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Streszczenie
W pracy omówiono zasady wytwarzania
skrzepu w zębodołach poekstrakcyjnych
za pomocą lasera diodowego o długości
fali 980 nm u pacjentów zażywających
przewlekle leki przeciwzakrzepowe. Laser
o długości fali 980 nm jest skutecznym
narzędziem pozwalającym na stabilizację
skrzepu krwi w zębodole.
Abstract
The paper discusses the principles of blood
clot formation in extraction socket using
a diode laser with a wavelength of 980
nm in patients taking anticoagulants. The
980 nm laser is an effective tool that helps
stabilize the blood clot in the extraction
socket.
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Wstęp
Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia choroby sercowo
‑naczyniowe (cardiovascular diseases – CVD) są głównym powodem
zgonów na całym świecie. Szacuje się, że co roku z powodu CVD
umiera 17,9 miliona ludzi. Cztery
spośród pięciu zgonów pacjentów
z CVD są wynikiem zawałów serca
i udarów mózgu, a 1/3 zgonów występuje przedwcześnie u osób poniżej 70. roku życia (1). Tworzenie się
blaszki miażdżycowej może prowadzić do wielu poważnych zaburzeń,
takich jak: udar, zawał mięśnia sercowego, zakrzepica żył głębokich,
zatorowość płucna. U pacjentów
z ryzykiem CVD może być zalecane leczenie lekami przeciwzakrzepowymi, jeśli lekarz uzna, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia jednego ze wspomnianych zaburzeń (2). Do substancji najczęściej
zalecanych w terapii przeciwzakrzepowej należą:
–– inhibitory wytwarzania tromboksanu A2 przez płytki krwi (kwas
acetylosalicylowy – ASA, na przykład Polocard);
–– inhibitory agregacji aktywacji
płytkowej (Clopidogrel – Plavix);
–– inhibitory wytwarzania czynników krzepnięcia zależnych od wi-

taminy K; II, VII, IX, X (Coumadin
– Warfarin);
–– inhibitory trombiny (Dabigatran
– Pradaxa);
–– inhibitory czynnika Xa (Rivaroxaban – Xarelto i Apixaban – Eliquis) (2, 3).
Fizykochemiczny proces krzepnięcia krwi to wieloetapowa reakcja enzymatyczna, która prowadzi do zatrzymania krwawienia z przerwanego naczynia krwionośnego. Proces hemostatyczny można podzielić na trzy
główne fazy, do których zaliczamy:
hemostazę pierwotną (naczyniową
i płytkową), hemostazę wtórną (tworzenie skrzepu fibrynowego i antykoagulację) i fibrynolizę. Tworzenie
skrzepu (czopu płytkowego, hemostaza pierwotna) można podzielić na kilka etapów. W pierwszym obserwujemy adhezję płytek krwi w miejscu
uszkodzonego śródbłonka naczynia
krwionośnego, co prowadzi do jego
uszczelnienia. W drugim etapie trombocyty uwalniają czynniki wspomagające przyleganie i łączenie się ze sobą
płytek krwi (serotonina, tromboksan, fibrynogen, tromboglobulina).
W ostatnim etapie dochodzi do wytworzenia – przy udziale fibrynogenu
– stałego połączenia pomiędzy płytkami i wytworzenia skrzepu krwi.
Z udziałem fibryny tworzy się sieć,
splatająco‑wzmacniająca czop hemostatyczny (hemostaza wtórna) (4).

Przed zabiegami chirurgicznymi
z zakresu stomatologii, związanymi
z przerwaniem ciągłości naczyń krwionośnych, pacjentom zaleca się odstawienie leków przeciwzakrzepowych.
Postępowanie takie przeprowadza się
często w konsultacji z lekarzem prowadzącym pacjenta lub kardiologiem,
na okres uzależniony od przyjmowanego leku i jego dawki. Uzyskanie prawidłowej stabilizacji skrzepu po zabiegu chirurgicznym jest kluczowe dla
prawidłowego przebiegu gojenia rany
operacyjnej i zmniejsza ryzyko kompli-

kacji po zabiegu, szczególnie u pacjentów zażywających leki przeciwzakrzepowe (4). Indukcje stabilizacji skrzepu
i wywołania hemostazy naczyniowej
umożliwiają lasery o dobrym współczynniku absorbcji w hemoglobinie.
W celu uzyskania hemostazy naczyniowej można zastosować lasery o długości fali z zakresu bliskiego podczerwieni i światła widzialnego, to znaczy
takie, których długość fali odpowiada
okolicy jednego z trzech pików absorpcji dla hemoglobiny. Hemoglobina najlepiej pochłania światło lasera o dłu-

gości fali w pobliżu 430 nm, 530 nm,
1000 nm. Dlatego odpowiednimi laserami do wywołania efektu hemostazy
mogą być te diodowe (445 nm, 808 nm,
810 nm, 980 nm, 1064 nm), KTP (532
nm) lub Nd: YAG (1064 nm) (5).
Poniżej zostaną przedstawione
przypadki wykonania stabilizacji
skrzepu w ubytku poekstrakcyjnym
z wykorzystaniem lasera diodowego Smart M PRO (Lasotronix, Polska)
o długości fali 980 nm u pacjentów zażywających leki przeciwzakrzepowe.

