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КРАТАК САДРЖАЈ
Са вре ме на сто ма то ло ги ја те жи ка што ма њој тра у ма ти за ци ји па ци јен та при ли ком ра да уз мак си
мал ни учи нак. Са вре ме ни ма те ри ја ли уз но ве ви до ве пре па ра ци је ка ви те та пру жа ју мо гућ ност са
на ци је ка ри је сних ле зи ја у нај кра ћем вре мен ском ро ку. Ви до ви пре па ра ци је ка ви те та су се знат но 
про ме ни ли от ка ко је уве де но пр во ма шин ски на пра вље но свр дло за укла ња ње ка ри је са. Тех но ло
шки на пре дак ма те ри ја ла за ис пу не и на чи на пре па ра ци је до ве ли су до са вре ме них кар бид них и 
ди ја мант ских свр дла ко ја се ко ри сте уз оба ве зно во де но хла ђе ње. Ино ва ци ју на по љу ро ти ра ју ћих 
ин стру ме на та пред ста вља ју по ли мер на „па мет на“ свр дла, ко ја укла ња ју ка ри је сну ле зи ју без мо
гућ но сти по вре ђи ва ња и укла ња ња здра ве зуб не струк ту ре. Ово је мо гу ће за хва љу ју ћи чвр сто ћи 
ко ју по се ду ју, ко ја је ма ња од чвр сто ће здра вог ден ти на. За хва љу ју ћи при ро ди ма те ри ја ла од ко јих 
су из ра ђе на, ова свр дла омо гу ћу ју без бол ни ји рад уз ма ње ви бра ци ја и сла би је за гре ва ње зуб не 
суп стан це. Ла се ри су ре ла тив но но во тех но ло шко сред ство у сто ма то ло ги ји, а њи хо ва кли нич
ка упо тре ба по че ла је осам де се тих го ди на два де се тог ве ка. Ла се ри функ ци о ни шу по прин ци пу 
абла ци је, за шта је нео п ход но при су ство во де. Нај ве ћи по тен ци јал ме ђу ис пи ти ва ним ла се ри ма 
по ка за ли су ер би јум ски ла се ри, ко ји ма је мо гу ће ура ди ти ефи ка сну абла ци ју чвр стих зуб них тки ва. 
За ко ри шће ње ла се ра у сто ма то ло ги ји нео п ход ни су по себ на обу ка и од го ва ра ју ће ме ре за шти те. 
Пред но сти ла се ра у по ре ђе њу са дру гим ме то да ма пре па ра ци је чвр стих зуб них тки ва су не по сто
ја ње ви бра ци ја, без бо лан рад, мо гућ ност ра да без ане сте зи је и лак ше при ла го ђа ва ње па ци јен та  
сто ма то ло шким ин тер вен ци јама, што је ве о ма зна чај но у деч јој сто ма то ло ги ји.
Кључ не ре чи: пре па ра ци ја ка ви те та; ро ти ра ју ћи ин стру мен ти; по ли мер на „па мет на“ свр дла; ла сер
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УВОД

Са вре ме на сто ма то ло ги ја стре ми ка што 
ма њој тра у ма ти за ци ји па ци јен та при ли ком 
ра да уз мак си мал ни учи нак, док са вре ме
ни ма те ри ја ли уз но ве ви до ве пре па ра ци је 
ка ви те та пру жа ју мо гућ ност са на ци је ка ри
је сних ле зи ја у нај кра ћем вре мен ском ро
ку [1]. Са мим тим, очу ва ње здра вог зуб ног 
тки ва је дан је од основ них ци ље ва са вре ме
не сто ма то ло ги је [2, 3].

