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Streszczenie
W pracy omówiono zasady cięcia tkanek 
laserem diodowym w  jamie ustnej, po-
zwalające na zmniejszenie ryzyka urazu 
termicznego otaczających struktur. Dobór 
techniki cięcia i  prawidłowe ustawienia 
lasera diodowego umożliwiają przepro-
wadzenie leczenia w  sposób dokładny 
i bezpieczny.

Abstract
The paper discusses the principles of cut-
ting tissues with a  diode laser, allowing 
to reduce the risk of thermal injury of sur-
rounding structures. The selection of the 
cutting technique and the correct settings 
of the diode laser allows for the treatment 
to be carried out accurately and safely.
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Wstęp
W ostatnich latach wykorzystanie la-
serów o wysokich mocach w stoma-
tologii staje się coraz bardziej popu-
larne i dostępne. Laserów diodowych 
używa się z powodzeniem podczas 
zabiegów w obrębie tkanek miękkich 
jamy ustnej, takich jak frenektomia, 
frenulektomia, usunięcie przerostów 
dziąsłowych, zmian barwnikowych 
na błonie śluzowej i zmian naczynio-
wych, gingiwektomia, deepitelializa-
cja, odsłanianie implantów (1‑3).

Wykorzystanie laserów twardych 
ze względu na charakter ich pracy 
i związany z tym wzrost temperatu-
ry w tkankach poddanych naświe-
tlaniu wymaga jednak zmiany pro-
tokołu leczenia i określenia parame-
trów pracy zapewniających właści-
we bezpieczeństwo i przewidywal-
ność gojenia pola zabiegowego.

Lasery diodowe są jednymi z naj-
częściej wykorzystywanych w prak-
tykach stomatologicznych. Urządze-
nia te są zbudowane na bazie pół-
przewodników zawierających układ 
złączy p ‑n (p – pasmo przewodnic-
twa, n – pasmo walencyjne), w któ-
rym generowanie elektronów na-
stępuje wskutek przepływania prą-
du elektrycznego (4). Laser półprze-
wodnikowy o wysokiej mocy pozwa-

la na wytwarzanie fali światła o róż-
nej długości. W stomatologii do cię-
cia tkanek miękkich najczęściej wy-
korzystuje się długości fal z zakre-
su 808‑980 nm, charakteryzujące 
się bardzo dobrą absorpcją w hemo-
globinie i melaninie. Działanie la-
sera diodowego w tkance przebiega 
z większym rozproszeniem fali w sto-
sunku do jej absorpcji w pigmencie, 
co skutkuje głęboką tkankową pene-
tracją wiązki w zakresie 4‑8 mm (5).

Podczas stosowania laserów dio-
dowych do cięcia tkanek miękkich 
należy zwrócić szczególną uwagę 
na ograniczenie urazu termicznego 
tkanek, które są poddawane działa-
niu wiązki laserowej (6). Praca la-
serami diodowymi o mocy do kil-
ku watów w obrębie tkanek zwykle 
ma charakter kontaktowy i wywołu-
je przenikanie ciepła do okolicznych 
tkanek, czego efektem jest wzrost 
ich temperatury. Ericsson i  wsp. 
(7, 8) w swoich badaniach podają, 
że wzrost temperatury tkanki kost-
nej o 10°C w ciągu 60 sekund po-
woduje nieodwracalne zmiany w jej 
strukturze. Dlatego też należy usta-
wić minimalne, ale efektywne pa-
rametry mocy lasera w trybie cią-
głym (Continuous Wave – CW) oraz 
mocy, długości impulsu (Ton) i cza-
su przerwy między impulsami (Toff) 
w trybie pulsacyjnym (Pulsed Wave 
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– PW), które pozwolą na efektywne 
cięcie tkanki miękkiej, z jej minimal-
nym urazem termicznym.

W  praktyce klinicznej operator 
może wzrokowo oceniać wzrost tem-
peratury w tkankach poprzez obser-
wację zmian koloru i struktury prepa-
rowanej tkanki. Osiągnięcie tempera-
tury w tkance wynoszącej około 60°C 
skutkuje denaturacją białek, co z ko-
lei można zaobserwować jako zmianę 
koloru tkanki na biały. Dalszy wzrost 
temperatury pozwala na hemostazę 
okolicznych naczyń, a w temperatu-
rze około 100°C tkanka ulega odpa-
rowywaniu i widać efekty płynnego 
cięcia. Mówimy wtedy o przekrocze-
niu progu ablacji tkanki, co pozwa-
la na jej usunięcie. Z kolei pojawie-
nie się zaczernienia tkanki świadczy 
o rozpoczęciu jej karbonizacji (zwę-
glenia), co jest procesem niekorzyst-

