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REZUMAT
Scopul acestui studiu este de a stabili efectul laserului diodă cu lungimea de undă de 940 nm în tratamentul 
endodontic, prin iradierea canalelor în mai multe etape de tratament, combinată cu soluţiile standard de lavaj.
Material şi metodă. Studiul s-a realizat pe 16 dinţi monoradiculari extraşi în scop ortodontic sau care prezentau 
leziuni parodontale şi grad de mobilitate 3-4. Dinţii au fost supuşi unui protocol endodontic şi unui protocol laser, 
urmând ca apoi să fie făcută analiza SEM. 
Rezultate. Creşterea numărului de cicluri determină eliminarea stratului de smear layer şi a debriurilor cu des-
chiderea canaliculelor dentinare. 
Concluzii. Laser dioda 940 nm poate fi utilizată în siguranţă şi eficient în tratamentele endodontice, fără efecte 
nocive asupra ţesuturilor parodontale. Utilizarea laserului diodă 940 nm în tratamentul endodontic are un efect 
sinergic cu tratamentul realizat cu lavajul standard.
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ABSTRACT
The aim of this study is to determine the effect of the laser diode with a wavelength of 940 nm in endodontic treat-
ment, by irradiating channels in several stages of treatment, combined with standard lavage solutions. The study 
determines the removal of the smear layer and the permeability of the dentinal tubules as seen in scanning elec-
tron microscopy.
Material and method. The study was conducted on 16 mono-radicular extracted teeth having an orthodontic 
purpose or which presented periodontal lesions and a 3-4 degree of mobility. The teeth were subjected to an 
endodontic protocol and a laser protocol, followed by a SEM analysis.
Results. Increasing the number of cycles has as result the removal of smear layer and of the debris layer by the 
opening of the dentinal tubules.
Conclusions. 940 nm diode laser can be safely and effectively used in endodontic treatments, without harmful 
effects on periodontal tissues. Using 940 nm laser diode in endodontic treatment has a synergistic effect which 
has been achieved with standard lavage.
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INTRODUCERE 

Tratamentul endodontic realizat cu laserul re-
pre zintă o tehnică inovativă în plină cercetare, care 
are ca obiectiv obţinerea unei bune sterilizări en do-
dontice, superioară tehnicilor convenţionale, prin 
creşterea capacităţii de curăţare şi îndepărtare a de-

briurilor şi a stratului de smear layer din canali-
culelor dentinare, dar şi reducerea semnificativă a 
riscului de recidivă.

Laserul este un sistem de generare de unde elec-
tro magnetice luminoase, cu o densitate electro mag-
netică mare şi cu o lungime de undă caracteristică 
ce variază de la spectrul de infraroşu la vizibil sau 
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ultrascurte. Mecanismul de acţiune este fototermic 
(laserele ultraviolete), care produce ablaţie ca ur-
mare a energiei mari ce dislocă moleculele materiei 
dato rită lungimii de undă mică a radiaţiei sau termic 
şi acustic (laserele infraroşii). Acestea au radiaţii cu 
lungime de undă mare, deci energia mică nu poate 
disocia legăturile moleculare; se produce o vibraţie 
care eliberează căldură, ce determină o rupere a le-
găturilor moleculare mai slabe.

Scopul acestui studiu este de a stabili efectul la-
serului diodă cu lungimea de undă de 940 nm în 
tra tamentul endodontic, prin iradierea canalelor în 
mai multe etape de tratament, combinată cu soluţiile 
standard de lavaj. Studiul determină gradul de înde-
părtare a stratului de smear layer, precum şi per me-
a bilizarea canaliculilor dentinari, observate la mi-
cros copul electronic de baleiaj.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul s-a realizat pe 16 dinţi monoradiculari 
extraşi în scop ortodontic sau care prezentau leziuni 
parodontale şi grad de mobilitate 3-4. După ex-
tracţie dinţii au fost decontaminaţi în soluţie de hipo-
 clorit 0,5% timp de 60 de minute apoi au fost ţinuţi 
sub jet de apă 30 de minute, pentru îndepărtarea res-
turilor tisulare. Dinţii au fost sterilizaţi la ciclul scurt, 
apoi rehidrataţi 24 de ore în ser fiziologic (Fig. 1).