Пре па ра ци ја ка ви те та у сто ма то ло ги ји 
се зна чај но про ме ни ла 1891. го ди не, ка да је 
аме рич ки про из во ђач S. S. Whi te увео пр во 
ма шин ски на пра вље но че лич но свр дло за 
укла ња ње ка ри је са, ко ји је укла њан за хва
љу ју ћи ис пре пле та ним се чи ви ма ко ја су се 
на ла зи ла на цен тру ових свр дла [4]. Иако се 
че лик ових свр дла ни је знат но раз ли ко вао 
од че ли ка ко ји се упо тре бља ва да нас, се чи ва 
су се бр зо тро ши ла, а пре па ра ци ја ка ви те
та се ни је мо гла оба ви ти до вољ но ефи ка сно. 
Иако ре во лу ци о нар на, че лич на свр дла ни су 
има ла ве ли ких мо гућ но сти, што је до ве ло до 
но вих от кри ћа. Ве ли ки на пре дак у од но су на 
ова свр дла до го дио се 1917. го ди не, ка да је 
Фур ке (Fur ke) раз вио на чин оја ча ња свр дла 
тунг стенкар би дом [5]. Ова свр дла су има ла 
бо ља ме ха нич ка свој ства од че лич них, али, 

на жа лост, пр ва кар бид на свр дла ни су би ла 
до вољ но ефи ка сна и про из во ди ла су се у са
мо че ти ри об ли ка (окру гло, обр ну ти ко нус, 
ци лин дрич но фи сур но и ко нич но фи сур но).

Раз вој на сад них ин стру ме на та је дик ти
рао и раз вој са вре ме ни јих свр дла. Уво ђе
њем во де ног хла ђе ња 1955. го ди не и све тла 
1980. у на сад не ин стру мен те, омо гу ће но је 
знат но бр же, лак ше и пре глед ни је укла ња ње 
ка ри је са. Раз во јем на сад них ин стру ме на та, 
сто ма то ло шких ма те ри ја ла и ро ти ра ју ћих 
ин стру ме на та (че лич них, кар бид них и ди ја
мант ских свр дла) омо гу ћен је са вре мен на
чин пре па ра ци је ка ви те та ко ји се ко ри сти 
и да нас. За хва љу ју ћи но вим тех но ло ги ја ма, 
свр дла за пре па ра ци ју ка ви те та су по ста ла 
ма ња у оби му и до ступ на у не ко ли ко об
ли ка. По след ња ино ва ци ја на по љу пре па
ра ци је ка ви те та ро ти ра ју ћим ма шин ским 
ин стру мен ти ма је изум по ли мер них „па мет
них“ свр дла, ко ја раз ли ку ју чвр сто ћу здра
вог и ден ти на за хва ће ног ка ри је сом.

Да ље уна пре ђе ње ви до ва пре па ра ци је 
ка ви те та до ве ло је до јед ног од нај за ни
мљи ви јих ви до ва укла ња ња ка ри је сних ле
зи ја у са вре ме ној сто ма то ло ги ји – упо тре бу 
ла се ра. Ла се ри у сто ма то ло ги ји по че ли су 
да се екс пе ри мен тал но ко ри сте ше зде се
тих го ди на два де се тог ве ка, а у кли нич кој 
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прак си осам де се тих. У са вре ме ној сто ма то ло ги ји упо
тре бља ва ју се за пре па ра ци ју чвр стих зуб них тки ва, 
хи рур шке ин тер вен ци је, по ли ме ри за ци ју ком по зит
них ма те ри ја ла, бе ље ње зу ба и дру го [6, 7]. Да на шња 
упо тре ба ла се ра у сто ма то ло ги ји на чвр стим зуб ним 
тки ви ма за сни ва се на пи о нир ском ис тра жи ва њу др 
Леа Голд ма на (Leo Gold man) [8] из 1964. го ди не. У ово 
ис тра жи ва ње, као и ис тра жи ва ња ко ја су сле ди ла на
ред них го ди на, би ли су укљу че ни ла се ри раз ли чи те 
та ла сне ду жи не. Ис пи ти ва ни су угљенди ок сид ни, 
нео ди ми јум:YAG, ар гон ски, ди од ни, хол ми јум:YAG, 
ар гонфлу о рид ни, нео ди ми јум:итри јумли ти јумфлу
о рид ни и ер би јум:итри јумалу ми ни јумгар нет [913]. 
Услед по ве ћа ња тем пе ра ту ре, што је ло ше ути ца ло на 
пул пу, ства ра ња ми кро пу ко ти на и кар бо ни за ци је, ис
пи ти ва ња Nd:YAG (1,065 µm), CO2 (9,6 µm) и Ho:YAG 
(2,12 µm) су об у ста вље на [14]. Кра јем осам де се тих го
ди на раз ви је ни су ул тра љу би ча сти и ер би јум ски ла
се ри (ин фра цр ве ни), ко ји су по ка за ли бо љу кон тро лу 
тем пе ра ту ре и ма њу про дор ност у чвр ста зуб на тки ва 
[14]. Нај ве ћи по тен ци јал ме ђу ис пи ти ва ним ла се ри ма 
по ка за ли су ер би јум ски ла се ри, по мо ћу ко јих је мо гла 
да се оба ви ефи ка сна абла ци ја чвр стих зуб них тки ва 
[11, 1520].

