
Ogarnęło mnie wspaniałe światło... – te sło-
wa wypowiedział Albert Einstein, który 
w 1917 roku wyjaśnił i opisał zjawisko fizyczne 

leżące u podstaw generowania promieniowania lase-
rowego – emisję wymuszoną (1). Theodore Maiman 
w 1960 roku w Hughes Research Laboratories w Mali-
bu w Kalifornii stworzył pierwszy działający prototyp 
lasera. Ośrodkiem czynnym był kryształ rubinu (2). 
Choć pierwsze próby użycia lasera w stomatologii 
rozpoczęły się już w 1964 roku (3), dopiero w 1989 
roku rozpoczęto próby z laserem Er:YAG do cięcia 
tkanki twardej (4), a rok później wprowadzono na ry-
nek pierwszy laser stomatologiczny Nd:YAG przezna-
czony do pracy na tkankach miękkich (5). 

Pojawienie się na rynku lasera Nd:YAG było podsta-
wą do stworzenia procedury LANAP – Laser-assisted 
new attachment procedure – jest ona krok po kroku 
opracowana w ramach praktyki dotyczącej leczenia 
umiarkowanego i zaawansowanego zapalenia przy-
zębia, mająca na celu selektywne usuwanie tkanki 
chorej i nekrotycznej z kieszonki przyzębnej. Wzoro-
wana na metodzie ENAP (Excisional New Attachment 
Procedure) wykorzystuje impulsy lasera Nd:YAG za-
miast skalpela. Ośrodkiem czynnym był kryształ gra-
natu itrowo-aluminiowego domieszkowany jonami 
neodymu (6). Pierwotnie określany jako Laser-ENAP 
(LANAP) ewoluował, aby zapewnić minimalnie inwa-
zyjną alternatywę dla chirurgii płatowej. Terapia ta zo-
stała opracowana przez Roberta H. Gregga II i Delwina 
McCarthy’ego w 1994 roku (7) i bazuje na trzech pod-
stawowych krokach, tj.: oczyszczeniu i deepitelializa-
cji kieszonki przyzębnej, usunięciu złogów kamienia 
i płytki z powierzchni korzenia oraz zapewnieniu he-
mostazy i stworzeniu stabilnego skrzepu.
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Raport badania histologicznego Yukna i  wsp. 
przedstawia wyniki gojenia tkanek przyzębia leczo-
nych laserem Nd:YAG metodą LANAP. Światłowód 
lasera był kierowany równolegle do powierzchni ko-
rzenia oraz przesuwany na boki i w kierunku wierz-
chołka wzdłuż ściany kieszeni, ostatecznie osiągając 
jej dno. Ustawienia lasera dla pierwszego przejścia 
wynosiły 3W, a czas trwania impulsu – 150 µs i 20 Hz. 
Po usunięciu nabłonka kieszonki oczyszczono korzeń 
za pomocą ultradźwięków (EMS Piezon 4C0, EMS) 
i  narzędzi ręcznych. Do  badania zakwalifikowano 
sześć par zębów z umiarkowanym lub ciężkim zapa-
leniem przyzębia, które wcześniej poddano korekcie 
zgryzu i połączono szyną zewnątrzzębową z zębami 
sąsiednimi. Kieszonki przyzębne ponownie podda-
no działaniu lasera o parametrach 4 W, czas trwania 
impulsu wynosił 635 µs i 20 Hz, aby uzyskać trwały 
skrzep fibrynowy i uszczelnić kieszonkę przyzębną. 
Zęby kontrolne poddano konwencjonalnej terapii 
mechanicznej (periodontal debridement) bez aplikacji 
energii lasera. Pacjenci otrzymywali: niesteroidowe 
leki przeciwzapalne, doksycyklinę (100 mg dziennie 
przez 10 dni) i 0,12-proc. płukankę chlorheksydynową 
(do stosowania dwa razy dziennie). Po 3 miesiącach 
zęby usunięto w celu wykonania próbek do badania 
histologicznego. Raport ten demonstruje regenerację 
przyzębia (cement, włókna przyzębne, kość zębodo-
łową) na powierzchni korzenia na dwóch z badanych 
zębów, a nowe wiązanie za pośrednictwem cementu 
było widoczne na pozostałych czterech leczonych la-
serowo zębach. Porównanie wyników tego badania 
z wynikami z badania, w którym stosowano demi-
neralizowane liofilizowane allografty kostne, suge-
ruje zasadniczo równoważne wyniki histologiczne 
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za pomocą procedury LANAP. W tym badaniu w 100% 
przypadków stwierdzono nowy cement i przyczep 
łącznotkankowy (8).

