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Notă:  În  rezumatul  tezei  de  doctorat  sunt  prezentate
rezultatele  cercetărilor  experimentale  personale,  concluziile
generale și o bibliografie selectivă. În redactarea rezumatului s-a
păstrat  aceeași  numerotare  utilizată  în  textul  tezei  de doctorat
pentru capitole, tabele sau figuri.

Prezenta  teză  de  doctorat  cuprinde  un  număr  de  37
figuri, 21 tabele și 576 referințe bibliografice. În rezumat este
inclus  un  număr  limitat  de  figuri  și  tabele,  menținând
numerotarea din teza de doctorat.
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CONTRIBUȚII PERSONALE

CAPITOLUL V. MOTIVAȚIA ȘI OBIECTIVELE
CERCETĂRII

Atât  afectarea  parodontală,  cât  și  cea  endodontică  și,  prin
urmare,  leziunile combinate endo-parodontale au în etiopatogenie o
importantă  componentă  inflamatorie,  ca  răspuns  al  gazdei  la
agresiunea microbiană, în asociere cu alți factori favorizanți locali și
sistemici.  Prin  urmare,  cercetarea  de  față  propune  o  evaluare  a
încărcăturii  inflamatorii  localizate  dar  și  la  nivel  sistemic  prin
cuantificarea moleculelor pro-inflamatorii  (IL1-α,  IL1-β,  IL2,  IL12,
IFN-γ, TNF-α) în fluid crevicular și în ser la pacienți cu leziuni endo-
parodontale. 

Dovezile  unei  implicări  microbiene,  în  special  a  speciilor
pigmentate,  cum  ar  fi  Porphyromonas  gingivalis,  Prevotella
intermedia și  Prevotella  nigrescens,  în  etiopatogenia  inflamației
parodontale  și  leziunilor  periapicale  sunt  frecvente  în  literatură.
Terapia de fotoactivare (fie prin mijloace laser sau LED, cu sau fără
utilizarea de agent fotosensibilizant) și-a dovedit eficiența ca mijloc de
tratament adjunct în terapiile parodontale și endodontice însă nu există
date în literatura de specialitate care să evalueze eficiența comparativă
a acestor metode în eliminarea componentei microbiene din leziunile
endo-parodontale. 

Astfel,  am  propus  o  evaluare  a  efectelor  bactericide  ale
terapiei  de  fotoactivare  prin  mijloace laser  și  LED,  prin  detectarea
moleculară  a  Porphyromonas  gingivalis,  Prevotella  intermedia,
Prevotella  nigriscens,  Porphyromonas  endodontalis și  Tannerella
forsythia prin  analiză  PCR la  pacienții  cu leziuni  endo-parodontale
înainte și după terapia de fotoactivare.

Doxiciclina,  în  mod  similar  cu  alți  membri  ai  familiei  de
antibiotice tetracicline, inhibă metaloproteinazele matriceale, care sunt
enzime dependente de zinc, capabile să degradeze o mare varietate de
proteine  matriceale  extracelulare,  inclusiv  colagen  (Reynolds  &
Meickle,  1997).  Metaloproteinazele  matriceale  joacă  un  rol
fundamental în distrucția țesuturilor observată în parodontită și sunt
secretate  de  numeroase  tipuri  de  celule  rezidente  și  infiltrate  în
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parodonțiu, incluzând neutrofile, macrofage, keratinocite, fibroblaste,
osteoclaste și celule endoteliale (Hannas et al., 2007). 

Reglarea  activității  metaloproteinazei  matriceale  este
exercitată  de inhibitorii  de  țesut  endogeni  ai  metaloproteinazelor  și
alfa-macroglobulinelor, care formează complexe cu forme precursoare
și  active  ale  metaloproteinazelor  matriceale  (Ryan  et  al.,  1996).
Metaloproteinazele  matriceale  predominante  asociate  cu
descompunerea colagenului  în  parodontită  sunt  MMP-8 și  MMP-9,
care sunt secretate de numărul mare de neutrofile infiltrate recrutate în
țesuturile parodontale inflamate.

Scopul cercetării a fost de a evalua efectele terapiei adjuncte
cu  doze  subantimicrobiene  de  doxiciclină  (SDD)  la  pacienții  cu
leziuni  endo-parodontale,  prin  cuantificarea  în  salivă  a  MMP-8,
MMP-9, TIMP-1, a fosfatazei alcaline și a aspartat aminotransferazei
înainte de terapie, la finalizarea acesteia și după 3 luni de la încheierea
terapiei cu SDD.