С об зи ром на то да се те жи што ма њој тра у ма ти за
ци ји па ци је на та то ком ра да у сва ко днев ној сто ма то ло
шкој прак си, циљ овог члан ка био је по ре ђе ње ро ти
ра ју ћих ин стру мен та (као кла сич не ме то де) и ла се ра 
(као са вре ме не ме то де) за пре па ра ци ју чвр стих зуб них 
тки ва ко ји би тре ба ло да обез бе де без бол ни ји и при
јат ни ји рад па ци јен ти ма и сто ма то ло зи ма.

СВОЈСТВА ПОЛИМЕРНИХ РОТИРАЈУЋИХ 
ИНСТРУМЕНАТА И ЛАСЕРА ЗА ЧВРСТА  
ЗУБНА ТКИВА

Оства ри ва ње са рад ње, при ме на ане сте зи је и пре па
ра ци ја ка ви те та у сто ма то ло ги ји уоп ште, а на ро чи то 
у деч јој сто ма то ло ги ји, по се бан су про блем [21]. При
ступ па ци јен ту тре ба на ро чи то при ла го ди ти де ци с 
по себ ним по тре ба ма услед већ оте жа не са рад ње [22]. 
Пре па ра ци ја ка ви те та кла сич ним ро ти ра ју ћим ин
стру мен ти ма код уз не ми ре не де це до во ди до осе ћа ја 
не ла год но сти и оте жа не са рад ње због ства ра ња ви
бра ци ја и не при јат ног зву ка при ра ду [2326]. Мо жда 
је нај ве ћи не до ста так при ли ком пре па ра ци је ка ви те та 
свр дли ма за гре ва ње услед тре ња. По ре ђе ње укла ња
ња ка ри је са ро ти ра ју ћим ин стру мен ти ма, абра зи јом, 
хе миј ским аген си ма и руч но по ка за ло је да су ро ти
ра ју ћи ин стру мен ти знат но ефи ка сни ји и бр жи, али 
и да укла ња ју здра ва чвр ста тки ва, као и да ства ра ју 
то пло ту ко ја мо же не по врат но ути ца ти на пул пу [27]. 
Још 1965. го ди не Зах (Zach) и Ко ен (Co hen) [28] су по
ка за ли да по ве ћа ње тем пе ра ту ре од 5,5°C при ли ком 
пре па ра ци је ути че не по врат но на пул по ден тин ски 
ком плекс. За хва љу ју ћи овом ис тра жи ва њу, уста но
вље но је да по ве ћа ње тем пе ра ту ре ма ње од 5,5°C не ће 
до ве сти до хи сто ло шки не по врат них про ме на [28].

Без об зи ра на то ко ја свр дла се ко ри сте за пре па ра
ци ју ка ви те та, раз ма зни слој ће би ти фор ми ран [29]. 
Раз ма зни слој пред ста вља ме ша ви ну гле ђи, ден ти на, 
це мен та, пљу вач ке и ми кро ор га ни за ма [30], а на ње го
во ства ра ње и мор фо ло ги ју ути че на чин пре па ра ци је 
ка ви те та, тј. тип свр дла ко ји се ко ри сти. Раз ли ка у пре
па ра ци ји че лич ним, кар бид ним и ди ја мант ским свр
дли ма је по сле ди ца њи хо ве раз ли чи те на ме не и фи но ће. 
Че лич на и кар бид на свр дла се пре по ру чу ју за укла ња ње 
ка ри је са у ден ти ну, док се ди ја мант ска свр дла пре по
ру чу ју за рад у гле ђи с оба ве зним во де ним хла ђе њем. 
Кар бид на свр дла укла ња ју ка ри јес по мо ћу се чи ва ко ја 
од ла ма ју де ло ве твр дих зуб них тки ва. Ве ћи број се чи ва 
на кар бид ним свр дли ма омо гу ћу је ве ћу глат ко ћу зи до ва 
ка ви те та на кон пре па ра ци је [29]. Ди ја мант ска свр дла 
абра ди ра ју по вр ши ну ко ја се пре па ри ше и том при ли
ком се тро ше. Тро ше њем ди ја мант ских свр дла ства ра се 
де брис ко ји је ко ли чин ски ве ћи у по ре ђе њу с оним ко ји 
на ста је при ко ри шће њу кар бид них свр дла [29]. Пре па
ра ци ја тур бин ским ди ја мант ским свр дли ма с ве ли ким 
бро јем обр та ја до ве шће до ства ра ња раз ма зног сло ја 
ко ји је та њи и гу шћи у по ре ђе њу с оним ко ји на ста је 
пре па ра ци јом ди ја мант ском шајб ном [31].