FIGURA 1. Probele depozitate în ser fiziologic

PROTOCOL ENDODONTIC

Protocolul de preparare a cuprins următoarele 
etape: pentru realizarea cavităţii de acces s-au fo-
losit freza LA Axxess extradură sferică cu gât lung 
nr. 2 şi freza LA Axxess diamantată (Kerr Endo-
dontics). Probele au fost permeabilizate manual cu 
acul K-pilă nr. 10 (Kerr Endodontics) şi instru men-
tate rotativ cu acul Reciproc R25 ataşat la un motor 
VDW Silver Reciproc (VDW Dental).

PROTOCOL LASER

S-a folosit laserul diodă (Biolase, USA) cu o 
lun  gime de undă de 940 nm, cu un tips lung care să 
poată asigura transmiterea energiei pe întreaga lun-
gime de lucru, cu undă continuă şi cu o putere de 
1W. Tipsul steril, de unică folosinţă, trebuie con-
trolat iniţial şi verificat să transmită unda luminoasă 
corect şi concentrată într-un punct. Se măsoară pe 
acesta lungimea de lucru, din care se scade 1 mm, 
se înregistrează reperul cu un stoper şi se verifică să 
poată fi mişcat uşor în canal, pe toată lungimea 
acestuia, fără a risca apariţia unui risc de rupere în 
canal a fibrei optice (Fig. 2).

FIGURA 2. Măsurarea lungimii de lucru pe fibra optică a 
laserului

Probele au fost tratate cu soluţii de lavaj EDTA 
15%, urmat de lavaj cu NaOCl de 2,5% (Fig. 3 a,b).

FIGURA 3 
a,b. Soluţiile 
de lavajb

a

a
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Probele au fost iradiate în mai multe etape, astfel 
că lotul a fost împărţit în 4 subgrupe:

Lot 1 (n=5)
Iradiat de 4 ori – 1W, CW, fi ecare ciclu de 10” 
(total 40”)

Lot 2 (n=5)
Iradiat de 13 ori – 1W, CW, fi ecare ciclu de 10” 
(total 130”)

Lot 3 (n=5)
Iradiat de 10 ori – 1W, CW, fi ecare ciclu de 
10”(total 100”)

Lot 4 (n=5)
Iradiat de 7 ori – 1W, CW, fi ecare ciclu de 10” 
(total 70”)

Tehnica de lucru constă în introducerea tipsului 
în sens corono-apical, cu mişcări circulare executate 
uşor, pe întrega lungime a canalului, păstrând re-
perul înregistrat anterior cu stoperul, cu un 1 mm 
mai puţin decât lungimea de lucru stabilită (Fig. 4).

FIGURA 4. Iradierea cu laserul diodă

După fiecare ciclu, canalul este irigat cu soluţie 
NaOCl 2,5%, urmată de EDTA 15%. Tipsul este 
curăţat atent cu o compresă sterilă îmbibată cu ser 
fiziologic. Eventualele resturi rezultate din pre pa-
raţie se pot depozita pe fibra optică, împiedicând 
di fuzarea corectă a energiei.

După prepararea mecano-chimică a canalului 
radicular, porţiunea coronară dentară a fost înde-
părtată cu un disc diamantat la joncţiunea ciment-
smalţ. Toate probele au fost irigate cu apă distilată, 
pentru a îndepărta resturile superficial acumulate în 
timpul tăierii. 

Pentru analiza SEM, specimenele au fost deshi-
dratate, fixate pe blocuri de aluminiu şi acoperite 
cu aur (Fig. 5, 6).

