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Streszczenie
Wprowadzenie. W zapobieganiu próchnicy zębów powszechnie są stosowane pasty do zębów zawierające do 
1500 ppm fluoru, u osób z wysokim ryzykiem próchnicy zalecanie są natomiast pasty z wysoką zawartością fluoru. 
Cel pracy. ocena retencji fluoru w ślinie po jednorazowym szczotkowaniu zębów pastą z wysoką i standardową 
zawartością fluoru. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 59 osób w wieku 21–24 lat. ochotnicy uczestniczący w badaniu szczotkowali 
zęby pastą Duraphat® 5000, grupa a (n = 30) lub pastą pro gum Health®, grupa B (n = 24) w tej samej ilości (dłu-
gość pasma pasty 1 cm) przez 1 minutę i po zakończeniu nie płukali jamy ustnej wodą. obydwie pasty zawierają 
fluorek sodu, pasta Duraphat w ilości 5000 ppm, a pasta pro gum Health® 1450 ppm. Stężenie fluoru w ślinie za 
pomocą jonowoselektywnej elektrody oznaczano 5-krotnie przed szczotkowaniem (badanie 0) i po upływie 15, 30, 
60 i 120 min od zakończenia szczotkowania (badanie 1–4). 
Wyniki. W grupie a wyjściowo (badanie 0) średnie stężenie fluoru w ślinie wynosiło 0,18 ± 0,12 ppm, a w gru-
pie B 0,15 ± 0,13 ppm. po upływie 15 min od szczotkowania (badanie 1) wzrastało w grupie a ok. 32-krotnie do 
wartości 5,73 ± 3,91 ppm, natomiast w grupie B ok. 11-krotnie do wartości 1,59 ± 1,24 ppm. po upływie kolejnych 
15 min (badanie 2) wartości wynosiły odpowiednio 1,92 ± 1,24 ppm i 0,53 ± 0,44 ppm, ujawniając odpowiednio  
ok. 11-krotny i 3,5-krotny wzrost w odniesieniu do badania 0. W badaniu 3 po upływie 60 min stwierdzono zmniej-
szenie retencji fluoru, w grupie a do wartości 0,47 ± 0,44 ppm, 3-krotnie wyższej od wartości wyjściowej, a w gru-
pie B jedynie nieznacznie większe stężenie średnio o 0,01 ppm. po upływie 120 min od szczotkowania (badanie 4) 
w obu grupach zaobserwowano nieco mniejsze od wyjściowego stężenie fluoru w ślinie. 
Wnioski. Schemat retencji fluoru w ślinie w funkcji czasu po użyciu obu past był podobny. Użycie pasty z wysoką 
zawartością fluoru w porównaniu z pastą o konwencjonalnej zawartości fluoru powodowało istotnie wyższy wzrost 
stężenia fluoru w ślinie utrzymujący się przez dłuższy czas (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 3, 315–321).

Słowa kluczowe: f luorkowe pasty do zębów, zawartość fluoru, retencja, ślina.

Abstract
Background. Fluoridated toothpastes containing up to 1500 ppm of fluoride have been commonly used in caries 
prevention, however, for subjects with high risk of developing caries toothpastes with high content of fluoride are 
recommended. 
Objectives. evaluation of fluoride retention in saliva after single toothbrushing with the use of toothpaste contain-
ing high and standard content of fluoride. 
Material and Methods. The study comprised 59 subjects aged 21–24 years. The examined subjects, volunteers, 
brushed their teeth with the Duraphat® 5000 toothpaste – group a (n = 30) or with the pro gum Health® tooth-
paste – group B (n = 24). Both groups used the same amount of paste (stripe length 1 cm) for 1 min and after 
completed toothbrushing they did not rinse the oral cavity with water. Both toothpastes contain natrium fluoride, 
the Duraphat® paste 5000 ppm F, and the pro gum Health® paste 1450 ppm F. The level of fluoride in saliva was 
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pasty do zębów z fluorem odgrywają ważną ro-
lę w zapobieganiu próchnicy zarówno na poziomie 
jednostki, jak i populacji. przyjmuje się, że w wyni-
ku ich powszechnego i systematycznego stosowania 
nastąpiło w wielu krajach znamienne zmniejsze-
nie zachorowalności na próchnicę zębów. Walsch  
et al. [1] na podstawie metaanalizy wyników badań 
nad efektywnością past z różną zawartością flu-
oru w zapobieganiu próchnicy u dzieci i młodzie-
ży stwierdzili, że pasty zawierające przynajmniej 
1000 ppm fluoru wywierają działanie zapobiegaw-
cze, którego skuteczność zwiększa się wraz ze wzro-
stem koncentracji fluoru. W dostępnych w sprze-
daży pastach bez recepty stężenie fluoru waha się 
250–1500 ppm, ale najwyższą koncentracją najczę-
ściej jest 1450 ppm. pasty z dużą zawartością fluoru 
(2800 i 5000 ppm) są dostępne w aptekach, w któ-
rych są nabywane na zlecenie lekarza. U pewnej 
grupy pacjentów codzienne używanie standardo-
wych past fluorkowych jest niewystarczające do 
kontroli próchnicy. Do tej grupy zalicza się pacjen-
tów powyżej 16 lat z wysokim ryzykiem próchni-
cy w koronie, w wieku starszym z ryzykiem próch-
nicy korzenia, słabym wydzielaniem śliny, obniżo-
ną koordynacją motoryczną oraz leczonych stałymi 
aparatami ortodontycznymi. osoby te często nie są 
skłonne do dodatkowego stosowania innych pro-
duktów fluorkowych oprócz codziennego szczot-
kowania zębów standardowymi pastami fluorko-
wymi. Zatem alternatywą dla nich jest używanie 
past z dużą zawartością fluoru, które zapewniają 
większy dowóz fluoru do środowiska jamy ustnej, 
a tym samym większą ochronę przed próchnicą, 
bez potrzeby zmiany codziennych nawyków higie-
nicznych. Baysan et al. [2] ocenili remineralizację 
pierwotnej początkowej zmiany próchnicowej ko-
rzenia po szczotkowaniu zębów pastami z zawar-
tością 5000 ppm i 1100 ppm fluoru. po 3 miesią-
cach stosowania zaobserwowali remineralizację 
54,9%, a po 6 miesiącach 76,1% zmian próchnico-
wych potwierdzoną oceną jakościową (twardość, 
rozmiar, kolor, głębokość zmiany) i ilościową za 