Ал тер на ти ва пре па ра ци ји ка ви те та че лич ним, 
кар бид ним и ди ја мант ским свр дли ма је пре па ра ци
ја по ли мер ним „па мет ним“ свр дли ма. Док че лич на, 
кар бид на и ди ја мант ска свр дла укла ња ју ка ри је сни и 
здрав ден тин под јед на ко, по ли мер на свр дла укла ња ју 
са мо раз мек ша ли ка ри је сни ден тин. Мо гућ ност укла
ња ња са мо раз мек ша ног ден ти на се за сни ва на раз ли
чи тој чвр сто ћи зуб них тки ва. Здра ва, ин такт на глеђ 
има чвр сто ћу 400 на Кно по вој (Kno op) ска ли, здра ви 
ден тин 70–90, а ден тин за хва ћен ка ри је сом 0–30 [32]. 
Има ју ћи у ви ду прет ход не вред но сти, по ли мер на свр
дла су ди зај ни ра на са чвр сто ћом 50 на Кно по вој ска ли, 
што им омо гу ћу је да раз ли ку ју ден тин за хва ћен ка ри
је сом од здра вог ден ти на. На овај на чин, ко ри шће њем 
ових свр дла, укла ња се ден тин за хва ћен ка ри је сом, док 
се свр дло тро ши при ли ком кон так та са здра вим ден
ти ном. За хва љу ју ћи сво јим свој стви ма, ова свр дла не 
би тре ба ло да иза зи ва ју бол не сен за ци је при ли ком 
ра да уко ли ко не до ђе до пре те ра ног за гре ва ња, што 
се мо же из бе ћи во де ним хла ђе њем и па у за ма то ком 
ра да [33]. Не до ста так по ли мер них свр дла је сте у то ме 
што су на ме ње на за јед но крат ну упо тре бу, те се ти ме 
у пи та ње до во ди њи хо ва еко но мич ност.

На прет ком тех но ло ги је мо гу ће је да ће се упо тре ба 
свр дла за ми ни мал но ин ва зив не трет ма не у сто ма то
ло ги ји на пу сти ти, јер ла се ри, ми кро а бра зи ја и ва зду
шна абра зи ја пру жа ју мно го ви ше по год но сти то ком 
ра да у по ре ђе њу с кла сич ним на чи ном пре па ра ци је 
ка ви те та. Ла се ри раз ли чи тих та ла сних ду жи на се мо гу 
упо тре бља ва ти као ал тер на ти ва ро ти ра ју ћим ин стру
мен ти ма за пре па ра ци ју чвр стих зуб них тки ва. Та ла
сне ду жи не ер би јум ских ла се ра (Er:YAG 2,94 µm и Er, 
Cr:YSGG 2,78 µm) убра ја ју се у сред ње вред но сти елек
тро маг нет ног спек тра, бли зу ап сорп ци о не вред но сти 
во де и хи дрок си а па ти та, што до во ди до до бре абла ци је 
чвр стих зуб них тки ва [34]. Иако се прет по ста вља да је 
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пре па ра ци ја ка ви те та спо ри ја ла се ром, ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да је на кон од го ва ра ју ће обу ке мо гу ће укла
ња ти ка ри је сне ле зи је под јед на ко бр зо као и ро ти ра ју
ћим ин стру мен ти ма по мо ћу ко ле ња ка и тур би не [35]. 
Свој ства Er:YAG ла се ра омо гу ћа ва ју укла ња ње тан ких 
сло је ва зуб ног тки ва без бол них сен за ци ја, те се ова 
вр ста ла се ра мо же ко ри сти ти у ми ни мал но ин ва зив
ној сто ма то ло ги ји [13]. Пре па ра ци ју чвр стих зуб них 
тки ва ла се ром та ко ђе од ли ку ју из о ста нак ви бра ци ја 
то ком ра да и не знат но по ве ћа ње тем пе ра ту ре. За гре
ва ње то ком пре па ра ци је твр дих зуб них тки ва ла се ром 
ма ње од 3°C [15, 16, 36] ве о ма је ва жно свој ство ер би
јум ских ла се ра, јер не иза зи ва хи сто ло шки не по врат не 
про ме не на пул по ден тин ском ком плек су, за раз ли ку 
од ро ти ра ју ћих ин стру ме на та.

