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Ocena skuteczności laseroterapii w dezynfekcji systemu 

korzeniowego zębów- badania in vitro 

Streszczenie 

Wstęp 

Bakteria Enterococcus faecalis jest jednym ze składników naturalnej 

mikroflory jamy ustnej człowieka. Jednocześnie jest trudnym do eradykacji 

patogenem, odpowiedzialnym za niektóre infekcje stomatologiczne. Obecność E. 

faecalis skorelowana jest z występowaniem stanów zapalnych tkanek okolicy 

wierzchołka korzenia, towarzyszących pierwotnym i przetrwałym infekcjom 

zlokalizowanym w świetle kanałów korzeniowych. Zaawansowane mechanizmy 

zjadliwości E. faecalis powodują, iż w przebiegu niektórych infekcji stosowane 

standardowo zalecane środki antyseptyczne, nie są wystarczające dla całkowitej 

eliminacji patogenu. Stąd, istnieje konieczność poszukiwania nowych metod 

dezynfekcji systemu korzeniowego zębów, które pozwolą na eliminację 

niepoddających się terapii przetrwałych zakażeń systemu kanałowego zębów. 

Lasery diodowe należą do grupy urządzeń generujących promieniowanie 

laserowe, gdzie obszarem czynnym jest półprzewodnik. Znajdują one zastosowanie 

w wielu dziedzinach przemysłu oraz w medycynie i stomatologii. W celu dezynfekcji 

endodontycznej stosuje się promieniowanie o niskiej energii, jako element inicjujący 

fotoaktywną terapię dynamiczną. Jej mechanizm opiera się na wzajemnej korelacji 

trzech elementów: fotosensybilizatora, światła o długości fali kompatybilnej z 

zastosowanym fotouczulaczem oraz tlenu. Energia świetlna jest czynnikiem 

umożliwiającym aktywację fotouczulacza, który reagując z cząsteczkami tlenu 

wytwarza wysoce reaktywne form tlenu, będące podłożem reakcji fotodezynfekcji. 

Zaletami terapii fotodynamicznej są zdolność głębokiej penetracji kanalików 

zębinowych, niska cytotoksyczność w stosunku do tkanek okołowierzchołkowych, 

prosta i bezbolesna procedura aplikacji oraz brak ryzyka rozwoju oporności. 

Szerokie spektrum działania uzasadnia jej zastosowanie zarówno w celu leczenia 

zakażeń bakteryjnych, jak i grzybiczych, pasożytniczych oraz wirusowych. 



Zaobserwowano ponadto, iż potencjał antyseptyczny wykazuje również 

wysokoenergetyczne promieniowanie laserowe, który warunkowany jest efektem 

fototermiczny w naświetlanych tkankach docelowych. Manifestuje się on zmianami w 

strukturze zębiny korzeniowej i wiąże się z istotnym zwężeniem światła kanalików 

zębinowych. Działanie to ogranicza wnikanie czynnika zakaźnego oraz możliwość 

rozwoju przetrwałej infekcji w obrębie tkanek endodontium. Laser emitujący światło o 

długości fali 980 nm usuwa także warstwę mazistą i resztki zębinowe, wpływając 

dodatnio na stopień oczyszczenia systemu korzeniowego zębów. 

W przeprowadzonym doświadczeniu in vitro porównano działanie 

promieniowania laserowego o długości fali 630 nm- w oparciu o mechanizm terapii 

fotodynamicznej oraz lasera wysokoenergetycznego o długości fali 980 nm                           

w eliminacji wewnątrzkanałowego biofilmu bakteryjnego Enterococcus faecalis. 

  

Cele pracy: 

cel główny:  

ocena skuteczności dwóch zakresów promieniowania laserowego w dezynfekcji 

systemu korzeniowego zębów, w oparciu o zjawisko fotodynamiczne oraz 

fototermincze – badania in vitro; 

cele szczegółowe:  

- określenie stopnia dezynfekcji systemu kanałowego zębów jednokorzeniowych po 

zastosowaniu terapii fotodynamicznej inicjowanej promieniowaniem laserowym                    

o długości fali 630 nm- po jedno- i dwukrotnej aplikacji; 

- określenie stopnia dezynfekcji systemu kanałowego zębów jednokorzeniowych po 

aplikacji wysokoenergetycznego promieniowania laserowego o długości fali 980 nm- 

po jednym i dwóch cyklach aplikacyjnych;  