pomocą pomiaru oporności elektrycznej aparatem 
ecM. Schirmeister et al. [3] porównali reminerali-
zację zmiany próchnicowej bez ubytku tkanek na 
powierzchni okluzyjnej z użyciem pasty z wysoką 
(5000 ppm) i konwencjonalną (1450 ppm) zawarto-
ścią fluoru. Wykazali po 2 tygodniach stosowania 
istotne zmniejszenie wartości wzbudzonej fluore-
scencji mierzonej aparatem Diagnodent po użyciu 
pasty z wysoką zawartością fluoru. Tavss et al. [4] 
na podstawie przeglądu prac dotyczących skutecz-
ności działania past fluorkowych rozpatrzyli za-
leżność między stężeniem fluoru a ograniczeniem 
próchnicy i stwierdzili 12,7% wzrost redukcji na 
każde 1000 ppm fluoru. Wykazali również, iż pa-
sta zawierająca 5000 ppm fluoru jest o 30–40% sku-
teczniejsza niż pasta z 1000 ppm fluoru. 

celem pracy jest ocena retencji fluorków w śli-
nie po jednorazowym szczotkowaniu zębów pastą 
z wysoką i standardową zawartością fluoru. 

Materiał i metody
Badaniem objęto 59 osób w wieku 21–24 lat. 

ochotnicy uczestniczący w badaniu szczotkowa-
li zęby pod nadzorem pastą Duraphat 5000, gru-
pa a (n = 30) lub pastą pro gum Health, grupa B 
(n = 29), stosując jednakową ilość pasty (długość 
pasma pasty 1 cm) przez 1 min i po zakończeniu 
nie płukali jamy ustnej wodą. obydwie pasty za-
wierają fluorek sodu, pasta Duraphat® w ilości 
5000 ppm, a pasta pro gum Health® 1450 ppm. 
Dane o zawartości fluorków w pastach pochodzą 
od producenta. 

U badanych pobierano niestymulowaną śli-
nę mieszaną (przez deponowanie jej do probówki) 
przed badaniem 0 i po upływie 15, 30, 60 i 120 mi-
nut od zakończenia szczotkowania zębów (bada-
nie 1–4). W czasie badania pacjenci nie spożywali 
żadnych pokarmów ani napojów. 

próbki śliny wirowano przez 15 minut przy 
3900 obr./min i w otrzymanym supernatancie 