Pacienții cu diabet sunt mai expuși la infecții orale și leziuni
periradiculare cauzate de modificările sistemului imunitar, modificări
calitative  și  cantitative  ale  florei  normale  a  cavității  orale  și  a
alimentării periferice slabe. Proprietățile pulpei se schimbă odată cu
procesul de îmbătrânire; în plus, diabetul necontrolat poate provoca
modificări  ale  țesutului  pulpei  dentare  și  poate  reduce  activitatea
acestuia prin reducerea fluxului sangvin colateral. 

Deoarece diabetul dăunează circulației sângelui sau provoacă
ischemie, uneori poate să apară necroza pulpei (Dhoum et al., 2018).
Posibila conexiune între procesele inflamatorii cronice orale, cum ar fi
parodontita  apicală,  statusul  endodontic  și  sănătatea  sistemică,  este
unul  dintre  cele  mai  interesante  aspecte  cu  care  se  confruntă
comunitatea științifică medicală și stomatologică, prin monitorizarea
potențialului  de  vindecare  după stabilizarea tuturor  parametrilor,  în
cazul  de față,  inflamația și  starea de infecție într-un teren diabetic.
Astfel,  un  alt  obiectiv  al  cercetării  doctorale  a  fost  de  a  investiga
modificările  la  nivel  de  control  glicemic,  cuantificate  prin
determinarea hemoglobinei glicate, pe care terapia adjunctă cu doze
subantimicrobiene  de  doxiciclină  le-ar  putea  genera  la  pacienții  cu
diabet zaharat și leziuni endo-parodontale.
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CAPITOLUL VI. EVALUAREA STATUSULUI
INFLAMATOR LOCAL ȘI SISTEMIC ÎN LEZIUNILE

ENDO-PARODONTALE

VI.1 Scopul studiului
Cercetarea  de  față  propune  o  evaluare  a  încărcăturii

inflamatorii  localizate  dar  și  la  nivel  sistemic  prin  cuantificarea
moleculelor pro-inflamatorii (IL1-α, IL1-β, IL2, IL12, IFN-γ, TNF-α)
în fluid crevicular și în ser la pacienți cu leziuni endo-parodontale. 

VI.2 Material și metodă
Studiul s-a realizat pe un lot de 146 de subiecți care, în urma

examenelor  clinice  și  radiologice,  au  fost  divizați  în  cinci  grupuri:
pacienți  sănătoși  endo-parodontal  (n=24)  (lot  I),  pacienți  cu
parodontită  superficială  (profunzime la  sondare  mai mică de 4mm)
(n=36)  (lot  II),  pacienți  cu  parodontită  moderată  (profunzime  la
sondare  de 4-6mm) (n=32)  (lot  III),  pacienți  cu parodontită  severă
(profunzime la sondare mai mare de 6mm) (n=25) (lot IV) și pacienți
care  prezentau  leziuni  combinate  endo-parodontale  (n=29)  (lot  V).
Pacienții  din loturile  II,  III  și  IV nu prezentau leziuni  endodontice
active. De asemenea, toți subiecții  incluși în studiu au fost sănătoși
sistemic.

Am exclus din studiu pacienții cu medicație antiinflamatorie
în ultimele 6 luni,  pacienți  care au urmat tratament endodontic sau
parodontal în ultimele 12 luni și pacienții fumători.

Fiecare subiect inclus în studiu a fost informat cu privire la
scopul și metodologia de studiu, cu obținerea acordului în scris de la
fiecare subiect.

Pacienții  au  fost  supuși  unui  examen  clinic  endodontic  și
parodontal  complex,  cu  determinarea  următorilor  parametri
parodontali:  profunzimea  la  sondare  (PD),  pierderea  de  atașament
parodontal (CAL), prezența leziunilor de furcație (LIR) și indicele de
sângerare la sondaj (BOP). 
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Toate datele colectate din măsurătorile parodontale, precum și
din  evaluările  furcației  și  mobilității  dentare,  sunt  incluse  în
parodontograma individuală a pacientului (Fig.VI.2).