Opisy przypadków
Przypadek 1
Pacjent w wieku 58 lat zgłosił się do naszej praktyki stomatologicznej w celu wykonania usunięcia korzenia drugiego zęba przedtrzonowego szczęki po stronie lewej (25
FDI). W badaniu podmiotowym stwierdzono nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, pacjent był po zabiegu
wszczepienia pomostu naczyniowo‑wieńcowego, wykonanym 4 lata wcześniej. Pacjent na stałe zażywa klopidogrel (Plavix, Sanofi, UK). Zdecydowano o skierowaniu pacjenta na konsultację kardiologiczną weryfikującą możliwość odstawienia leku przeciwzakrzepowe-

Ryc. 1. Stan przed zabiegiem. Widoczny korzeń zęba 25 (klasy‑
fikacja FDI).

go. Po tygodniu pacjent wrócił do gabinetu stomatologicznego z decyzją kardiologa o nieodstawieniu leków
przed wykonaniem zabiegu ekstrakcji zęba. Zdecydowano o wykonaniu ekstrakcji zęba na tej samej wizycie,
wspomaganej wykonaniem stabilizacji skrzepu za pomocą lasera diodowego o długości fali 980 nm (Smart
M PRO, Lasotronix, Polska). Wizyty kontrolne po 4 i 7
dniach pokazały prawidłowe gojenie się zębodołu. Pacjent nie odczuwał bólu w okresie pozabiegowym. Brak
krwawienia pozabiegowego.

Ryc. 2. Zębodół po ekstrakcji zęba. Widoczne krwawienie.
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Ryc. 3. Po oczekiwaniu na wypełnienie się zębodołu krwią wyko‑
nano bezkontaktową stabilizację skrzepu za pomocą lasera. Usta‑
wienia lasera Smart M PRO: moc 3 W, tryb ciągły (CW), średni‑
ca światłowodu: 320 µm, bez aktywacji światłowodu, odległość
od krwi: 5 mm, technika skanowania.

Ryc. 4. Stan rany po 2 minutach oczekiwania i delikatnym prze‑
płukaniu jamy ustnej solą fizjologiczną przez pacjenta w celu we‑
ryfikacji stabilności skrzepu w zębodole.

Ryc. 5. Stan stabilizacji skrzepu: A. Dwie minuty po użyciu lasera i przepłukaniu jamy ustnej roztworem 0,9‑procentowego NaCl; B.
Stan po 4 dniach od ekstrakcji; C. Stan po 7 dniach od ekstrakcji.

Przypadek 2
Pacjentka w wieku 54 lat zgłosiła się do naszej praktyki stomatologicznej z bólem pierwszego zęba trzonowego w żuchwie po stronie
prawej (46 FDI). Na zdjęciu rentgenowskim zębowym, techniką kąta prostego stwierdzono
zmiany okołowierzchołkowe w okolicy bifurkacji i korzenia mezjalnego zęba oraz próchnicę w okolicy bifurkacji. W badaniu podmiotowym stwierdzono nadciśnienie i chorobę wień-
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Ryc. 6. Zdjęcie rentge‑
nowskie przed zabie‑
giem. Widoczne zmia‑
ny okołowierzchołkowe
i próchnica dna komory.

Ryc. 7. Etapy zabiegu: A. Widok zęba 46 przed ekstrakcją; B.
Zębodół poekstrakcyjny. Należy poczekać, aż cały zębodół
wypełni się krwią; C. Widok po 2 minutach od użycia lase‑
ra i przepłukaniu jamy ustnej roztworem 0,9‑procentowym
NaCl.

Ryc. 8. Ustawienia lasera Smart M PRO: moc 3 W, tryb cią‑
gły (CW), średnica światłowodu: 320 µm, bez aktywacji świa‑
tłowodu, odległość od krwi: 5 mm, technika skanowania.

cową. Pacjentka na stałe zażywa kwas acetylosalicylowy (Polocard, Pfizer, Austria) w dawce 75 mg
na dobę. Zdecydowano o ekstrakcji zęba bez odstawienia leków przeciwzakrzepowych na tej samej wizycie z wykorzystaniem lasera diodowego o długości fali 980 nm do stabilizacji skrzepu.