Systematyczny przegląd opublikowany przez 
American Academy of Periodontlogy (AAP) w 2015 r. 
stwierdza, że    w  szczególności przy użyciu lasera 
Nd:YAG można uzyskać regenerację tkanek przyzę-
bia (9).

Ostatnie badania z użyciem lasera Nd:YAG opisują 
osiągnięcie dekontaminacji bakteryjnej bez negatyw-
nego wpływu na powierzchnię implantu (10). Światło 
lasera w zakresie bliskiej podczerwieni długości fali 
1064 nm dobrze absorbowane przez hemoglobinę 
i oksyhemoglobinę, a więc też tkanki miękkie, wy-
korzystywane jest do terapii leczenia peri-implantitis 
bazującej na metodzie LANAP, opisywanej jako LA-
PIP – Laser-Assisted Peri-implantitis Procedure (LAPIC – 
Laser-Assisted Peri-implantitis Care) (11, 12). Pierwszymi 
krokami są dekontaminacja i usunięcie zapalnej tkan-
ki wewnętrznej ściany kieszonki, po czym następuje 
skaling końcówkami węglowymi przy użyciu skalera 
piezoelektrycznego. Na zakończenie ponowne dzia-
łanie lasera indukuje hemostazę i stworzenie stabil-
nego skrzepu. To uszczelnienie chroni przed wrasta-
niem nabłonka dziąsłowego i pozwala na gojenie 
od podstawy ubytku. A. Honigman opisuje przypa-
dek, w którym po 33 tygodniach obserwacji leczenia 
za pomocą LAPIP nie obserwuje się utraty tkanek 
miękkich. Radiologicznie widoczna była regeneracja 
lub rekalcyfikacja kości z brakiem towarzyszącego 
bólu i innych objawów zapalenia (13).

Na szczególną uwagę ze względu na możliwość 
zastosowania w procedurze LANAP w II etapie zasłu-
guje laser Er:YAG (kryształ granatu itrowo-aluminio-
wego domieszkowany jonami erbu) o standardowej 
długości fali 2940 nm, która wykazuje bardzo dobrą 
absorpcję do wszystkich tkanek zawierających mo-
lekuły wody. Umożliwia to pracę nie tylko w obrę-
bie tkanek miękkich, ale także twardych, pozwalając 
na usuwanie próchnicy czy opracowanie ubytków. 
Wysoka absorpcja przez cząsteczki wody powoduje 
minimalne skutki termiczne w tkankach otaczają-
cych, aczkolwiek podczas pracy w obrębie tkanek 
twardych, które mają niską zawartość wody, pewien 
stopień wytwarzania ciepła jest nieunikniony. Prob-
lem ten został rozwiązany poprzez zastosowanie 
chłodzenia wodnego podczas pracy laserem Er:YAG, 
które pochłania nadmiar energii. Ponadto rozpylona 
woda ułatwia ablację tkanek przez utrzymanie wil-
goci w miejscu pracy. Kamień poddziąsłowy zawie-
ra w mikroporach cząsteczki wody, co dało nadzieje 
na usuwanie kamienia nazębnego przy niższych po-