Fig. VI.2 Parodontograma electronică

Examenele  clinice  au  fost  completate  cu  radiografii  retro-
dento-alveolare înseriate. 

Analiza în fluid crevicular a IL1-α, IL1-β, IL2, IL12, IFN-γ,
TNF-α  s-a  realizat  prin  teste  ELISA,  conform  indicațiilor
producătorului. 

Analiza în ser a IL1-α, IL1-β, IL2, IL12, IFN-γ, TNF-α, s-a
făcut  prin  utilizarea  de  teste  multiplex  de  flowcitometrie  (BD  ™
Cytometric Bead Array - CBA, BD Bioscience, San Jose, CA, SUA).
Datele obținute s-au înregistrat și analizat statistic. 

VI.3 Rezultate

Studiul clinic și paraclinic de față s-a realizat pe un lot de 146
de subiecți; vârsta medie înregistrată a fost de 46.28±11.37 ani. Lotul
a  fost  cuprins  din  67  subiecți  de  sex  feminin  (45.89%)  și  79  de
subiecți  de  sex  masculin  (54.11%).  În  ceea  ce  privește  mediul  de
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proveniență, 53 de subiecți proveneau din mediul rural (36.30%) și 93
dintre ei din mediul urban (63.70%). 

Valorile cele mai ridicate pentru profunzimea la sondare s-au
înregistrat  pentru  grupul  cu  leziuni  endo-parodontale,  valori
semnificativ mai mari  față de grupurile I,  II  și  III  (P<0.05),  fără a
atinge  un  nivel  de  semnificație  statistică  față  de  grupul  IV,  cel  al
pacienților cu parodontită severă (P=0.685). Rezultate similare s-au
obținut  și  pentru pierderea de atașament clinic parodontal  și  pentru
indicele de sângerare la sondaj. Leziunile de furcație au fost prezente
doar  în  grupurile  IV  și  V,  cu  o  diferență  semnificativă  statistic
(P=0.002).

IL1-α  a  prezentat  valori  în  ser  și  în  fluidul  crevicular
semnificativ  mai  crescute  față  de  lotul  de  subiecți  sănătoși;  de
asemenea, valorile înregistrate în lotul cu pacienți cu sindrom endo-
parodontal au fost semnificativ mai mari față de lotul cu parodontită
severă. Diferențe similare s-au înregistrat și pentru valorile în ser și
GCF ale IL1-β.

Tabel VI.2 Valorile obținute în urma determinării în fluid crevicular ale moleculelor
proinflamatorii
GCF 
(pg/m
l)

I (n=24) II (n=36) III (n=32) IV (n=25) V (n=29) Valori
P lot 
V/ lot 
IV

IL1-α 13.24±3.
23

22.02±4.2
3

27.81±11.4
9*

33.45±8.68
*

41.74±12.4
5*

P 
<0.05

IL1-β 12.32±5.
81

19.21±7.9
1

25.76±10.6
6*

31.92±9.42
*

43.19±12.9
7*

P 
<0.05

IL2 0.33±0.0
7

8.39±3.44
*

29.97±11.8
4*

42.73±9.75
*

56.59±21.3
2*

P 
<0.001

IL12 0.21±0.0
2

17.23±8.7
8*

21.48±7.32
*

30.04±7.44
*

46.94±22.6
4*

P<0.0
01

TNF-
α

3.14±2.1 19.47±7.4
3*

28.77±7.37
*

53.19±12.5
4*

79.83±27.9
7*

P<0.0
01

IFN-γ 2.88±1.1
4

11.29±5.2
2*

15.42±6.22
*

24.32±10.0
3*

38.42±12.4
5*

P 
<0.05

Valorile sunt exprimate ca valoare medie ± Deviația Standard; * indică o valoare 
p<0.05
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Valorile pentru Il2, IL12, TNF-α și IFN-γ măsurate în fluidul
crevicular au fost mai ridicate pentru loturile II, III, IV și V față de
lotul  cu  subiecți  sănătoși  endo-parodontal;  în  urma  comparației
valorilor  obținute  pentru  loturile  IV  și  V,  am  remarcat  diferențe
semnificative  (P <0.001)  pentru  lotul  cu  pacienți  cu  leziuni  endo-
parodontale. Valorile moleculelor proinflamatorii determinate în fluid
crevicular sunt prezentate în Tabelul VI.2.

