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Wprowadzenie: Nadwrażliwość zębiny jest obok próchnicy zębów, powszechnym problemem i często 

spotykanym w codziennej praktyce stomatologicznej. 

 

Cel: Celem pracy była ocena skuteczności redukcji nadwrażliwości zębiny z zastosowaniem past 

polerujących desensytyzujących przeznaczonych do użytku w gabinecie stomatologicznym wraz z 

oceną występowania potencjalnie szkodliwych nawyków żywieniowych i higienicznych oraz 

opracowanie algorytmu postępowania terapeutycznego u pacjentów z tą dolegliwością.  

 

Materiały i metody: Do badań zakwalifikowano 150 pacjentów, obojga płci w grupach wiekowych 20-

29, 30-39 oraz 40-49 lat. Badaniem zostało objętych 300 zębów (2 zęby u każdego pacjenta), u 

których nadwrażliwość była spowodowana recesją dziąseł bądź ubytkami niepróchnicowego 

pochodzenia. Pacjentów biorących udział w badaniu podzielono losowo na 3 grupy: dwie badawcze i 

jedna kontrolna. Każda grupa liczyła po 50 osób. W badaniu została zastosowana podwójnie ślepa 

próba. W grupie A u uczestników zastosowano pastę polerującą z argininą z węglanem wapnia. W 

grupie B pastę polerującą z fosfokrzemianem wapniowo-sodowym, natomiast w grupie kontrolnej 

zastosowano pastę polerską bez fluoru.   

 



Przeprowadzone badanie składało się z wywiadu oraz z części klinicznej. W trakcie wywiadu, 

poproszono o wypełnienie kwestionariusza ankiety (15 pytań typu zamkniętego) specjalnie 

opracowanej na potrzeby badania. Badanie kliniczne składało się z dwóch wizyt: wstępnej i 

kontrolnej po 28 dniach. Zadaniem pacjentów było określenie poziomu bólu wywoływanego przez 

bodźce mechaniczne (sondą periodontologiczną) za pomocą zmodyfikowanej skali VAS od 0-3 oraz 

bodźce dehydratacyjne (strumień zimnego powietrza) za pomocą skali Schiffa. Odpowiedź zębiny na 

bodźce oceniano 4-krotnie: przed rozpoczęciem obserwacji (badanie 0), po oczyszczeniu zębów 

(badanie 1), po aplikacji pasty polerskiej (badanie 2) oraz po 28 dniach od rozpoczęcia obserwacji 

(badanie 3). 

 

Wyniki i wnioski: Kobiety stanowiły 57,3% osób badanych, natomiast mężczyźni 42,7%. Rozkład wieku 

pacjentów przedstawiał się następująco: 18,7% badanych w wieku 20-29 lat, 40,0% w wieku 30-39 lat 

oraz 41,3% w wieku 40-49 lat. Najczęstszą przyczyną nadwrażliwości stanowiła recesja dziąseł 

(49,3%), następnie: atrycja (22,0%), erozja (18,0%), abrazja (9,3%) oraz rzadziej abfrakcja (1,3%). 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że stosowanie w gabinecie dentystycznym 

desensytyzujących past polerujących zawierających argininę z węglanem wapnia (grupa A) oraz pasty 

z fosfokrzemianem wapniowo-sodowym (grupa B) jest wysoce skuteczne w znoszeniu nadwrażliwości 

zębiny w porównaniu do grupy kontrolnej. Nawet jednorazowa aplikacja preparatów zapewnia 

natychmiastową redukcję reakcji na bodźce mechaniczne oraz dehydratacyjne, a w badaniu 

kontrolnym po 4 tygodniach zanotowane dalszą redukcję reakcji na oba bodźce.    

 

W badaniu po 28 dniach wykazano istotnie niższe wartości nadwrażliwości na bodźce mechaniczne u 

pacjentów leczonych argininą z węglanem wapnia (grupa A) oraz leczonych fosfokrzemianem 

wapniowo-sodowym (grupa B) w porównaniu do grupy kontrolnej. Z kolei pacjenci z grupy B 

wykazywali niższą wrażliwość na bodźce mechaniczne niż pacjenci z grupy A w efekcie 

długoczasowym. Również w badaniu wartości nadwrażliwości na bodźce dehydratacyjne u pacjentów 

z grupy A oraz z grupy B zaobserwowano istotnie niższe wartości stopnia nadwrażliwości w 

porównaniu do grupy kontrolnej. Jednak przy tym bodźcu grupa A nie wykazywała istotnych 

statystycznie różnic w porównaniu do grupy B. 