Fot. 1. Stan początkowy – złogi kamienia nad- i poddziąsłowego

Fot. 2. Wynik badania bakteriologicznego PET Standard

Fot. 3. Stan po skalingu naddziąsłowym i polerowaniu

Fot. 4. Pomiar głębokości kieszonek przyzębnych
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ziomach energii (14). W 1994 roku Aoki i wsp. pierw-
szy raz udokumentowali skuteczne usuwanie kamie-
nia z powierzchni korzenia laserem Er:YAG (30 mJ/
puls, 10 Hz, średnica tipu: 600 nm) w trybie kontak-
towym, końcówką roboczą skierowaną prostopad-
le do powierzchni korzenia (15). Zaobserwował nie-
wielkie uszkodzenie cementu i wzrost temperatury. 
W 1995 roku Keller i Hibst (16) zalecali poziom energii 
50 mJ, aby uniknąć uszkodzenia cementu. Kolejno 
Aoki i wsp. ocenili skuteczność skalingu laserowe-
go w porównaniu z konwencjonalnym skalingiem 
ultradźwiękowym. Pracowano laserem Er:YAG przy 
energii 40 mJ/impuls i 10 Hz, wykonując ruchy wy-
miatania końcówką ustawioną pod katem 30° do po-
wierzchni korzenia (17). Poziom usunięcia kamienia 
nazębnego laserem był podobny do standardowe-
go skalingu. Podobne wyniki, jednak z mniejszym 
uszkodzeniem cementu korzeniowego, osiągnęli 
Schwarz i wsp., pracując laserem Er:YAG (60 mJ/puls, 
kąt: 15-20°) w stosunku do skalingu i ręcznego root 
planingu (18). Ogólnie znane zalety pracy laserami 
zadecydowały o powstaniu modyfikacji metody LA-
NAP, łącząc działanie laserów Nd:YAG i Er:YAG (19).

Najbardziej wszechstronną grupą laserów 
ze względu na mnogość materiałów półprzewod-
nikowych i niską cenę są lasery diodowe. Na rynku 
są dostępne lasery diodowe niskoenergetyczne sto-
sowane do fotobiomodulacji oraz wysokoenerge-
tyczne – umożliwiające przeprowadzenie zabiegów 
mikrochirurgii tkanek miękkich. Ze względu na niską 
absorpcję przez cząsteczki wody nie znalazły one za-
stosowania do usuwania kamienia nazębnego (18), 
lecz do kiretażu dziąsłowego i oczyszczania kieszon-
ki przyzębnej (14). Laser Nd:YAG – 1064 nm – jest 
w większości przypadków zastępowany przez lase-
ry diodowe o zbliżonej długości fali – 940 nm i 980 
nm (20) – co wykorzystano do zaadaptowania ich 
do procedury LANAP w I i III etapie. Kreisler i wsp. zba-
dali przyczep komórek więzadeł ozębnej, porównu-
jąc powierzchnię korzenia po skalingu, root planingu 
i piaskowaniu do powierzchni korzeni poddanych 
dodatkowo napromieniowaniu laserem diodowym 
(810 nm, 1 W, fala ciągła). Nie zaobserwowano zna-
czących różnic w  obu grupach, tak więc uznano 
za bezpieczne stosowanie lasera diodowego w bli-
skim sąsiedztwie tkanek twardych (21). Moritz i wsp. 
opisali znacznie większą eliminację bakterii (głównie 
AA) z kieszonki przyzębnej podczas aplikacji energii 
lasera diodowego 805 nm (2,5 W, tryb pulsacyjny, 
50 Hz, czas impulsu: 10 ms) po skalingu w porówna-
niu do kieszonek poddanych jedynie skalingowi (22). 
Wykorzystując te same parametry w innym badaniu 

Fot. 5. Pomiar głębokości kieszonek przyzębnych w 6 punktach każdego zęba 
zapisany w karcie pacjenta

Fot. 6. Oznaczenie długości światłowodu

Fot. 7-8. Ustawienie parametrów lasera diodowego
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klinicznym, Moritz wykazał istotnie wyższą redukcję 
bakterii po 6 miesiącach w kieszonkach poddanych 
trzykrotnemu działaniu lasera, tj. w 1. tygodniu, 2. mie-
siącu i po 4 miesiącach po skalingu w porównaniu 
do grupy kontrolnej, w której zastosowano płukanie 
H2O2. Stwierdzono, że laseroterapia diodowa w połą-
czeniu ze skalingiem wspomaga gojenie kieszonek 
przyzębnych poprzez eliminację bakterii, co odzwier-
ciedla poprawa wskaźnika krwawienia i głębokości 
kieszonek (23). 