Dyskusja
Współczesna stomatologia, dzięki
nowoczesnemu sprzętowi medycznemu, umożliwia przeprowadzenie
procedur zabiegowych w sposób
minimalnie inwazyjny. Zastosowanie laseroterapii w wielu dziedzinach stomatologii pozwoliło na poprawę jakości leczenia, wpływając
na zmniejszenie obrzęku, bólu oko-

łozabiegowego. Zastosowanie laserów w stomatologii przyśpiesza gojenie tkanek, nie powoduje bliznowacenia, które często widzimy po zabiegach z użyciem skalpela, redukuje obrzęk i znacznie poprawia odbiór
stomatologa przez pacjenta (6, 7, 8).
W ostatnich dwóch dekadach wykorzystanie laserów o wysokich mocach w zabiegach stomatologicznych stało się coraz bardziej dostępne i osiągalne dla każdego gabinetu

stomatologicznego. Najbardziej popularnymi laserami w gabinetach stomatologicznych są lasery diodowe.
To urządzenia zbudowane na bazie
półprzewodników, które zawierają
w swojej budowie układ złączy p‑n (p
– pasmo przewodnictwa, n – pasmo
walencyjne), w którym tworzenie się
elektronów następuje wskutek przepływania prądu elektrycznego (9). Laser diodowy o wysokiej mocy pozwala na wytwarzanie fali światła elekMagazyn Stomatologiczny nr 6/2020
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tromagnetycznego o różnej długości.
W stomatologii do koagulacji, waporyzacji i cięcia tkanek miękkich najczęściej wykorzystywane są długości
fal z zakresu 808‑980 nm, które charakteryzują się bardzo dobrą absorbcją w hemoglobinie i melaninie. Oddziaływania fali światła lasera diodowego w tkance przebiega z większym
rozproszeniem fali elektromagnetycznej w stosunku do jej absorbcji w pigmencie, co wywołuje głęboką penetrację wiązki w tkankach w zakresie od 4
do 8 mm (10).
Lasery diodowe z dobrym efektem są wykorzystywane do zabiegów
w zakresie tkanek miękkich. Przykładami takich zabiegów są: gingiwektomia, frenuloplastyka, waporyzacja
zmian pigmentowych oraz odsłanianie implantów w drugiej fazie chirurgicznej leczenia implantologicznego (11, 12, 13). Efekt hemostatyczny
wywołany działaniem laserów półprzewodnikowych umożliwia przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych w warunkach bardzo dobrej
widoczności i redukuje ryzyko występowania późniejszego krwawienia z rany operacyjnej, co ma kluczowe znaczenie dla osób z zaburzeniami krzepliwości krwi (14).

Stymulację tworzenia skrzepu
w zębodole poekstrakcyjnym można uzyskać na kilka sposobów. Istotne jest, aby proces hemostazy przeprowadzać po wypełnieniu się zębodołu krwią, aby wytworzony skrzep
zamykał/wypełniał całkowicie jego
objętość. W zębodole, który wolno
wypełnia się krwią, należy poczekać do momentu jego całkowitego
wypełnienia się krwią lub skrwawić
zębodół mechanicznie, na przykład
z wykorzystaniem łyżki chirurgicznej. Stabilny skrzep w takich zębodołach można uzyskać dzięki naświetlaniu krwi z odległości około 5 mm, pracując w trybie ciągłym
z mocą 3 W. Podczas naświetlania
wykonujemy końcówką pracującą
skanowanie obszaru, który chcemy poddać hemostazie. Naświetlanie zębodołu powinno trwać do momentu zwęglenia wierzchniej części
krwi wypływającej z zębodołu, powstaje wtedy tak zwany plaster laserowy. W przypadku zębodołów z obfitym krwawieniem lepszym sposobem uzyskania hemostazy jest postępowanie dwuetapowe. W pierwszej
fazie należy umieścić światłowód lasera w połowie głębokości zębodołu
i wykonywać wolny, ale ciągły ruch

obrotowy w zębodole poekstrakcyjnym przy zredukowanej mocy lasera do 2‑2,5 W. Procedura ta powinna trwać 1‑2 minuty, aż do zredukowania szybkości krwawienia. Drugi
etap zabiegu polega na naświetlaniu
powierzchownym skrzepu niezaktywowanym światłowodem z mocą 3
W z odległości 5 mm.

Podsumowanie
Współczesne leczenie stomatologiczne jest ściśle związane z wykorzystaniem najnowocześniejszych
technik i urządzeń medycznych.
Ważnym uzupełnieniem leczenia
stomatologicznego jest laseroterapia.
Zastosowanie laserów diodowych
o wysokich mocach pozwala wprowadzić do zakresu leczenia stomatologicznego nową technikę leczenia,
którą jest stabilizacja skrzepu w zębodołach poekstrakcyjnych. Urządzenia te pozwalają na wytworzenie dobrej jakości stabilnego skrzepu
w zębodołach, co jest istotne podczas leczenia chirurgicznego pacjentów zażywających przewlekle leki
przeciwzakrzepowe.
n
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