assessed by ionoselective electrode 5 times before toothbrushing (study 0) and after 15, 30, 60 and 120 min after 
toothbrushing (study 1–4). 
Results. at the baseline the mean content of salivary fluoride in group a was 0.18 ± 0.12 ppm and in group B 
0.15 ± 0.13 ppm. The level of fluoride increased after 15 min of toothbrushing, in group a 32-times, reaching 
approximately 5.73 ± 3.91 ppm, and in group B 11-times up to 1.59 ± 1.24 ppm from the baseline (study 1). after 
next 15 min (study 2), the mean amounted to 1.92 ± 1.24 ppm and 0.53 ± 0.45 ppm revealing ca. 11-times and  
2.5-times increase in comparison to study 0, respectively. in study 3, after 60 min, the reduction of the fluoride 
retention was found, in group a to the mean value of 0.47 ± 0.44 ppm, 3-times higher, and in group B only slightly 
higher level ca. 0.01 ppm. 120 min after toothbrushing (study 4) a slightly lower level of salivary fluoride was 
observed in both groups. 
Conclusions. The pattern of fluoride retention in saliva in time after toothbrushing with fluoridated toothpastes 
was similar. Significantly higher increase of salivary fluoride was caused by the toothpaste with high concentration 
of fluoride in comparison to the toothpaste with conventional content of fluoride, which persisted for a longer 
period of time in saliva (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 3,315–321).

Key words: fluoridated toothpastes, fluor content, retention, saliva.
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oznaczano stężenie fluorków za pomocą jonowo-
selektywnej elektrody (orion 9609 Bn) połączo-
nej z mikrokomputerem cpi-551. 

W analizie statystycznej danych zastosowa-
no test nieparametryczny U Manna-Whitneya, za 
istotny przyjmując poziom p < 0,05. 

Wyniki 
Wyjściowe stężenie fluorków w ślinie w obu 

grupach badanych było zbliżone. Stężenie flu-
orków w ślinie po upływie 15, 30 i 60 min od 
szczotkowania zębów pastą Duraphat 5000 (gru-
pa a) było natomiast istotnie większe niż po za-
stosowaniu pasty pro gum Health (grupa B), ale 
po upływie 120 min było dla obu past nieznacz-
nie niższe od stężenia wyjściowego (tab. 1, ryc. 1). 
po 15 min od szczotkowania (badanie 1) poziom 
ten wzrastał w grupie a ok. 32-krotnie do war-
tości 5,73 ± 3,91 ppm, w grupie B natomiast ok.  
11-krotnie do wartości 1,59 ± 1,24 ppm. po upły-
wie kolejnych 15 min (badanie 2) wartości wynosi-
ły odpowiednio 1,92 ± 1,24 ppm i 0,53 ± 0,44 ppm  
(ok. 11-krotne i 3,5-krotne zwiększenie w odniesie-
niu do badania 0). W badaniu 3 po upływie 60 min 
stwierdzono zmniejszenie retencji fluorków, w gru-
pie a do wartości 0,47 ± 0,44 ppm, 3-krotnie wyż-
szej od wartości wyjściowej, a w grupie B jedynie 
nieznacznie wyższy poziom średnio o 0,01 ppm. 
po upływie 120 min od szczotkowania (badanie 4) 
w obu grupach zaobserwowano stężenie fluorków 
w ślinie nieco niższe od wyjściowego.

Schemat dynamiki przyrostów/spadków stę-
żenia fluorków w ślinie po zastosowaniu obu 
past był podobny. najwyższy przyrost stwierdzo-
no po upływie 15 min od szczotkowania: grupa a 
– 5,55 ± 3,95 ppm, grupa B – 1,44 ± 1,26 ppm (bada-
nie 1 vs 0). Zmniejszał się on w kolejnych badaniach, 

po 30 min wynosił w grupie a 1,73 ± 1,25 ppm, 
w grupie B 0,37 ± 0,47 ppm, a po 60 min odpowied-
nio 0,29 ± 0,43 ppm i 0,03 ± 0,06 ppm (badanie 2 vs 
0, badanie 3 vs 0). po upływie 120 min zanotowa-
no natomiast w obu grupach badanych niewielkie 
zmniejszenie stężenia fluoru w porównaniu ze sta-
nem wyjściowym: grupa a – 0,04 ± 0,13 ppm, gru-
pa B – 0,05 ± 0,14 ppm (tab. 2, ryc. 2). Zaobserwo-
wany ok. 3,8-krotny wzrost stężenia fluoru w ślinie 
po 15 min od użycia pasty Duraphat 5000 w po-
równaniu z pastą pro gum Health odzwierciedla 
3,4-krotnie wyższą zawartość fluoru w tych pa-
stach (5000 ppm vs 1450 ppm). po upływie 30 min 
zauważono natomiast 4,7-krotnie wyższy wzrost 
stężenia fluorków w ślinie po zastosowaniu pasty 
z wysoką zawartością fluoru w odniesieniu do pa-
sty standardowej, a po 60 min 9,7-krotnie wyższy. 
Dane te wskazują na związek retencji fluoru w śli-
nie z jego koncentracją w paście do zębów. 