Opis przypadku 
37-letni pacjent zgłosił się do Poradni Stomatologii 
Zachowawczej i Chorób Przyzębia w Zabrzu z powo-
du krwawienia dziąseł podczas szczotkowania oraz 
nieprzyjemnego zapachu z ust. W badaniu klinicz-
nym wewnątrzustnie stwierdzono złogi płytki na-
zębnej oraz kamienia poddziąsłwego (fot. 1). Prze-
prowadzono badanie bakteriologiczne PET Standard 
(MIP-Holding GmbH, Icking, Niemcy), które wykazało 
obecność patogenów Pg i Td w liczbie 106 (fot. 2). Dla 
lepszej wizualizacji złogów w celu zmotywowania pa-
cjenta i nauczenia go prawidłowych technik higieni-
zacyjnych wybarwiono je preparatem zawierającym 
barwniki spożywcze (Mira 2Ton, Hager Polonia, Wroc-
ław, Polska). Zbadano wskaźnik API = 83%, SBI = 92%, 
pomiar kieszeni przyzębnych w 6 punktach każdego 
zęba zawierał się w zakresie 4-6 mm (probing pocket 
depth – PPD), a pomiar CAL – w zakresie 3-4 mm. 
Postawiono rozpoznanie: umiarkowane uogólnione 
zapalenie przyzębia. Pacjentowi zaproponowano me-
todę leczenia zapalenia przyzębia z wykorzystaniem 
procedury LANAP. W terapii zastosowano modyfikację 
metody dla lasera diodowego. Po przeprowadzeniu 
pełnego badania periodontologicznego przystąpio-
no do fazy wstępnej, usuwając złogi znajdujące się 
naddziąsłowo. Przeprowadzono skaling (skaler EMS, 
E.M.S. Electro Medical Systems S.A., Nyon, Szwajcaria) 
oraz polishing pastami o trzech stopniach ścieralno-
ści RDA: 83, 36, 7 (Proksyt, Ivoclar Vivadent, Schaan, 
Liechtenstein) (fot. 3). Ze względu na znaczne krwa-
wienie z kieszonek przyzębnych kolejny etap lecze-
nia odroczono o dwa tygodnie. Pozwoliło to uniknąć 
uszkodzenia powierzchni korzenia pokrytego skrze-
pami krwi, gdyż światło zarówno lasera diodowego, 
jak i Nd:YAG wykazuje wysoką absorpcję przez he-
moglobinę (6). Pacjentowi zalecono stosowanie pre-
paratów miejscowych: odkażających (Eludril Classic 
płyn, Pierre Fabre Sante, Castres, Francja) dwa razy 
na dobę przez 14 dni oraz przeciwzapalnych (Baika-
dent żel, Herbapol Wrocław, Wrocław, Polska) 3 razy 
na dobę przez 14 dni. Na kolejnej wizycie przystą-

Fot. 9. Usunięcie nabłonka wewnętrznego i ziarniny ze ściany dodziąsłowej kieszonki 
przyzębnej 

Fot. 10. Stan po oczyszczeniu z ziarniny ściany dodziąsłowej

Fot. 11. Usunięcie złogów kamienia poddziąsłowego za pomocą skalera piezoelektry-
cznego z następowym wypolerowaniem powierzchni korzenia kiretami Gracey

Fot. 12. Odsłonięcie brzegu dziąsła cienkim nakładaczem w celu zapewnienia kontroli 
wzrokowej
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piono do właściwej fazy leczenia. Ponownie wyko-
nano pomiar PPD oraz CAL, zapisując wynik w karcie 
pacjenta (fot. 4-5). Wskaźnik API = 48%, SBI = 36%. 
Usunięto osady po chlorheksydynie, stosując pastę 
polerską (RDA 36 i 7). Zabieg przeprowadzono w znie-
czuleniu nasiękowym artykainą z epinefryną w stę-
żeniu 1:100 000 w okolicy zębów 35-45. Na świat-
łowodzie lasera diodowego (SmartM, Lasotronix, 
Piaseczno, Polska) zgodnie z pomiarem kieszeni przy-
zębnych odmierzano odległość PPD pomniejszoną 
o 1 mm, aby zapewnić pracę bez kontaktu z dnem 
kieszonki (fot. 6). Zalecane ustawienia lasera o długoś-
ci fali 980 nm i średnicy światłowodu 320 µm to moc 
2,0 W w trybie pracy impulsowej, co daje moc średnią 
0,9 W. Czas impulsu to 500 µs, czas przerwy – 600 µs, 
wypełnienie 45, 45% (fot. 7, 8). Końcówkę światło-
wodu aktywowano poprzez dwukrotne dotknięcie 
granatowej kalki okluzyjnej. 