 

Pacjenci w grupie wiekowej 20-29 lat wykazywali istotnie niższe wyniki wrażliwości na bodziec 

mechaniczny przy zastosowaniu pasty zawierającej fosfokrzemian wapniowo-sodowy (grupa B) niż 

pacjenci z pozostałych dwóch grup. Natomiast u pacjentów, u których przyczyną nadwrażliwości była 

erozja, przy zadziałaniu bodźca mechanicznego zaobserwowano istotny efekt terapeutyczny 

długoczasowy po zastosowaniu fosfokrzemianu wapniowo-sodowego (grupa B). W przypadku recesji 

krótkoczasowy istotny efekt terapeutyczny po zastosowaniu fosfokrzemian wapniowo-sodowy (grupa 

B), a w przypadku abrazji po zastosowaniu argininy z węglanem wapnia (grupa A). 

 

Podsumowanie: Niezbędna jest dalsza intensyfikacja edukacji zespołu stomatologicznego w 

postępowaniu z pacjentami, u których stwierdzono nadwrażliwość zębiny, w czym może być 



pomocny autorski algorytm postępowania terapeutycznego, opracowany na podstawie badań 

klinicznych, jak też przeglądu literatury tematu. 

ABSTRACT 

Background: Dentin hypersensitivity is – apart from caries – a common problem and very often found 

in everyday practice. 

 

Aim: The aim of the thesis was to assess the effectiveness of the reduction of dentin hypersensitivity 

with the application of desensitizing polishing pastes intended for use in the dental surgery, along 

with the assessment of occurrence of potentially harmful dietary and hygienic habits and drawing up 

of an algorithm of therapeutic procedure in patients with this ailment. 

 

Material and Methods: There were 150 patients qualified for the study, both men and women, in the 

age groups of 20-29, 30-39 and 40-49 years. The study covered 300 teeth (2 teeth in each patient), 

where hypersensitivity was caused by the gum recession or non-carious loss of teeth. The patients 

taking part in the research were divided at random into 3 groups: two research and one control 

group. Each group comprised 50 persons. A double-blind experiment was used in the study. In group 

A in participants applied was a polishing paste with arginine with calcium carbonate. In group B 

applied was a polishing paste with calcium sodium phosphosilicate, and in the control group a 

polishing paste without fluorine was used.   

 

The conducted survey consisted of anamnesis and a clinical part. As regards the history, patients 

were asked to fill in a survey questionnaire (15 questions of a closed ended type) specially drawn up 

for the needs of the survey.  A clinical examination consisted of two visits: the initial and control visit 

after 28 days. The task of patients was to define the level of pain caused by mechanical stimuli 

(periodontologic probe) using a modified scale VAS from 0-3 and dehydration stimuli (cold air flow) 

using the   Schiff scale. A response of the dentin to the stimuli was assessed 4 times: before starting 

the observation (test 0), after teeth cleaning (test 1), after the application of the polishing paste (test 

2) and after 28 days of the commencement of observation (test 3). 

 

Results and conclusions: Women constituted 57.3% of examined persons, and men 42.7%. Age 

distribution was as follows: 18.7% of examined in the age of 20-29 years, 40.0% in the age of 30-39 

years and 41.3% in the age of 40-49 years. The most frequent cause of hypersensitivity was the gum 

recession (49.3%), next: attrition (22,0%), erosion (18.0%), abrasion (9.3%) and more seldom 

abfraction (1.3%). 

 

On the basis of conducted research, one may conclude that the application of desensitizing polishing 

paste in a dental surgery: containing arginine with calcium carbonate (group A) and paste with 

calcium sodium phosphosilicate (group B) is highly efficient in the elimination of the dentin 

hypersensitivity in comparison with the control group. Even a single application of preparation 

guarantees an immediate reduction of reaction to mechanical and dehydration stimuli, and in the 

control test, after 4 weeks, a further reduction of reaction to both stimuli was noted.    



 

After 28 days, the examination revealed significantly lower values of hypersensitivity to mechanical 

stimuli in patients treated with arginine with calcium carbonate (group A) and treated with calcium 

sodium phosphosilicate (group B) in comparison with the control group. And in the long-term effect 

patients from group B showed a lower hypersensitivity to mechanical stimuli than patients from 

group A. Also, in the examination of the values of hypersensitivity to dehydration stimuli in patients 

from group A and group B there were observed significantly lower values of the degree of 

hypersensitivity in comparison with the control group.  However, at this stimulus group A did not 

reveal statistically significant differences in comparison with group B. 

 

Patients in the age group 20-29 years showed significantly lower results of hypersensitivity to a 

mechanical stimulus with the application of paste containing calcium sodium phosphosilicate (group 

B) than patients from the remaining two groups. And in patients in whom erosion was the cause of 

hypersensitivity, at the operation of a mechanical stimulus observed was an important long-term 

therapeutic effect after the application of calcium sodium phosphosilicate (group B). In the event of 

recession, a short-term significant therapeutic effect after the application of calcium sodium 

phosphosilicate (group B), and in case of abrasion after the application of arginine with calcium 

carbonate (group A). 

 

Summary: A further intensification of education of the dental team is necessary in proceedings with 

patients in whom the dentin hypersensitivity was diagnosed, and for this the original algorithm of 

therapeutic procedure, drawn up on the basis of clinical research and review of literature on that 

subject, might be useful. 