Tabela 1. Stężenie fluoru w ślinie przed i po szczotkowaniu zębów  pastami fluorkowanymi

Table 1. level of salivary fluoride before and after toothbrushing with fluoridated toothpastes

grupy badanych 
(examined groups)

poziom fluoru w ślinie
(Fluoride level in saliva)

grupa a
(group a)

grupa B
(group B)

istotność różnic na poziomie
(Significant difference at level)

x ± SD x ± SD

Badanie 0 (Study 0) 0,18 ± 0,12 0,15 ± 0,13 nS

Badanie 1 (Study 1) 5,73 ± 3,91 1,59 ± 1,24 p < 0,001

Badanie 2 (Study 2) 1,92 ± 1,24 0,53 ± 0,45 p < 0,001

Badanie 3 (Study 3) 0,47 ± 0,44 0,16 ± 0,07 p < 0,001

Badanie 4 (Study 4) 0,14 ± 0,04 0,11 ± 0,02 n.s.
n.s. – różnica nieistotna statystycznie. 
n.s. – no significant difference.

Ryc. 1. porównanie stężenia fluoru w ślinie przed 
szczotkowaniem zębów pastą z dużą (grupa a) i kon-
wencjonalną (grupa B) zawartością fluoru i po nim

Fig. 1. comparison of salivary fluoride level before 
and after toothbrushing with the toothpaste of high 
(group a) and conventional (group B) fluoride content
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Omówienie 
na skuteczność przeciwpróchnicową past flu-

orkowych oprócz koncentracji fluoru modyfiku-
jąco wpływa wiele innych czynników, wśród któ-
rych można wyróżnić czynniki biologiczne i beha-
wioralne. czynnikami biologicznymi są: osobnicza 
szybkość wydzielania śliny i jej właściwości, włas- 
ności związku chemicznego fluoru zawartego 
w produkcie oraz wehikulum, a behawioralny-
mi: częstość i czas szczotkowania zębów, ilość sto-
sowanej jednorazowo pasty oraz czynności wy-
konywane po zakończeniu oczyszczania zębów 
(płukanie wodą, wypluwanie pasty, przetrzymy-
wanie zawiesiny pasty i śliny przed wypluciem). 
Zero et al. [5] postulowali, że czynniki behawio-
ralne wpływają na początkową interakcję stosun-
kowo wysokich stężeń fluorku z powierzchnią zę-
ba i płytką podczas aplikacji i na retencję fluorku 

w płynach jamy ustnej po aplikacji. Z kolei w ba-
daniu in situ [6] wykazano, że dłuższy czas szczot-
kowania zmniejsza zatrzymanie pasty na szczotce, 
zwiększając ilość dostarczanego fluorku oraz prze-
dłuża czas kontaktu z zębami i płytką, promując 
do dłuższej jego retencji w jamie ustnej. innym 
czynnikiem jest ilość stosowanej jednorazowo pa-
sty do zębów. DenBesten i Ko [7] stwierdzili, że 
średni poziom fluoru w ślinie po użyciu 0,25 g pa-
sty stanowił 1/3 jego koncentracji po szczotkowa-
niu pastą w ilości 1,0 g. Wykazano również ponad 
2-krotny wzrost retencji fluoru w ślinie po użyciu 
1,5 g pasty w porównaniu z 0,5 g [6]. Zatem za-
równo czas szczotkowania, jak i ilość pasty deter-
minują retencję fluorku w jamie ustnej i w konse-
kwencji remineralizację.

istotne są również czynności wykonywane po 
zakończeniu szczotkowania zębów. rutynowo za-
leca się płukanie jamy ustnej wodą w celu usunię-
cia osadu i unikania połykania nadmiaru pasty, 
zwłaszcza przez małe dzieci. U osób płuczących 
jamę ustną dużą ilością wody wykazano jednak 
większy przyrost próchnicy niż u płuczących nie-
wielką ilością [8]. poziom fluoru w jamie ustnej 
różni się istotnie między osobami płuczącymi ja-
mę ustną po zakończeniu szczotkowania zębów 
a tylko wypluwającymi pastę [9]. Z badań Kaczma-
rek et al. [10] porównujących stężenie fluoru w śli-
nie po użyciu dwóch past zawierających 1250 ppm 
i 1400 ppm fluoru z płukaniem i bez płukania ja-
my ustnej wodą wynikał 2–3-krotny wzrost stęże-
nia fluoru w ślinie po upływie 15 min, który był 
również związany z koncentracją fluoru w paście. 
Uzasadnione jest zatem postulowanie przez Duck- 
wortha et al. [9], aby zminimalizować płukanie 
jamy ustnej wodą po szczotkowaniu zębów pa-
stą fluorkową w celu zwiększenia retencji fluorku 
w jamie ustnej.