TABELA 1. Efekty pierwotne i wtórne pracy lasera diodowego w obrębie tkanek miękkich

Temperatura
(°C) Efekt pierwotny Efekt wtórny

37 Brak Brak

42 Wzrost temperatury w tkance Destrukcja niektórych wiązań chemicz‑
nych, zmiany w błonie komórkowej

50 Redukcja aktywności enzymatycznej Ablacja komórkowa

60 Denaturacja tkanek Koagulacja, nekroza, zbielenie tkanek

80
Zmiany w przepuszczalności błon ko‑
mórkowych, naczyń

Destrukcja wiązań chemicznych. Zwol‑
nienie przepływu krwi. Aktywacja płytek 
krwi. Efekt hemostatyczny

100 Cięcie, odparowanie Efekt usunięcia tkanki

150 Karbonizacja Czarny kolor tkanek

400 Topnienie Szybkie cięcie. Silny uraz termiczny

nym i wskazuje na konieczność prze-
rwania pracy lasera (tab. I).

Cięcie laserem półprzewodniko-
wym (diodowym) z wykorzystaniem 
światłowodów o średnicach od 200 
do 400 µm może przebiegać w spo-
sób ciągły (długie jednostajne cię-

cie) lub być wykonywane przez krót-
ki, delikatny ruch skrobania tkan-
ki przy minimalnych ustawieniach 
mocy lasera pozwalających na wa-
poryzację tkanki, tzw. peeling lase-
rowy. Obie metody zostaną przed-
stawione w dalszej części artykułu.

Ryc. 2. Widoczny światłowód po aktywa‑
cji na kalce zgryzowej. Ustawienia lasera 
SmartM: moc 1,6 W, tryb ciągły (CW), śred‑
nica światłowodu: 320 µm.

Ryc. 1. Stan przed zabiegiem.

Pacjentka w wieku 36 lat zgłosiła się 
do mojego gabinetu w celu usunięcia 
wędzidełek wargi dolnej będących 
przyczyną recesji dziąsła w okoli-
cy zębów siecznych przyśrodko-
wych. W badaniu podmiotowym nie 
stwierdzono żadnych chorób ogólno-
ustrojowych. Pacjentka bez obciążeń 
genetycznych, niepaląca, nie przyj-
mowała na stałe żadnych leków. Stan 
higieny jamy ustnej dobry. Pacjent-
ka została zakwalifikowana do za-

Przypadek 1

OPIS PRZYPADKÓW

Technika długiego cięcia
Technika ta polega na umieszczeniu 
zaktywowanego światłowodu w kon-
takcie z tkanką; następnie po osiągnię-
ciu temperatury (przekroczeniu progu 
ablacji) pozwalającej na odparowanie 

tkanki należy przesuwać światłowód 
z prędkością umożliwiającą uzyska-
nie jednolitego cięcia. Istotnym czynni-
kiem wpływającym na wykonanie jed-
nolitego cięcia laserowego jest utrzy-

mywanie światłowodu na tej samej 
wysokości wzdłuż linii wykonywane-
go cięcia. Podczas zabiegu w większo-
ści przypadków stosuje się laser diodo-
wy o mocy średniej w zakresie 1,8‑3 W.
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Ryc. 5. Stan przed zabiegiem. Brak wystar‑
czającej ilości dziąsła zrogowaciałego (height 
of keratinized tissue – HKT < 2 mm).

Ryc. 6. Ustawienia lasera SmartM: moc 1,4 W, 
tryb ciągły (CW), średnica światłowodu: 
320 µm.

Ryc. 7. Stan tkanek po zabiegu. Widocz‑
na delikatna strefa denaturacyjna w okolicy 
przedsionka jamy ustnej. Brak widocznych 
zmian karbonizacyjnych (zwęglenia tkanki). 
Pozostawiono dziąsło zrogowaciałe w oko‑
licy śrub gojących w pozycji po pierwszym 
zębie trzonowym. Na uwagę zasługuje 
obecność delikatnego krwawienia, co po‑
twierdza uzyskanie efektu cięcia bez nad‑
miernego uszkodzenia termicznego oko‑
licznych tkanek.

Ryc. 8. Gojenie się tkanek 4 tygodnie od za‑
biegu. Uzyskano wysokość dziąsła skeraty‑
nizowanego (HKT) równą 3 mm.

Ryc. 4. Gojenie się tkanek 4 tygodnie po za‑
biegu. Widoczny brak wędzidełek wywołują‑
cych recesje dziąsła.

Ryc. 3. Stan tkanek po cięciu. Zakres wyko‑
nanego cięcia obejmuje zasięg zębów siecz‑
nych bocznych. Widoczna strefa denaturacyj‑
na na brzegach rany. Bez widocznych zmian 
karbonizacyjnych (zwęglenia tkanki).