Не до ста ци ра да ла се ром се од но се на оба ве зну обу ку 
те ра пе у та, це ну апа ра ту ре и нео п ход ност ду жег вре ме
на на гри за ња пре па ри са них гле ђи и ден ти на [37]. Ути
цај ла се ра на чвр ста зуб на тки ва до во ди до про ме на 
струк ту ре ко ја се об ра ђу је. На кон пре па ра ци је ла се ром, 
на гле ђи се уоча ва ју сла бо по ве за ни, ло ше кри ста ли
зо ва ни и сле пље ни оста ци гле ђи, док у ден ти ну не ма 
во де, ко ла ге на влак на су сле пље на и не ма ју нор мал ну 
струк ту ру. Укла ња њем из ме ње них по вр шин ских сло
је ва гле ђи и ден ти на ме ха нич ки (екс ка ва то ром) и про
ду жа ва њем вре ме на на гри за ња (40 се кун ди глеђ, 30 се
кун ди ден тин) мо гу ће је по сти ћи под јед на ку или ја чу 
ве зу ма те ри ја ла и твр дих зуб них тки ва у по ре ђе њу с 
кон вен ци о нал ним ме то да ма ад хе зи је [37].

КЛИНИЧКА ПРИМЕНА

Бле ко ви (Black) прин ци пи, уста но вље ни пре ви ше од 
сто го ди на, го то во су пот пу но на пу ште ни за хва љу ју
ћи раз во ју и свој стви ма са вре ме них сто ма то ло шких 
ма те ри ја ла. Про фи лак тич ка ре ста у ра ци ја и про фи
лак тич ка одон то то ми ја на пу ште не су пот пу но. Ипак, 
од ре ђе ни прин ци пи, као што је укла ња ње ка ри је сне 
ле зи је, оп ста ју.

Са вре ме ни сто ма то ло шки ма те ри ја ли омо гу ћа ва
ју мо ди фи ко ва ни „кру шко ли ки“ об лик ка ви те та ра ди 
што ве ћег очу ва ња здра ве зуб не суп стан це [38, 39]. 
Тех ни ка пре па ра ци је без пре вен тив не екс тен зи је об
је ди њу је пре вен ци ју и те ра пи ју при ме ном ми ни мал не 
пре па ра ци је ка ри је сне по вр ши не и тех ни ке за ли ва ња 
фи су ра [40]. Пре ма ми шље њу Си мон се на (Si mon sen) 
[38, 39], ова кав трет ман под ра зу ме ва пре па ра ци ју свр
дли ма нај ма ње ве ли чи не (0,5–1 mm) у за ви сно сти од 
ве ли чи не ка ри је сне ле зи је (A, B, C). Пре па ра ци ја тип 
A огра ни че на је на ја ми це и фи су ре у гле ђи, а вр ши се 
свр дли ма ве ли чи не 0,5–0,6 mm. Пре па ра ци ја тип B об
у хва та огра ни че ну по чет ну ка ри је сну ле зи ју у ден ти ну 
и гле ђи ко ја се об ра ђу је свр дли ма ве ли чи не 0,8–1 mm. 
Пре па ра ци ја тип C је ве ћа ле зи ја ко ја се пре па ри ше 
свр дли ма ве ли чи не 1 mm или ве ћим. Кли нич ка при
ме на ми ни мал но ин ва зив них ро ти ра ју ћих ин стру ме
на та је слич на упо тре би ро ти ра ју ћих ин стру ме на та за 
кла сич не пре па ра ци је.