Sjögren et al. [11] w podwójnie ślepym 3-letnim 
badaniu klinicznym ocenili skuteczność w reduk-
cji próchnicy zmodyfikowanych sposobów użycia 

Tabela 2. Zwiększenie stężenia fluoru w ślinie po szczotkowaniu zębów pastami fluorkowymi w odniesieniu do stanu 
wyjściowego 

Table 2. increase of salivary fluoride content after toothbrushing with fluoridated toothpastes in comparison to the baseline

grupy badanych
(examined groups)

poziom fluoru w ślinie
(Fluoride level in saliva)

grupa a
(group a)

grupa B
(group B)

istotność różnic na poziomie
(Significant difference at level)

x ± SD x ± SD

Badanie 1 vs 0 (Study 1 vs. 0) 5,55 ± 3,95 1,44 ± 1,26 p < 0,001

Badanie 2 vs 0 (Study 2 vs. 0) 1,73 ± 1,25 0,37 ± 0,47 p < 0,001

Badanie 3 vs 0 (Study 3 vs. 0) 0,29 ± 0,43 0,03 ± 0,06 p < 0,001

Badanie 4 vs 0 (Study 4 vs. 0) –0,04 ± 0,13 –0,05 ± 0,14 n.s.
n.s. – różnica nieistotna statystycznie. 
n.s. – no significant difference.

Ryc. 2. porównanie zwiększenia stężenia fluoru w śli-
nie po szczotkowaniu zębów pastą z wysoką (grupa a) 
i konwencjonalną (grupa B) zawartością fluoru 
w odniesieniu do stanu wyjściowego

Fig. 2. comparison of increase of salivary fluoride 
content after toothbrushing with toothpaste of high 
(group a) and conventional (group B) fluoride concen-
tration in relation to the baseline
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pasty mających na celu przedłużenie zwiększonego 
stężenia fluoru w jamie ustnej. Sposoby te polega-
ły na: 1) aplikacji pasty na zęby przed szczotkowa-
niem, 2) niewypluwaniu pasty więcej niż koniecz-
ne po szczotkowaniu, 3) dodawaniu do pozostałej 
w jamie ustnej po szczotkowaniu zawiesiny pasty 
i śliny niewielkiej ilości wody (łyk wody) i prze-
trzymywaniu w jamie ustnej przez 1 min przy wy-
konywaniu ruchów policzka oraz 4) niepłukaniu 
wodą i powstrzymaniu się od jedzenia i picia przez 
2 godziny. autorzy wykazali, że stosowanie zmo-
dyfikowanych sposobów stosowania pasty do zę-
bów powodowało większą o 26% redukcję próch-
nicy na powierzchniach stycznych w odniesieniu 
do płukania jamy ustnej wodą po zakończeniu 
oczyszczania zębów. Biorąc pod uwagę te zmienne, 
w badaniu własnym zastosowano jednolity sposób 
postępowania w odniesieniu do ilości pasty, cza-
su szczotkowania i sposobu kończenia zabiegu 
oczyszczania (wypluwanie zamiast płukania). 

Z badań Zero et al. [12, 13] wynika, że im 
wyższa jest koncentracja fluoru w paście, tym 
większa jest jego dyfuzja przez płytkę nazębną 
w kierunku powierzchni zęba. pasty zawierają-
ce 1500 ppm fluoru wykazują większe o ok. 10% 
działanie zapobiegawcze niż pasty ze stężeniem 
1000 ppm [14]. Z innych badań wynika liniowa 
zależność między zawartością fluoru w paście do 
1500 ppm a redukcją próchnicy [15]. pasty z wy-
soką koncentracją fluoru (2800 ppm i 5000 ppm) 
są stosowane u osób z wysokim ryzykiem próch-
nicy. pasta ze stężeniem 2800 ppm w porównaniu 
z zawierającą 1100 ppm fluoru powoduje istotny,  
o ok. 20%, wzrost działania przeciwpróchnico-
wego [16, 17]. o’Mullane et al. [18] wykazali, że 
u dzieci zwiększenie o 500 ppm fluoru w stoso-
wanej paście (1000 ppm vs 1500 ppm F) zwiększa 
dodatkowo redukcję próchnicy o 6% po 3 latach 
stosowania. Kaczmarek et al. [19] zbadali poziom 
fluoru w ślinie po użyciu czterech past zawierają-
cych różne związki fluoru i różniące się jego kon-
centracją (Meridol – aminofluorek i fluorek cyny, 
1400 ppm F, elmex – aminofluorek, 1250 ppm, 
colodent – fluorek sodu, 110 ppm F, Fluorodent 
– monofluorofosforan sodu, 1002 ppm) z płuka-
niem jamy ustnej wodą po zakończeniu szczotko-
wania. Większe stężenia fluoru w ślinie stwierdzo-
no po zastosowaniu past z większą zawartością flu-
oru. Zaobserwowano szybkie (po upływie 30 min) 
obniżanie się stężenia fluoru po użyciu past do zę-
bów, które po kolejnych 30 min spadało do pozio-
mu wyjściowego. podobny schemat retencji fluoru 
w ślinie potwierdzono w prezentowanym badaniu. 
al-Mulla et al. [20] w badaniu in situ porówna-
li oddziaływanie na zdemineralizowane szkliwo 
past z różną zawartością fluoru oraz wpływ płu-
kania lub jego braku po zakończeniu szczotkowa-