Fiecare specimen a fost evaluat conform urmă-
toarelor scoruri:

0 = fără debriuri şi canalicule dentinare deschise
1 = debriuri reduse pe 20% din suprafaţă şi ca-

nalicule parţial deschise
2 = debriuri pe suprafeţe 20-60% şi canalicule des-

chise rare
3 = debriuri pe suprafeţe extinse care acoperă ca-

na liculele dentinare

FIGURA 6. Lot de dinţi fixaţi în blocul de aluminiu

REZULTATE 

În urma analizei SEM, s-a constatat că scorul 0 
a fost prezent la toate mostrele lotului 2, cu 13 ci-
cluri de 10” expunere (Fig. 7), scorul 1 a fost pre-
zent majoritar la lotul 3 (Fig. 8), scorul 2 este ma-

FIGURA 7. Scor 0

FIGURA 5. Probă 
pregătită pentru SEM
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joritar la lotul 4 (Fig. 9), iar scorul 3 a fost întâlnit 
la lotul 1 (Fig. 10), cu cel mai redus număr de ci-
cluri de expunere.

FIGURA 8. Scor 1

FIGURA 9. Scor 2

FIGURA 10. Scor 3

DISCUŢII

Acest studiu îşi propune să stabilească eficienţa 
diodei laser 940 nm asupra eliminării stratului de 
smear layer. Rezultatele studiului arată că prin uti-
lizarea a 13 cicluri de 10” expunere asociate cu la-
vaj cu EDTA 15%, urmat de NaOCl 2,5%, se obţin 
rezultatele cele mai bune. 

Un studiu a lui Schlafer şi colab. arată că, la o 
ex punere fotoactivată de 30 de secunde, se produce 
reducerea numărului de agenţi patogeni viabili din 
canalele radiculare. (1)

Un studiu recent a investigat modificările ultra-
morfologice ale dentinei canalului radicular după 
iradiere cu 940 nm diode laser, împreună cu 2,5% 
hipoclorit de sodiu (NaOCl) şi 17% (EDTA). Exa-
minarea suprafeţei canalelor radiculare a arătat că, 
în treimea mijlocie şi apicală, stratul de smear layer 
a fost mai bine eliminat comparativ cu grupul care 
nu a beneficiat de tratament laser, dar în treimea 
coronară nu a existat nici o diferenţă semnificativă 
statistic între cele două grupuri. S-a analizat şi va-
riaţia valorilor Ca, P, Mg şi raportul P/Ca, dar di-
ferenţa nu a fost semnificativă din punct de vedere 
statistic între cele două loturi. De aici se poate 
spune că dioda laser 940 nm, asociată cu NaOCl şi 
EDTA, produce o mai bună îndepărtare a stratului 
de smear layer, fără pierderi suplimentare semni fi-
cative de conţinut mineral. (7)

Alt studiu sugerează că nu există diferenţă sem-
nificativă între irigaţia realizată cu EDTA şi acid 
maleic, indicând faptul că ambele soluţii au acelaşi 
efect privind îndepărtarea stratului de smear layer, 
dar capacitatea Nd:YAG în îndepărtarea acestuia a 
fost semnificativ mai mică comparativ cu cele două 
soluţii. (2)

Er:YAG folosit în studiul lui DiVito şi colab a 
arătat în mod semnificativ o mai bună îndepărtare a 
stratului de smear layer comparativ cu irigarea cu 
se ringa tradiţională, fiind astfel o metodă alternativă 
îmbunătăţită. La nivelurile de energie şi cu para-
metrii de funcţionare utilizate, nu are efecte termice 
şi nu produce deteriorarea dentinară. (3)