Пре по чет ка пре па ра ци је нео п ход но је уста но ви
ти где се ка ри јес на ла зи и од ре ди ти по ло жај кон такт
них та ча ка по мо ћу ар ти ку ла ци о ног па пи ра. Ка ри јес је 
мо гу ће утвр ди ти ин спек ци јом, сон ди ра њем и по мо ћу 
са вре ме них ди јаг но стич ких сред ста ва. Од ре ђи ва ње 
кон такт них та ча ка је ва жно јер се за ми ни мал но ин
ва зив не ис пу не ре ла тив но че сто упо тре бља ва теч ни 
ком по зит, ко ји не мо же да из др жи при ти сак при
ли ком жва ка ња у боч ној ре ги ји. На кон утвр ђи ва ња 
кон такт них та ча ка при сту па се пре па ра ци ји ка ви те та. 
Код ка ви те та тип A пре па ра ци ја је у гле ђи, а вр ши се 
окру глим ди ја мант ским свр длом за тур би ну ве ли чи
не 0,5–0,6 mm. Ис пун се за вр ша ва по ста вља њем са мо 
ма те ри ја ла за ис пун или ма те ри ја ла за ис пун у ком би
на ци ји с ма те ри ја лом за за ли ва ње фи су ра. Код ка ви
те та тип B пре па ра ци ја се на ла зи у гле ђи и ден ти ну. 
За по чи ње окру глим ди ја мант ским свр длом ве ли чи не 
до 1 mm до кон так та са ден ти ном. За рад у ден ти ну се 
пре по ру чу је упо тре ба кар бид них свр дла ве ли чи не до 
1 mm. На кон укла ња ња ка ри је са по ста вља се од го ва ра
ју ћи ма те ри јал за ис пу не. Код ка ви те та тип C пре па ра
ци ја се на ла зи у гле ђи и ден ти ну. Раз ли ка у од но су на 
пре па ра ци ју тип B је у ве ли чи ни ка ви те та и ве ли чи ни 
свр дла ко је се ко ри сти. Пре па ра ци ја за по чи ње ди ја
мант ским окру глим свр дли ма за тур би ну ве ли чи не 1 
mm или ве ћим до кон так та са ден ти ном. За рад у ден
ти ну би тре ба ло ко ри сти ти кар бид на свр дла ве ли чи не 
1 mm или ве ћа до пот пу ног укла ња ња ка ри је са. На кон 
за вр ше не пре па ра ци је у ка ви тет се по ста вља од го ва ра
ју ћи ма те ри јал за ис пу не. За ко ша ва ње гле ђи на ру бо
ви ма ка ви те та је нео п ход но уко ли ко се као ма те ри јал 
за ис пу не ко ри сте ком по зи ти, без об зи ра на то ко ја 
је ве ли чи на ка ви те та. За ко ша ва ње ру бо ва ка ви те та је 
нео п ход но због по ве ћа ња ре тен ци о не по вр ши не, бо
љег естет ског из гле да и спре ча ва ња пре ло ма глеђ них 
при зми [41].

У од но су на ро ти ра ју ће ин стру мен те, упо тре ба ла
се ра зах те ва по себ ну обу ку с об зи ром на то да је осе ћај 
при ли ком ра да дру га чи ји не го при ли ком ра да с тур
би ном и ко ле ња ком. Сам на чин ра да ла се ром зах те ва 
упо тре бу за штит них на о ча ра за па ци јен та, ле ка ра и 
сто ма то ло шку се стру, што на ро чи то мо же би ти ин
те ре сант но де ци ко ја до ла зе код сто ма то ло га, јер се 
прет по ста вља да ће мла ђи па ци јен ти лак ше при хва ти
ти ова кав вид трет ма на не го кла си чан, ко ји под ра зу
ме ва упо тре бу свр дла. Иако је за пре па ра ци ју ка ви те та 
по треб но ви ше вре ме на, упо тре бом ла се ра је ума ње на 
мо гућ ност бол не сен за ци је, што та ко ђе олак ша ва рад 
у деч јој сто ма то ло ги ји [42, 43].

