej niewielkie 
i widoczne dzięki zastosowaniu wyrafinowanych 
technik wizualizujących, tj. skaningowej mikro-
skopii elektronowej. Lekarz badając stan uzębie-
nia przed zabiegiem, powinien jednak opisać stan 
poszczególnych zębów, kierując się właśnie klasy-
fikacją kliniczną uszkodzeń.

Abrazja oznaczająca mechanicznie spowodo-
wany ubytek tkanki zęba, zasadniczo nie zachodzi 
w procesie wybielania, może jednak powstawać 
w wyjątkowych sytuacjach jako wtórne uszkodze-
nie zmienionej procesem wybielania tkanki zęba.

Jak już wspomniano, większość środków 
wybielających ma kwaśne pH, co sugerowałoby 
możliwość prowokowania erozji na powierzchni 
szkliwa podczas wybielania. Badania przeprowa-
dzone przez Suliemana et al. [1] nad ewentualnie 
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powstającymi zmianami typu erozji pod wpływem 
wybielania 35% nadtlenkiem wodoru nie potwier-
dziły jednak ich powstawania. Efeoglu et al. [46] 
wykazali jednak negatywny wpływ 35% nadtlenku 
karbamidu, a więc środka słabszego, na powstawa-
nie demineralizacji szkliwa, Bistey et al. [47] na-
tomiast dowiedli, że stopień uszkodzenia szkliwa 
spowodowany procesem wybielania jest propor-
cjonalny do czasu trwania zabiegu oraz stężenia 
nadtlenku wodoru. Potwierdziły to również bada-
nia w mikroskopie elektronowym, które dowio-
dły, że większa porowatość powierzchni szkliwa 
występowała po zastosowaniu 30% nadtlenku wo-
doru niż 10% nadtlenku karbamidu [48]. Efeoglu 
et al. [49] zaobserwowali natomiast zmniejszenie 
mineralnej zawartości hydroksyapatytu w ze-
wnętrznej warstwie szkliwa nawet do głębokości 
50 µm już po zastosowaniu 10% nadtlenku kar-
bamidu. Niewielka waga cząsteczkowa nadtlenku 
wodoru i produktów pochodnych pozwala na ich 
dyfuzję ze szkliwa do zębiny. Istnieją badania do-
wodzące zmniejszenia mikrotwardości zębiny po 
bezpośredniej aplikacji 10% nadtlenku karbamidu 
na jej powierzchnię [50, 51], inne badania nie po-
twierdzają jednak tej zależności [52, 53]. Shannon 
et al. [54] oraz Nathoo et al. [52] sugerowali, że 
utrata mikrotwardości oraz zaburzenia morfolo-
giczne na powierzchni szkliwa mogą być powią-
zane z kwaśnym pH niektórych środków wybie-
lających. Wpływ ten jest jednak znacznie słabszy 
w porównaniu np. z działaniem 37% kwasu fosfo-
rowego stosowanego podczas wytrawiania zębów 
[38] i wydaje się nie zwiększać podatności szkliwa 
na próchnicę [55, 56]. Badania Lopesa et al. [57] 
czy Shannona et al. [54] wykazały, że wpływ kwa-
śnego odczynu środków wybielających może być 
minimalizowany przez buforowe właściwości śli-
ny oraz dzięki dodawaniu do niektórych prepara-
tów do wybielania związków fluoru [50].

Istnieją jednak doniesienia, że zmiany w struk-
turze szkliwa mogą wpływać na zwiększenie po-
datności zębów na próchnicę [58–61]. Szczególnie 
po wielokrotnie powtarzanym procesie wybielania 
może dojść do zwiększonej adhezji Streptococcus 
mutans. Niektórzy badacze udowodnili, że zdol-
ność zwiększenia adhezji bakterii S. mutans nie 
koreluje ze zmianami morfologicznymi stwier-
dzanymi w szczegółowych badaniach tomogra-
ficznych [62]. Dowodzi to, że stosowane metody 
oceny morfologicznej zęba nie są wystarczająco 
precyzyjne. Wydaje się, że często powtarzane za-
biegi wybielania oparte na różnorodnych mate-

riałach wybielających mogą wpływać szczególnie 
niszcząco na zdolność obrony szkliwa przed ad-
hezją S. mutans, a niskie pH większości środków 
wybielających sprzyja rozwojowi tych bakterii. 
Z dotychczasowych badań wynika, że S. mutans 
ma, w sytuacji osłabienia struktury warstwy po-
wierzchniowej szkliwa, szczególną łatwość kolo-
nizacji obszarów uszkodzonych i działania pato-
logicznego polegającego na dalszym, bakteryjnym 
uszkodzeniu zęba. Trzeba zaznaczyć, że proces te-
go typu destrukcji nie musi ograniczyć się do jed-
nego zęba, ale ze względu na rozległość procesu 
wybielania, może rozszerzyć się na część uzębie-
nia. Hosoya et al. [62] badając wpływ wybielania 
35% nadtlenkiem wodoru na zmiany w szkliwie 
i jego podatność na adhezję S. mutans, dowiedli 
w badaniu w mikroskopie skaningowym (SEM), że 
na powierzchni szkliwa po wybielaniu znajdowało 
się więcej kolonii S. mutans w porównaniu z grupą 
kontrolną niepoddaną procesowi wybielania. Do-
datkowo autorzy stwierdzili, że najwięcej kolonii 
znajdowało się na zębach poddanych 5-krotne-
mu wybielaniu po 20 min każde, po uprzednim 
wytrawieniu zębów przez 20 s. Gurgan et al. [61] 
oceniali wpływ 3 preparatów wybielających za-
wierających 10% nadtlenek karbamidu na adhezję 
bakterii do szkliwa i uzyskali statystycznie istotne 
nasilenie adhezji S. mutans do powierzchni zębów 
wybielonych w stosunku do tych niepoddanych 
procesowi wybielania.

Powikłania związane z wybielaniem zębów 
wynikają z uszkadzającego działania środka wy-
bielającego, rzadziej z błędów personelu wykonu-
jącego te zabiegi. 

Mimo że nie jest jeszcze w pełni znane zna-
czenie opisanych w piśmiennictwie zmian zwią-
zanych z wybielaniem zębów, należy stosować 
wybielanie pod szczególną kontrolą lekarską. 
Brak wiedzy na jakikolwiek temat nie tłuma-
czy lekceważenia problemu. Trudności związane 
z oceną ubytków struktury zęba nie powinny więc 
zmniejszać czujności lekarskiej, lecz przeciwnie, 
lekarz podejmujący się wybielania jest zobowiąza-
ny zbadać stan uzębienia pacjenta, zarejestrować 
istniejące zmiany i poinformować o nich pacjen-
ta. W wywiadzie należy zwrócić uwagę na to, czy 
pacjent(ka) nie dokonywał podobnych zabiegów 
często w przeszłości. Powtarzanie zabiegów wy-
daje się związane ze znacznie większym ryzykiem 
powodowania trwałych, nieodwracalnych i znacz-
nych uszkodzeń, które mogą doprowadzić do po-
gorszenia jakości uzębienia.
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