nia zębów. Wykazali, że brak płukania wodą po 
szczotkowaniu pastą zawierającą 5000 ppm flu-
oru przez 8–9 tygodni powodował istotną zmianę 
w pomiarze fluorescencji przeprowadzonej z uży-
ciem aparatu QlF w odniesieniu do pasty zawie-
rającej 1450 ppm fluoru stosowanej z następowym 
płukaniem wodą jamy ustnej. Duże stężenia flu-
oru w jamie ustnej mogą zakłócać metabolizm 
bakteryjny, prowadząc do zmniejszenia wydziela-
nia kwasów i przez to zmniejszać próchnicotwór-
czość płytki w następstwie redukowania bakterii 
tolerujących zakwaszenie środowiska, takich jak 
Streptococcus mutans [21]. 

Klirans jest zdolnością organizmu do usuwa-
nia substancji i zależy od funkcji eliminującego 
organu. Stężenie fluoru w ślinie zwiększa się na-
tychmiast po zastosowaniu preparatu fluorkowe-
go. Wzrost ten jest uwarunkowany koncentracją 
i uwalnianiem fluoru z danego produktu. na kli-
rans fluoru w ślinie oddziałuje złożona interakcja 
szybkości wydzielania śliny, częstości jej połyka-
nia, ruchu mięśni twarzy, absorpcji błony śluzowej 
oraz jedzenia i picia w krótkim czasie po aplikacji. 
Duckworth i Morgan [22] zaproponowali dwufa-
zowy model kliransu fluoru po szczotkowaniu zę-
bów pastą fluorkową. po początkowej szybkiej fa-
zie zróżnicowanej osobniczo i trwającej przez ok. 
40–80 min następuje druga faza utrzymująca się 
przez kilka godzin. Wykazano po 12–18 godz. od 
szczotkowania zębów stężenie fluoru w ślinie wy-
noszące 9,02 ppm [23]. Używanie pasty fluorko-
wej tworzy zatem, oprócz rezerwuaru labilnego 
fluorku, stabilny rezerwuar „związanego fluorku”, 
z którego jony fluorkowe są uwalniane powoli do 
pierwszego rezerwuaru, wywierając przedłużony 
efekt kariostatyczny.

retencja fluoru jest definiowana jako pozo-
stający w jamie ustnej fluor po szczotkowaniu zę-
bów pastą fluorkową, tj. zatrzymywany w ślinie, 
płynnej fazie płytki, płytce, na powierzchni zęba 
i rezerwuarach tkanki miękkiej [13]. nordström 
i Birkhed [24] zbadali retencję fluoru w mię-
dzyzębowej płytce i ślinie po szczotkowaniu zę-
bów pastami zawierającymi fluorek sodu w ilości 
5000 ppm i 1450 ppm z i bez płukania wodą jamy 
ustnej. Wykazali, że koncentracja fluoru w paście 
istotnie wpływa na retencję fluoru w ślinie. pasta 
zawierająca 5000 ppm powodowała wyższe pozio-
my fluoru w proksymalnej ślinie w porównaniu 
z pastą 1450 ppm. nagromadzenie fluoru w płyt-
ce było 2,75 razy większe po zastosowaniu pasty 
z dużą zawartością fluoru w odniesieniu do pasty 
standardowej. Wartość ta była zbliżona do ilorazu 
stężenia fluoru zawartego w tych pastach (ok. 3,4). 
Z kolei płukanie wodą po szczotkowaniu zębów 
miało istotny wpływ na retencję fluoru w rejonach 
stycznych, różnica między stężeniami fluoru w śli-
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nie po szczotkowaniu pastą zawierającą 5000 ppm 
i pastą z 1450 ppm z następowym płukaniem ja-
my ustnej była jednak mniejsza. W badaniu włas-
nym zaobserwowano podobną zależność. Stężenie 
fluoru w ślinie po upływie 15 min od użycia pa-
sty zawierającej 5000 ppm w odniesieniu do pasty 
z 1450 ppm fluoru było 3,8 razy wyższe i odzwier-
ciedlało iloraz stężeń fluoru w pastach (3,4), a po-
nadto pozostawało na wielokrotnie wyższym po-
ziomie do 60 min po szczotkowaniu.