Ла се ри има ју већ по де ше не ре жи ме ра да у за ви
сно сти од ин тер вен ци је ко ја ће се вр ши ти, та ко да је 
до вољ но ода бра ти про грам. Пре па ра ци ја ка ви те та се 
вр ши по мо ћу руч ног де ла ко ји про пу шта ла сер ски 
зрак а из гле дом под се ћа на ко ле њак или тур би ну. На 
ме сту пре па ра ци је је ви дљив кон такт зра ка са зу бом, 
што ру ко во ди об лик и ве ли чи ну ка ви те та под кон тро
лом ока. За сто ма то ло ге ко ји су на ви кли на кла си чан 
на чин пре па ра ци је ка ви те та ро ти ра ју ћим ин стру мен
ти ма мо же се по ста ви ти на ста вак на руч ни део ко ји 
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је у кон так ту с по вр ши ном ко ја се пре па ри ше. На овај 
на чин при ви ка ва ње на рад ла се ром је знат но јед но
став ни је.

Прин цип пре па ра ци је твр дих зуб них тки ва ла се
ром за сни ва се на абла ци ји по вр шин ског де ла зу ба. 
По вр ши на гле ђи на кон пре па ра ци је ла се ром је не рав
на, оштро огра ни че на и ис пу ње на ми кро про сто ри ма, 
што је по сле ди ца абла ци је (Сли ке 1 и 2). Бу ду ћи да је 
за абла ци ју нео п ход но при су ство во де, во де ни млаз 
по ма же ре гу ли са ње тем пе ра ту ре при ли ком ра да и 
по ве ћа ва успе шност абла ци је [15, 17, 44]. По ре де ћи 
струк ту ру гле ђи и ден ти на, где ден тин има ве ћи удео 
во де, про ме не на ден ти ну на кон пре па ра ци је ла се ром 
су из ра же ни је. Ден тин је не ра ван, отво ри ден тин ских 
ка на ли ћа су ви дљи ви и ши ро ко отво ре ни, а раз ма зни 
слој не по сто ји, што под се ћа на по вр ши ну ден ти на на
кон на гри за ња ор то фос фор ном ки се ли ном (Сли ке 3 и 
4) [45]. Прет ход но на ве де на свој ства гле ђи и ден ти на 
на кон пре па ра ци је ла се ром омо гу ћа ва ју ве ћу сна гу ве
зе ад хе зи ва са ден ти ном на кон на гри за ња ки се ли ном 
[45] и сма ње ну ми кро про пу стљи вост [46, 47].

ЗАКЉУЧАК

Но ви на чи ни пре па ра ци је ка ви те та су исто вре ме но 
не ми нов ност и по тре ба. Бр зи на пре дак тех ни ка пре па

ра ци је чвр стих зуб них тки ва се за сни ва на ми ни мал но 
ин ва зив ној сто ма то ло ги ји, ко ја под ра зу ме ва очу ва ње 
здра вог тки ва у што ве ћој ме ри. Пре па ра ци ја ка ви те та 
кла сич ним ро ти ра ју ћим ин стру мен ти ма има не до стат
ке у од но су на но ве тех но ло шке ме то де на тр жи шту, 
као што су „па мет на“ свр дла, ла сер, ва зду шна абра зи ја 
итд. (Та бе ла 1). Тзв. па мет на свр дла пред ста вља ју ве
ли ки на пре дак у од но су на кла сич на са мим тим што 
омо гу ћу ју не сме тан рад уз ма ње ви бра ци ја, ма ње за
гре ва ња зуб не суп стан це и до но се пра во от кро ве ње 
не мо гућ но шћу укла ња ња здра вог тки ва. С дру ге стра
не, ла се ри су но ва ме то да у сто ма то ло ги ји, би ло да се 
го во ри о чвр стим или ме ким тки ви ма. Ипак, ла се ри 
су на шли сво је ме сто у сва ко днев ној сто ма то ло шкој 
прак си за хва љу ју ћи мо гућ но сти ра да без ане сте зи је, 
без ви бра ци ја и без мо гућ но сти по вре ђи ва ња пул по
ден тин ског ком плек са. Обе ме то де пре па ра ци је су ве
о ма за ни мљив кон цепт ра да, на ро чи то у деч јој сто ма
то ло ги ји, с об зи ром на то да је при ви ка ва ње па ци јен та 
на сто ма то ло шке ин тер вен ци је знат но лак ше.