Technika ta polega na abrazyjnym, 
złuszczającym usuwaniu tkanki 
za pomocą lasera diodowego. Pod-
czas zabiegu ustawia się niskie pa-

rametry mocy średniej pracy lase-
ra w  zakresie 1,2‑1,6 W. Metodę 
tę można wykorzystać przy małych 
gingiwektomiach, odsłanianiu im-

plantów, deepitelializacji, usuwaniu 
małych zmian w tkankach miękkich.

Pacjentka w wieku 47 lat zgłosiła się 
do mojego gabinetu w celu leczenia 
implantoprotetycznego. W badaniu 
podmiotowym nie stwierdzono żad-
nych chorób ogólnoustrojowych. Pa-
cjentka bez obciążeń genetycznych, 
niepaląca, nie przyjmowała na sta-
łe żadnych leków. Stan higieny jamy 

ustnej bardzo dobry (Approximal Pla-
que Index – API 11%). Sześć miesięcy 
po implantacji z jednoczesnym pod-
niesieniem zatoki metodą otwartą pa-
cjentka została zakwalifikowana do za-
biegu poszerzenia strefy dziąsła skera-
tynizowanego w okolicy przyszłych 
koron protetycznych. Ze względu 

na wystarczającą grubość tkanek mięk-
kich wokół śrub gojących zdecydowa-
no o wykonaniu laserowej deepitelia-
lizacji w celu przesunięcia linii dzią-
sła ruchomego. Do zabiegu usunięcia 
nabłonka wykorzystano laser diodowy 
o długości fali 980 nm (SmartM, Laso-
tronix, Polska) (ryc. 5‑8).

Przypadek 2

biegu podcięcia wędzidełek wargi 
dolnej w okolicy zębów siecznych 
za pomocą lasera diodowego o dłu-
gości fali 980 nm (SmartM, Lasotro-
nix, Polska) (ryc. 1‑4). Zabieg wyko-
nano, ustawiając moc lasera na po-
ziomie 1,6 W w trybie pracy ciągłej; 
średnica światłowodu 320 µm.

Peeling laserowy
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Dyskusja
Nowoczesna stomatologia dostarcza 
urządzeń, które umożliwiają wykony-
wanie zabiegów w sposób minimalnie 
inwazyjny. Lasery diodowe stosowane 
w chirurgii tkanek miękkich wpływa-
ją na redukcję bólu okołozabiegowego. 
Cięcie tkanek miękkich goi się szyb-
ciej niż w przypadku użycia skalpela, 
nie powoduje bliznowacenia, zmniej-
sza ryzyko obrzęku pooperacyjnego (9).

Waporyzacja tkanek miękkich 
umożliwia dokładne usunięcie war-
stwa po warstwie operowanej tkanki. 
Wiązka lasera pozwala na właściwe 
oczyszczenie i dekontaminację pola 
zabiegowego (10). Właściwości he-
mostatyczne laserów diodowych po-
zwalają na przeprowadzenie zabiegów 

w warunkach bardzo dobrej widoczno-
ści i zmniejszają ryzyko występowa-
nia późniejszego krwawienia z rany 
operacyjnej, co ma istotne znaczenie 
dla osób z zaburzeniami krzepliwości 
krwi (11).

Podczas cięcia tkanek laserem dio-
dowym należy pamiętać, aby odpo-
wiednio napiąć (naciągnąć) tkankę 
poddawaną cięciu, co ułatwia i przy-
śpiesza proces waporyzacji oraz 
zmniejsza ryzyko karbonizacji w miej-
scu przyłożenia światłowodu. Istotne 
jest również to, by cięcie prowadzić 
płynnie, umieszczając końcówkę zak-
tywowanego światłowodu w delikat-
nym kontakcie z tkanką i po przekro-
czeniu progu ablacji (rozpoczęcie cię-
cia) prowadzić światłowód, nie powo-
dując jego wysunięcia lub nadmier-
nego zagłębienia w operowanej okoli-

cy, co może skutkować przerwaniem 
płynności cięcia.

Podsumowanie
Współczesna stomatologia coraz czę-
ściej wykorzystuje nowoczesne tech-
niki i urządzenia medyczne. Lasero-
terapia stała się obecnie ważnym uzu-
pełnieniem technik leczenia stoma-
tologicznego. Zastosowanie laserów 
diodowych pozwala na zmniejszenie 
bólu pozabiegowego i skraca czas le-
czenia. Perfekcyjna widoczność, dzię-
ki hemostatycznym właściwościom 
lasera diodowego, umożliwia przepro-
wadzenie leczenia pod kontrolą wzro-
ku, w sposób dokładny i bezpieczny.
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