- określenie mechanizmów mających wpływ na właściwości antyseptyczne 

promieniowania laserowego w odniesieniu do patogenu odpowiedzialnego za 

infekcje endodontyczne; 



- wyznaczenie protokołów aplikacyjnych oraz parametrów promieniowania 

laserowego, cechujących się wysoką skutecznością eliminacji szczepu E.faecalis;  

 

 

Materiał i metody 

W projekcie badawczym in vitro wykorzystano zęby ludzkie, ekstrahowane ze 

wskazań periodontologicznych bądź ortodontycznych. Użycie zębów usuniętych 

zostało zaakceptowane przez Komisję Bioetyczną WUM. Do badań zakwalifikowano 

zęby jednokanałowe, jednokorzeniowe, dojrzałe, bez oznak resorpcji, które 

przechowywano w roztworze soli fizjologicznej z dodatkiem kryształków tymolu w 

warunkach chłodzenia. Korzenie zębów cięto wiertłem diamentowym na turbinę 

celem standaryzacji preparatów do jednakowaej długości 14 mm. Następnie 

poddano je opracowaniu chemo-mechanicznemu z zastosowaniem narzędzi 

ręcznych i maszynowych, do przekroju kanału ISO # R40.  

W ramach realizacji projektu wyizolowano kliniczny szczep E. faecalis od 

pacjenta, który zgłosił się do Zakładu Stomatologii Zachowawczej WUM w celu 

rewizji leczenia endodontycznego zęba 36. Stosując podłoża wzrostowe dla 

enterokoków, reakcję łańcuchowej polimerazy oraz algorytm BLAST do 

porównywania sekwencji nukleotydów, potwierdzono pozycję taksonomiczną 

wyizolowanego szczepu, jako E. faecalis JF85 (GeneBank KT343158.1), a 

następnie wykorzystano go do dalszych procedur. 

Przygotowane preparaty korzeni zębowych poddano procesowi sterylizacji w 

autoklawie w temperaturze 121oC przez okres 15 minut. Następnie kanały zakażono 

wyizolowanym szczepem E. faecalis i poddano siedmiodniowej inkubacji w 

warunkach mikroaerofilnych. Procedura ta miała na celu wytworzenie biofilmu 

bakteryjnego w świetle kanałów korzeniowych. Doświadczenie główne poprzedzone 

zostało wykonaniem próbnych obserwacji na zredukowanych grupach badawczych 

(n=8). Zasadniczy projekt badawczy przeprowadzono w dwóch etapach, gdzie 

pierwszy poświęcony był terapii fotodynamicznej, drugi natomiast działaniu lasera 

wysokoenergetycznego o długości fali 980 nm. Schemat doświadczeń, dawki 

promieniowania oraz podział na grupy badawcze opisuje Tabela 1: 



Grupa 
Liczba 

preparatów 
Doświadczenie – cykl I Doświadczenie- cykl II 

0 10 
Negatywna grupa kontrolna- ocena procesu 

sterylizacji 

Negatywna grupa kontrolna- ocena 

procesu sterylizacji 

I 12 
Pozytywna grupa kontrolna- irygacja z 

zastosowaniem 0,9 % NaCl 

Pozytywna grupa kontrolna- irygacja 

z zastosowaniem 0,9 % NaCl 

II 12 

Pierwsza aplikacja terapii fotodynamicznej 

PDT: Błękit toluidyny-13-15 mg/ml, 2 min, laser 

diodowy 635 nm, 120 mW, 12 J, 2 min 

980 nm- pierwszy cykl naświetlania: 

Laser diodowy 980 nm, 3W, 100Hz, 20 

s, ruchy helikoidalne światłowodu góra- 

dół 

III 12 

Druga aplikacja terapii fotodynamicznej 

2PDT: Błękit toluidyny-13-15 mg/ml, 2 min, 

laser diodowy 635 nm, 120 mW, 12 J, 2 min 

2× 980 nm- drugi cykl naświetlania: 

Laser diodowy 980 nm, 3W, 100Hz, 

20s, ruchy helikoidalne światłowodu 

góra- dół 

IV 12 Irygacja 5,25 % NaOCl- 5 min Irygacja 5,25 % NaOCl- 5 min 

Tabela I. Schemat przeprowadzonego doświadczenia uwzględniający podział na 

grupy badawcze i zastosowane dawki promieniowania laserowego. 