przy używaniu pasty z dużą zawartością flu-
oru należy rozważyć aspekt toksykologiczny. po-
łykanie pasty fluorkowej w okresie amelogene-
zy może spowodować fluorozę zębów. Jest to spo-
wodowane brakiem umiejętności wypluwania 
i związanym z tym połykaniem pasty. Zatem ilość 
używanej pasty przez dzieci do 6 lat jest istotna, 
powinna być wielkości ziarna grochu i szczotko-
wanie zębów winno odbywać się pod nadzorem 
rodzica. Zgodnie z zaleceniem producenta pasty 
z wysoką zawartością fluoru nie powinny być sto-
sowane poniżej 16. roku życia. Biorąc jednak pod 

uwagę terminy zakończenia rozwoju korony zę-
bów przedtrzonowych (5–7,2 lat) i stałych drugich 
trzonowych (12–13,7 lat) [25], można rozważyć ob-
niżenie limitu wieku stosowania leczniczych past 
fluorkowych, dzięki czemu nowo wyrznięte zęby 
mogłyby korzystać ze zwiększonego dowozu flu-
oru do środowiska jamy ustnej. ok. 5–10% pasty 
użytej do szczotkowania jest połykane, gdy stosuje 
się małą ilość wody do płukania jamy ustnej [26]. 
ilość połkniętego fluoru wynosi 0,25–0,50 mg, 
gdy używa się 1 g pasty zawierającej 5000 ppm 
fluoru (5 mgF/g). odpowiada to zawartości fluoru 
w 1–2 tabletkach fluorkowych po 0,25 mg fluoru 
lub w 100 ml herbaty i nie ma toksycznego efektu 
u dorosłych [27]. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że sche-
mat retencji fluoru w ślinie w funkcji czasu po 
użyciu obu past był podobny. Użycie pasty z wy-
soką zawartością fluoru w porównaniu z pastą 
o konwencjonalnej zawartości fluoru powodowa-
ło istotnie wyższy wzrost stężenia fluoru w ślinie 
utrzymujący się przez dłuższy czas. 

Piśmiennictwo
 [1] Walsh T., Worthington H.V., glenny a.M., appelbe p., Marinho V.c., Shi X.: Fluoride toothpastes of dif-

ferent concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. cochrane Database Syst. rev. 2010 
Jan 20 (1): cD007868. doi: 10.1002/14651858.cD007868.pub2.

 [2] Baysan a., lynch e., ellwood r., Davies r., petersson l., Borsboom p.: reversal of primary root caries us-
ing dentifrices containing 5,000 and 1,100 ppm fluoride. caries res. 2001, 35, 41–46.

 [3] Schirmeister J.F., gebrande J.p., altenburger M.J., Schulte Monting J., Hellwig e.: effect of dentifrice 
containing 5000 ppm fluoride on non-cavitated fissure carious lesions in vivo after 2 weeks. am. J. Dent. 2007, 20, 
212–216. 

 [4] Tavss e.a., Mellberg J.r., Joziak M., gambogi r.J., Fisher S.W.: relationship between dentifrice fluoride con-
centration and clinical caries reduction. am. J. Dent. 2003, 16, 369–374. 

 [5] Zero D.T.: Dentifrices, mouthwashes, and remineralization/caries arrestment strategies. BMc oral Health 2006, 
6 Suppl 1, S9 (1–13).

 [6] Zero D.T., creeth J.e., Bosma M.l., Butler a., guibert r.g., Karwal r., lynch r.J.M., Martinez-Mier e.a.,  
gonzález-cabezas c., Kelly S.a.: The effect of brushing time and dentifrice quantity on fluoride delivery in vivo  
and enamel surface micro hardness in situ. caries res. 2010, 44, 90–100.

 [7] Denbesten p., Ko H.S.: Fluoride levels in whole saliva of preschool children after brushing with 0.25 g (pea-sized) 
as compared to 1.0 g (full-brush) of a fluoride dentifrice. pediatr. Dent. 1996, 18, 277–280.

 [8] chestnutt i.g., Schäfer F., Jacobson a.p., Stephen K.W.: The influence of toothbrushing frequency and post-
brushing rinsing on caries experience in a caries clinical trial. community Dent. oral epidemiol. 1998, 26, 406–411.

 [9] Duckworth r.M., Maguire a., omid n., Steen i.n., Mccracken g.i., Zohoori F.V.: effect of rinsing with 
mouthwashes after brushing with a fluoridated toothpaste on salivary fluoride concentration. caries res. 2009, 43, 
391–396. 

[10] Kaczmarek U., pregiel B., Wrzyszcz-Kowalczyk a., grzesiak i., Fita K.: Fluoride level in saliva after tooth-
brushing using fluoride toothpastes with and without water rinsing. ann. acad. Med. Stetin. 2006, 52, supl.1, 45–49.