Rozpoczęto oczyszczanie i deepitelializację kieszo-
nek przyzębnych. Usunięcie nabłonka wewnętrznego 
i ziarniny ze ściany dodziąsłowej wykonuje się, przesu-
wając włókno w sposób ciągły, zaczynając od brzegu 
dziąsła, pracując tam i z powrotem, schodząc w dół 
do podstawy kieszonki. Praca światłowodem powin-
na odbywać się w kontakcie ze ścianą kieszonki bez 
dotykania powierzchni korzenia. W miarę kontynuacji 
nabłonek i martwicze tkanki gromadzą się na koń-
cówce światłowodu (fot. 9). Światłowód był okresowo 
wyciągany z kieszonki i oczyszczany z martwych tka-
nek przez przetarcie końcówki mokrą gazą nasączoną 
solą fizjologiczną. Punkt końcowy został osiągnięty, 
gdy zanieczyszczenia już się nie gromadziły. Podczas 
pracy konieczne było zwilżanie miejsca zabiegowego 
solą fizjologiczną (nadmiar płynu odsączano gazi-
kiem, aby ochronić tkanki przed uszkodzeniem ter-
micznym). Fot. 10 przedstawia stan po oczyszczeniu 
z ziarniny ściany dodziąsłowej. Następnie, przepro-
wadzając skaling poddziąsłowy, usunięto biofilm, 
złogi kamienia poddziąsłowego i martwy cement 
w celu odsłonięcia włókien kolagenowych (fot. 11). 
Jednocześnie delikatnie odsłonięto brzeg dziąsła 
cienkim nakładaczem w celu zapewnienia kontroli 
wzrokowej i minimalizacji tłumienia drgań skalera 
przez tkanki miękkie (fot. 12). Ostateczne wypolero-
wanie powierzchni korzeni – periodontal debridement 
– wykonano za pomocą kiret Gracey Mini (American 
Eagle Instruments, Missoula, USA). Fot. 13 przedsta-
wia stan po skalingu poddziąsłowym. Druga apli-
kacja energii lasera zapewniła hemostazę i stabilny 
skrzep. Osiągamy to, pracując światłowodem bez-
dotykowo, 1 mm od dna kieszonki, powoli, ciągłym 
ruchem wyprowadzając go dokoronowo (fot. 14). 

Fot. 13. Stan po skalingu poddziąsłowym

Fot. 14. Druga aplikacja energii lasera zapewnia hemostazę i tworzy stabilny skrzep

Fot. 15. Stan po dociśnięciu ścianki dziąsłowej do powierzchni korzenia 
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Fot. 16. Ustawienie parametrów lasera diodowego – 
fotobiomodulacja
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Światłowód aktywowano podobnie jak w pierwszym 
etapie. Po zakończeniu pracy laserem dziąsło dociś-
nięto do powierzchni korzenia gazikiem, aby zamknąć 
kieszeń (fot. 15). W opisanym przypadku tego same-
go dnia, w 3., 5. i 7. dobie po zabiegu przeprowadzo-
no fotobiomodulację. Ustawienia lasera diodowego 
(SmartM, Lasotronix, Piaseczno, Polska) o długości 
fali 635 nm to moc 250 mW i energia 4 J/cm² pod-
czas pracy końcówką szklaną o średnicy 8 mm. Czas 
pracy na jeden punkt to 8 s (fot. 16). Energię aplikuje-
my punktowo, techniką bezkontaktową z odległości 
1 mm na każdą brodawkę miedzyzębową od strony 
policzkowej i językowej (fot. 17 i 18). W 7. dobie po za-
biegu w badaniu klinicznym widać redukcję stanu 
zapalnego. Ponownie przeprowadzono kontrolne ba-
danie bakteriologiczne PET Standard, które wykaza-
ło redukcję liczby periopatogenów do poziomu 103 
(fot. 19). W ciągu pierwszych 3-6 miesięcy nie wyko-
nujemy sondowania, aby uniknąć urazu i zakłócenia 
procesu gojenia. Procedura może być powtarzana 
co 3-6 miesięcy. Pierwsza kontrola radiologiczna za-
lecana jest po 6 miesiącach od zakończenia terapii. 
Po 6 miesiącach wykonano ponowne badanie higie-
ny jamy ustnej i stanu dziąseł, które wyniosło: API = 
26%, SBI = 8%, PPD – w zakresie 3-4 mm, oraz CAL 
– w zakresie 1-2 mm (fot. 20).

