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ÚVOD
Dentinová hypersenzitivita je stav bolesti, kdy je exponovaný povrch dentinu citlivý k intraorálním stimulùm, pova�ovaným normálnì za neškodné. K odhalení dentinu dochází po
ztrátì skloviny nebo cementu èi pøi dehiscenci v oblasti cementosklovinné hranice. Senzitivita dentinu je jedním z nejbolestivìjších a špatnì léèitelných chronických stavù zubu.
Hypersenzitivita je nejèastìji spojena s vestibulárními cervikálními oblastmi zubu, a proto se v praxi mù�eme setkat s oznaèením "citlivé zubní krèky". Bolest srdu�ená s dentinovou
hypersenzitivitou mù�e být pøítomna u jednoho zubu nebo se mù�e týkat vìtšího poètu zubù.

dentinové tubuly zobrazené v AFM
sken 80x80 mm

Mikroskopické analýzy hypersenzitivního dentinu ukazují dentinové tubuly otevøené do vnìjšího prostøedí. Tyto tubuly mají
pøibližnì dvakrát vìtší prùmìr než tubuly na povrchu nesenzitivního dentinu. Také jejich èetnost na jednotku plochy je vìtší, a to až 8x.

Fyzikální èi chemický podnìt z vnìjšího prostøedí, který pùsobí na takovýto povrch, vyvolává bolest. Podle hydrodynamické teorie
je pøenos bolestivého stimulu pøes dentin zprostøedkován pohybem tekutiny v dentinových tubulech. Léèebné prostøedky k ošetøení
citlivého dentinu mohou v souladu s touto terapií buï vstupovat do otevøených dentinových tubulù a modifikovat nervovou odpovìï
pulpy zubu nebo mohou èásteènì èi úplnì uzavírat dentinové tubuly. Pøi obturaci dentinových tubulù jsou dentinová permeabilita a
hypersenzitivita redukovány.

dentinové tubuly zobrazené v SEM
sken 250 mmDesenzibilizaèní postupy a prostøedky k zabránìní bolestivých stimulù

Doèasné:
!

!

peèetìní dentinových tubulù vhodnými peèetivy,
alterace obsahu tubulù prostøednictvím koagulace, proteinové
precipitace nebo vytvoøením kalciového komplexu.

Dlouhodobé:
! Vystavení dentinu úèinkùm CO laseru nebo Neodymium Yttrium-Aluminium-Garnet

(Nd:YAG) laseru.
Dojde k roztavení povrchové vrstvy dentinu. Dentin se mìní v pevnou hmotu s hladkým a
neporézním povrchem.
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Detail nezataveného dentinového tubulu
AFM analýza, sken 5x5 mm

Parametry speciálních dentálních laserù:

Contact laser DCL-8, SLT Co., Tokyo, Japan
Maximální výkon 20 W, aplikovaný 1W.
Frekvence pulzù 10 Hz až 20 Hz,
délka pulzu 100 až 300 s (0,1 až 0,3 ms),
Energie v pulzu od 10 do 200 mJ.

Aplikace:
ruèní skenování stopy svazku po povrchu po dobu
nìkolika sekund kontaktním aplikátorem, napojeným na
optické vlákno o prùmìru 0,386 mm.
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Naše experimentální zaøízení:
Laser KLS 246 LASAG (Švýcarsko)
Nd:YAG laser s emisí záøení o = 1064 nm.
Používaný výkon 1 až 2 W.
Preferovaný pulzní režim s energií v pulzu 10 až 100 mJ pøi 10 až
20 pulzech za sekundu. Prùmìr svazku v ohnisku 0,3-0,4 mm,
nebo pøi použití vlákna 0,4 mm.
Ruèní kontaktní skenování nahrazeno v experimentech
programovì øízeným pohybem vzorku vùèi ohnisku laserové
hlavy. Byly naprogramovány meandrovité pøejezdy s procentem
pøekrytí od 0 do 50 %. Pøi frekvenci 15 Hz je pøekrytí øízeno
rychlostí posuvu.
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Mikroskop atomárních sil Explorer
(ThermoMicroscopes, Veeco, USA)
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Interakce laserového záøení s  dentinovou tkání
Záøení Nd:YAG laseru s = 1064 nm nemá silný ablativní úèinek a je proto vhodné pro

modifikaci dentinového povrchu. Zdravý dentin vykazuje jen nízkou absorpci laserového
záøení. To je však schopno pronikat hloubìji a potenciálnì ohrožovat pulpu zubu. Pøi interakci
se tkáò zahøívá a taví se hydroxyapatitová struktura zuboviny. Po schlazení se tak vytvoøí
hladký a neporézní povrch, který mùže èásteènì nebo totálnì obliterovat dentinové tubuly.
Žádoucí je pøitom taková úprava, kde se nevyskytují mikropraskliny, nebo dokonce nekróza
èi karbonizace tkánì.

Hloubka peèetìní dosažená Nd:YAG laserem s výkonem 30 mJ/pulz pøi 10 pulzech za
sekundu je maximálnì 4 m. Celková doba ozaøování dentinu nepøekraèuje 2 min. Pokud
použitá energie pøekroèí práh 100 mJ/pulz pøi 15 pulzech za sekundu, objevují se v dentinu
mikropraskliny.

Pro zvýšení absorpce energie laserového záøení na povrchu tkánì, z dùvodu zabránìní
penetrace k zubní døeni, se používá napø. karmínové indigo, které má vhodné absorpèní
spektrum, korespondující s vlnovou délkou laseru.
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Pøíprava dentinového povrchu

Zkušenosti z expozice dentinového povrchu záøením Nd:YAG laseru

!

!

!

!

!

Pøíprava 3 mm vysokého dentinového disku z extrahovaných lidských tøetích molárù bez kazu.
Ozaøování koronární plochy disku pro zajištìní relativnì rovného povrchu.
Odstranìní "smear layer" leptáním kyselinou polyakrylovou nebo fosforeènou (ménì vhodné),
nebo leštìní papírovými disky Sof-Lex s následným èištìním v ultrasonické lázni (15 min.).

Expozice dentinových vzorkù pøipravených podle pùvodní metodiky energiemi 100-200 mJ na
pulz, pøi dobì trvání pulzu 0,3 ms, s umístìním vzorku v ohnisku svazku, bez použití barviva.
Expozice opakované s energiemi do 50 mJ na pulz s využitím barviva na povrchu.
Vhodnost použití menší stopy svazku v ohnisku (0,2 mm) pøi naprogramování pohybu ohniska
bez výraznìjšího pøekryvu.

povrch dentinu se "smear layer"    rýhy po broušení povrchu          zbytky barviva na povrchu              dobøe pøipravený povrch              energie 150 mJ/pulz              energie 200 mJ/pulz
SEM, marker 5 m                  sken 100x100 m

bez barviva
m m sken 50x50 m                            sken 100x100 m                     sken 100x100 m                 sken 100x100 mm m m m