[11] Sjögren K., Birkhed D., rangmar B.: effect of a modified toothpaste technique on approximal caries in pre-
school children. caries res. 1995, 29, 435–441.

[12] Zero D.T., raubertas r.F., pedersen a.M., Fu J., Hayes a.l., Featherstone J.D.B.: Studies of fluoride reten-
tion by the oral soft tissue after application of home-use topical fluorides. J. Dent. res. 1992a, 71, 1546–1552.

[13] Zero D.T., raubertas r.F., pedersen a.M., Fu J., Hayes a.l., Featherstone J.D.B.: Fluoride concentration  
in plaque, whole saliva and ductal saliva after application of home-use topical fluorides. J. Dent. res. 1992b, 71, 
1768–1775.

[14] Twetman S., axelsson S., Dahlgren H., Holm a.K., Källestål c., lagerlöf F., lingström p., Mejàre i., 
nordenram g., norlund a., petersson l.g., Söder B.: caries preventive effect of fluoride toothpaste: a sys-
tematic review. acta odontol. Scand. 2003, 61, 347–355.

[15] Birkeland J.M.: Fluoride content of dental plaque after bushing with a fluoride dentrifice. Scand. J. Dent. res. 
1972, 80, 80–81.



retencja fluoru w ślinie po szczotkowaniu zębów pastami ze standardową i dużą zawartością fluoru 321

[16] Biesbrock a.r., gerlach r.W., Bollmer B.W., Faller r.V., Jacobs S.a., Bartizek r.D.: relative anti-caries 
efficacy of 1100, 1700, 2200, and 2800 ppm fluoride ion in a sodium fluoride dentifrice over 1 year. community 
Dent. oral epidemiol. 2001, 29, 382–389.

[17] Stookey g.K., Mau M.S., isaacs r.l., gonzalez-gierbolini c., Bartizek r.D., Biesbrock a.r.: The relative 
anticaries effectiveness of three fluoride-containing dentifrices in puerto rico. caries res. 2004, 38, 542–550.

[18] o’mullane D.M., Kavanagh D., ellwood r.p., chesters r.K., Schafer F., Huntington e., Jones p.r.: 
a three-year clinical trial of a combination of trimetaphosphate and sodium fluoride in silica toothpastes. J. Dent. 
res. 1997, 76, 1776–1781.

[19] Kaczmarek U., czajczyńska a., gmyrek-Marciniak a., grzesiak-gasek i., Filipowski H.: Fluoride level in 
saliva after toothbrushing using selected fluoride toothpastes. czas. Stomatol. 2006, 59, 238–244.

[20] al-Mulla a., Karlsson l., Kharsa S., Kjellberg H., Birkhed D.: combination of high-fluoride toothpaste and 
no post-brushing water rinsing on enamel demineralization using an in-situ caries model with orthodontic bands. 
acta odontol. Scand. 2010, 68, 323–328. 

[21] Bradshaw D.J., Marsh p.D., Hodgson r.J., Visser J.M.: effects of glucose and fluoride on competition and me-
tabolism within in vitro dental bacterial communities and biofilms. caries res. 2002, 36, 81–86.

[22] Duckworth r.M., Morgan S.n.: oral fluoride retention after use of fluoride dentifrices. caries res. 1991, 25, 
123–129.

[23] Duckworth r.M., Morgan S.n., ingram g.S., page D.J.: oral fluoride reservoirs and their relationship to an-
ticaries efficacy. [in:] clinical and biological aspects of dentifrices. eds.: embery g., rølla g., oxford University 
press, new york 1992.

[24] nordström a., Birkhed D.: Fluoride retention in proximal plaque and saliva using two naF dentifrices contain-
ing 5,000 and 1,450 ppm F with and without water rinsing. caries res. 2009, 43, 64–69.

[25] Schroeder H.e.: oral structural biology. george Thieme Verlag 1991, 20. 
[26] Sjögren K., Birkhed D.: Factors related to fluoride retention after toothbrushing and possible connection to car-

ies activity. caries res. 1993, 27, 474–477.
[27] Wu c.D., Wei g.: Tea as a functional food for oral health. [in:] Food constituents and oral health. current status 

and future prospects. ed.: Wilson M. Woodhead publishing limited, cambridge 2009, 402–404.

Adres do korespondencji:
Urszula Kaczmarek
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej 
50–450 Wrocław
ul. Krakowska 26
tel.: +48 71 784 03 62
faks: +48 71 344 29 81
e-mail: urszula.kaczmarek@stom.umed.pl

praca wpłynęła do redakcji: 13.06.2013 r.
po recenzji: 7.08.2013 r.
Zaakceptowano do druku: 21.08.2013 r.

received: 13.06.2013
revised: 7.08.2013
accepted: 21.08.2013