НАПОМЕНА

Рад је фи нан си ран сред стви ма с про јек та број 46009 
Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

Сли ка 1. Из глед гле ђи на кон абла ци је (уве ћа ње ×200)
Figure 1. Enamel after ablation (magnification ×200)

Сли ка 2. Из глед гле ђи на кон абла ци је (уве ћа ње ×500)
Figure 2. Enamel after ablation (magnification ×500)

Сли ка 3. Из глед ден ти на на кон абла ци је (уве ћа ње ×1000)
Figure 3. Dentin after ablation (magnification ×1000)

Сли ка 4. Из глед ден ти на на кон абла ци је (уве ћа ње ×1500)
Figure 4. Dentin after ablation (magnification ×1500)

Белоица М. и сар. Минимално инвазивна препарација чврстих зубних ткива савременим полимерним ротирајућим инструментима и ласером
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Table 1. Advantages and disadvantages of hard dental tissue preparation using different rotating instruments and laser

Метода
Method

Предности
Advantages

Недостаци
Disadvantages

Челична сврдла
Steel burr

Ефикасност; брзина
Efficacy; speed

Загревање; уклањање здравог ткива;  
брзо трошење; стварање размазног слоја
Increase in temperature; removal of healthy 
tissue; wear; smear layer buildup

Карбидна сврдла
Carbide tungsten burr

Ефикасност; брзина; дуготрајност у односу на челична 
сврдла
Efficacy; speed; durability compared to steel burr

Загревање; уклањање здравог ткива;  
стварање размазног слоја
Increase in temperature; they remove healthy 
tissue; smear layer buildup

Полимерна сврдла
Polimer burr

Ефикасност; брзина; не уклањају здраво ткиво
Efficacy; speed; they do not remove healhy tissue

Брзо трошење; цена; стварање размазног слоја
Wear; price; smear layer buildup

Дијамантска сврдла
Diamant burr

Ефикасност; брзина; рад у глеђи
Efficacy; speed; they remove enamel

Немогућност уклањања каријесног дентина; 
трошење; стварање размазног слоја
Impossible to remove carious dentine; wear;  
smear layer buildup

Ласер
Laser

Уклањање танких слојева ткива; без болних сензација; 
одсуство вибрација; не изазива иреверзибилне промене 
на пулподентинском комплексу
Removal of thin layers; painless; without vibrations; without 
ireversibile changes on pulp dentine complex

Неопходност обуке; цена апаратуре;  
продужено време адхезивне процедуре
Requires training; price;  
longer adhesive procedure
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SUMMARY
Goal of contemporary dentistry is to decrease the patient’s dis
comfort during treatment. Dentists aim to achieve maximum 
with the newly developed dental materials as well as with new 
cavity preparation techniques in the shortest time span. Since 
the development of the first constructed borer (drilling ma
chine) for caries removal, the preparation techniques have con
siderably changed. The progress of dental materials as well as 
the cavity preparation techniques has led us to contemporary 
carbide tungsten and diamond borers that are used with oblig
atory water cooling. The innovation within this field represents 
newly developed polymer borers that can detect the difference 
between carious lesions and healthy tooth structure. In this way 
the cavity preparation may be performed without damaging 
dental healthy tissue. This is possible owing to their hardness 

which is lower than the hardness of intact dentin. Polymer bor
er preparation is painless with less vibration, while the increase 
in temperature is negligible. Lasers have been used in clinical 
dentistry since 1980s so it can be said that they represent a new 
technology. The function of lasers is based on ablation which 
requires water. Erbium lasers have shown the highest potential 
with their ability to produce effective ablation of hard dental 
tissues. Laser application in dentistry requires special training as 
well as some protective measures. Laser advantages, compared 
to traditional preparation techniques, involve the absence of vi
bration, painless preparation, possibility of preparation without 
anesthetic and easier patient’s adjustment to dental interven
tion which is of importance, especially in pediatric dentistry.
Keywords: cavity preparation; rotating instruments; polymer 
“smart borers”; laser
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