Po aplikacji zaprojektowanych metod dezynfekcji, do światła kanałów 

korzeniowych wprowadzono ręczne pilniki K i wykonano ruchy skrobiące góra- dół 

celem uzyskania opiłków zębinowych. Otrzymany materiał pobrano na sterylnych 

sączkach papierowych. Następnie wykonano posiewy na podłożach wzrostowych 

TSB i poddano je inkubacji przez okres 72 godzin. Po tym okresie oceniono liczbę 

kolonii bakteryjnych, których wzrost zaobserwowano na szalkach. Uwzględniając 

stopnie rozcieńczenia posianych roztworów oraz opierając się na metodzie CFU/ml, 

określono ilość przetrwałych po dezynfekcji kolonii E. faecalis. Dane liczbowe 

poddano złożonej analizie statystycznej. 

Wyniki 

Zestawienie danych liczbowych, określających ilość przetrwałych kolonii E. faecalis 

po zastosowaniu wybranych metod dezynfekcji zaprezentowano na rycinach 1 i 2.  



 

Rycina 1. Liczba przetrwałych kolonii bakteryjnych E. faecalis, po ekspozycji na 

terapię fotodynamiczna i NaOCl. 

 

 

Rycina 2. Liczba przetrwałych kolonii bakteryjnych E.faecalis, po ekspozycji na 

promieniowanie laserowe wysokiej mocy oraz NaOCl. 

 Analiza danych statystycznych, otrzymanych po realizacji badań, pozwoliła 

stwierdzić, iż wyizolowany szczep E. faecalis wykazał największą podatność na 

działanie 5,25 % roztworu NaOCl. Po zastosowaniu dezynfekcji chemicznej w I serii 

doświadczenia bakteria nie została wykryta w żadnym z preparatów zębowych, w II 

serii doświadczenia obecność drobnoustroju stwierdzono w 0,02% korzeni 

poddanych obserwacji. Zastosowanie lasera o długości fali 630 nm, w mechanizmie 

terapii fotodynamicznej osiągnęło efektywność 45% po pierwszym protokole 

terapeutycznym oraz 95% po kolejnym. Zastosowanie lasera o długości fali 980 nm 

również pozwoliło na eliminację istotnej statystycznie liczby kolonii bakteryjnych 



E.faecalis po zastosowaniu dwóch cykli aplikacyjnych. Pojedynczy cykl 

promieniowaniem laserowego 980 nm zredukował czynnik zakaźny o 52,5%, kolejna 

aplikacja spowodowała przetrwanie 12,4% wyjściowego miana bakterii. 

 

 Wnioski 

- zjawisko fotodynamiczne oraz efekt fototermiczny, uzyskane w naświetlanych 

tkankach dzięki aplikacji promieniowania laserowego o długości fali 630 nm oraz 980 

nm, wykazują istotny statystycznie potencjał antyseptyczny w redukcji biofilmu 

E.faecalis; 

- laser o długości fali 630 nm, jako czynnik inicjujący terapię fotodynamiczną 

pozwala osiągnąć lepszy efekt terapeutyczny w porównaniu z działaniem 

fototermicznym lasera wysokoenergetycznego o długości fali 980 nm; 

- największą skuteczność osiągnęła dezynfekcja chemiczna z zastosowaniem 5,25% 

NaOCl, w związku, z czym promieniowanie laserowe nie może być stosowane, jako 

jedyna metoda dezynfekcji w przebiegu leczenia endodontycznego; 

- skuteczność dezynfekcji systemu korzeniowego zębów, wykazana w 

przeprowadzonych doświadczeniach in vitro oraz opisane właściwości różnych 

zakresów promieniowania laserowego, pozwalają stwierdzić, iż zasadne jest 

zastosowanie laseroterapii w przebiegu leczenia endodontycznego jako metody 

dodatkowej; 

- powtarzanie aplikacji krótkich cykli laseroterapii wpływa na istotny statystycznie 

wzrost jej skuteczności;  

- zaprojektowane parametry terapii fotodynamicznej po dwóch cyklach aplikacyjnych 

wykazują skuteczność zbliżoną do konwencjonalnie stosowanej dezynfekcji 

chemicznej z użyciem 5,25% NaOCl. 

 

 

 