Studii din literatura de specialitate au evaluat 
creş terea temperaturii pe suprafaţa rădăcinii după 
iradiere în interiorul canalului cu diode laser de di-
ferite lungimi de undă. Alfredo E. et al, în 2008, au 
eva luat creşterea temperaturii după iradiere în in-
teriorul canalului cu laser de 980 nm diodă timp de 
30 de secunde, cu setări diferite de putere (1.5 W, 
3.0 W, 5.0 W), în condiţiile de umiditate şi us care a 
canalului analizat în treimea cervicală, medie şi 
apicală. Autorii au ajuns la concluzia că aplicarea a 
1.5 W şi 3.0 W, timp de 20 de secunde, reprezintă o 
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modalitate terapeutică sigură în terapia endo don-
tică. Da Fonseca A. şi colab, în 2012, a evaluat mo-
dificarea temperaturii la incisivii mandibulari uti-
lizând dioda laser 810 nm, la setări diferite de 
pu tere (1.5W, 2.0W, 2.5W, 3.5W, 3.0 W). Autorii 
au raportat că doar la 3.5 W s-a produs o creştere a 
temperaturii cu mai mult de 7 grade (valoare critică 
asumată în cadrul studiului). Ei au recomandat 
folosirea la o putere mai mică decât 3W pentru tra-
tamentul endodontic. (4) 

S-a dovedit că asocierea laserului cu acidului 
eti len diaminotetraacetic cu cetrimide (EDTAC) de-
termină îndepărtarea stratului de smear layer. Un 
studiu a evaluat eficienţa activării 15% EDTAC cu 
ajutorul unui laser 940 nm sau 3% peroxid de hi-
drogen. După tratamentul cu laser (80 mJ puls-1, 
50 Hz, 6 cicluri de 10 s), rădăcinile au fost secţionate 
în treimea apicală, mijlocie şi coronară şi examinate 
prin microscopie electronică de baleiaj. Protocolul 
laser utilizat a fost mai eficient pentru îndepărtarea 
stratului de smear layer decât protocolul „standard 
de aur“, folosind EDTAC cu hipoclorit de sodiu 
(NaOCl). În plus, laserul poate oferi, de asemenea, 
un beneficiu prin dezinfectare fototermică. (5)

Un alt studiu care a comparat schimbările micro-
structurale ce au apărut în urma iradierii cu laser 
Cr:YSGG şi laser dioda de 2780 şi 940 nm arată că, 
în grupul la care s-a folosit laser dioda, penetrarea 
colorantului utilizat a fost semnificativ mai mare pe 
toată lungimea rădăcinii (cervical, mediu şi apical) 
comparativ cu laserul Cr:YSGG şi probele martor 
non-iradiate (p <0,001). (6)

Hmud şi colab. confirmă posibilitatea utilizării 
laserelor cu infraroşu (940 nm şi 980 nm) pentru a 
activa acţiunea iriganţilor cu putere de 4 W la 10 
Hz şi respectiv, 2,5 W la 25 Hz şi îndepărtarea 
stratul de smear layer şi a debriurilor în tratamentul 
endodontic. (8) 

Autorii atrag atenţia asupra lipsei de afinitate 
între aceste lungimi de undă şi apă; în consecinţă, 
sunt necesare creşteri ale puterii pentru a produce, 
prin intermediul energiei termice, încălzirea flui-
delor în canalul radicular care duce la o posibilă 
creştere a puterii de îndepărtare a stratului de smear 
layer şi debriuri. Într-un studiu ulterior, ei au veri-
ficat siguranţa utilizării acestor puteri mai mari, 
ară tând că, atunci când creşterea temperaturii solu-
ţiei de irigaţie în canalul radicular se face până la de 
30°C, pe suprafaţa externă a rădăcinii se constată o 
creştere de doar 4°C. (9)

CONCLUZII

Utilizarea laserului dioda 940 nm în tratamentul 
endodontic asociat cu lavaj cu EDTA 15%, urmat 
de NaOCl 2,5%, are un efect sinergic cu tratamentul 
realizat cu lavaj standard; creşterea timpului de 
aplicaţie determină eliminarea stratului de smear 
layer şi a debriurilor cu deschiderea canaliculelor 
dentinare. Laser dioda 940 nm poate fi utilizată în 
siguranţă şi eficient în tratamentele endodontice, 
fără efecte nocive asupra ţesuturilor parodontale.
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