Podsumowanie 
Laseroterapia znajduje obecnie zastosowanie w każ-
dej dziedzinie stomatologii. Wykorzystywane jest 
działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe i  fo-
tobiomodulujące. Urządzenia laserowe pozwala-
ją na przeprowadzenie zabiegów małoinwazyjnie, 
z dużą precyzją, eliminując konieczność szycia i krwa-
wienie z rany charakterystyczne dla klasycznej chirur-
gii. Niepodważalną zaletą laseroterapii jest również 
jej działanie bakteriobójcze, co pozwoliło na rozwój 
alternatywnych metod leczenia chorób przyzębia. 
Podstawą leczenia zapalenia dziąseł i przyzębia jest 
usunięcie złogów nazębnych z obszarów naddzią-
słowego i  poddziąsłowego oraz eliminacja jak naj-
większej liczby periopatogenów. Dzięki zastosowa-
niu elastycznych światłowodów możliwy jest dostęp 
do wąskich szczelin kieszonek przyzębnych, bi- i tri-
furkacji korzeni oraz bruzd korzeniowych (6, 19). Cał-
kowite usunięcie biofilmu bakteryjnego i ich toksyn 
z powierzchni korzenia nie jest możliwe przy kon-
wencjonalnej mechanicznej terapii (24). Oprócz efek-
tu bakteriobójczego i detoksykacyjnego wykazano, 
że na powierzchni korzenia poddanej działaniu ener-
gii lasera nie obserwuje się powstawania warstwy ma-
zistej, jak w przypadku mechanicznego oczyszczania. 

Fot. 17. Fotobiomodulacja – aplikacja energii lasera w okolicy brodawki 
międzyzębowej od strony wargowej

Fot. 18. Fotobiomodulacja – aplikacja energii lasera w okolicy brodawki 
międzyzębowej od strony językowej

Fot. 19. Wynik kontrolnego badania bakteriologicznego PET Standard

Fot. 20. Kontrolny pomiar głębokości kieszonek przyzębnych w 6 punktach każdego 
zęba zapisany w karcie pacjenta
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Odsłonięcie włókien kolagenowych korzystnie wpły-
wa na tworzenie nowego przyczepu tkanki łącznej 
(25, 26). Podczas naświetlania kieszonki przyzębnej 
część energii rozprasza się – niskie dawki energii sty-
mulują komórki otaczających tkanek, w wyniku czego 
dochodzi do redukcji stanu zapalnego (27, 28). Do-
datkowo obserwowane są wzrost proliferacji komórek 
(29, 30) i zwiększony przepływ limfy (31). 

Niezależnie od rodzaju metody leczenia nieod-
zownym etapem jest korekta zgryzu lub szynowanie 
w celu eliminacji przeciążeń zgryzowych przekracza-
jących wartości referencyjne.

Przyzębie charakteryzuje się wyjątkowym wro-
dzonym potencjałem regeneracyjnym, który może 
prowadzić do regeneracji tkanek po zabiegu chirur-
gicznym tylko w przypadku, kiedy zostaną zapewnio-
ne warunki niezbędne do zaistnienia tego procesu. 
Na podstawie wieloletnich prób regeneracji tkanek 
przyzębia klasycznymi metodami chirurgicznymi 
stwierdzono, że kluczowymi czynnikami promują-
cymi proces regeneracji są: stabilność skrzepu, za-
pewnienie przestrzeni oraz gojenie per primam (32). 
Zastosowanie procedury leczenia według protokołu 
LANAP i jego modyfikacji pozwala w dużym stopniu 
na osiągnięcie warunków korzystnych do regeneracji 
tkanek przyzębia. 

1 Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Dariusz Skaba

2 Stelmańska Sylwia Praktyka Lekarsko-Dentystyczna, 
Dąbrowa Górnicza 
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