IL2 a prezentat valori serice semnificativ mai ridicate pentru
loturile III, IV și V față de lotul I; deși valorile înregistrate pentru lotul
cu parodontită superficială au fost mai mari, diferențele nu au atins un
nivel de semnificație statistică (P=0.843); este de remarcat faptul că
nivelul  mediu în  ser  al  IL12 a fost  semnificativ mai ridicat  pentru
grupul  cu sindrom endo-parodontal  față  de subiecții  cu parodontită
severă (Tabel VI.3). 

Tabel VI.3 Valorile obținute în urma determinării în ser ale moleculelor 
proinflamatorii
Ser 
(pg/m
l)

I (n=24) II (n=36) III (n=32) IV (n=25) V (n=29) Valori 
P lot 
V/ lot 
IV

IL1-α 0.14±0.0
2

1.76±0.14 3.12±1.44
*

4.33±2.38
*

7.23±3.43
*

P 
<0.05

IL1-β 0.31±0.1
2

1.44±1.26 4.22±2.37
*

5.54±2.45
*

8.41±3.59
*

P 
<0.05

IL2 4.42±10.
27

5.01±2.43 10.28±3.2
3*

19.21±7.3
3*

32.63±7.3
3*

P<0.00
1

IL12 1.21±0.0
9

1.97±1.28 2.76±1.49 5.29±2.98
*

10.55±3.7
9*

P<0.00
1

TNF-
α

0.65±0.1
0

3.02±1.12
*

3.28±1.95
*

6.84±2.55
*

8.97±4.21
*

P<0.05

IFN-γ 12.36±3.
75

17.57±4.2
3*

19.24±6.4
4*

21.10±7.4
7*

38.94±9.7
9*

P<0.00
1

Valorile sunt exprimate ca valoare medie ± Deviația Standard; * indică o valoare 
p<0.05

 Valorile serice ale IL12 au fost semnificativ mai ridicate față
de subiecții sănătoși parodontal doar pentru pacienții cu parodontită
severă și  sindrom endo-parodontal,  cu valori  semnificativ mai mari
pentru grupul V față de grupul IV (P<0.001).
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TNF-α și IFN-γ au demonstrat valori semnificativ mai ridicate
pentru  toate  loturile  cu  patologie  față  de  lotul  cu  subiecți  sănătoși
endo-parodontal;  în  plus,  am  remarcat  pentru  ambele  molecule
proinflamatorii  valori  serice  semnificativ  mai  mari  pentru  lotul  cu
sindrom  endo-parodontal  față  de  subiecții  cu  parodontită  severă.
Datele privind determinările serice sunt prezentate în Tabelul VI.3.

VI.4 Discuții
Se  pare  că  o  mare  parte  din  activitatea  osteoclastogenică

indusă în leziunile periapicale este în mod specific legată de formarea
interleukinei-1a (Graves et al., 2011). Cu toate acestea, atunci când
semnalizarea receptorului IL-1 este complet eliminată, există o mărire
a dimensiunii leziunii și  a morbidității sistemice. În studiul de față,
IL1-α a prezentat valori în ser și în fluidul crevicular semnificativ mai
crescute  față  de  lotul  de  subiecți  sănătoși;  de  asemenea,  valorile
înregistrate în lotul cu pacienți  cu sindrom endo-parodontal  au fost
semnificativ mai mari față de lotul cu parodontită severă, sugerând o
încărcătură reflectată și la nivel sistemic mult mai mare pentru acești
pacienți.

Nivelurile  Il2,  IL12,  TNF-α  și  IFN-γ  măsurate  în  fluidul
crevicular au fost mai ridicate pentru loturile II, III, IV și V față de
lotul  cu  subiecți  sănătoși  endo-parodontal;  în  urma  comparației
valorilor  obținute  pentru  loturile  IV  și  V,  am  remarcat  diferențe
semnificative (pentru lotul  cu pacienți  cu leziuni  endo-parodontale.
Expresia TNF-α a fost identificată în leziunile de origine endodontică
de către celule cum ar fi PMN, monocite / macrofage și fibroblaste și
poate contribui la formarea leziunilor (Nair, 2004).  

Garlet și colab. (2007) au arătat că șoarecii TNFR-1 knock-
out  au  dezvoltat  o  inflamație  semnificativ  mai  mică,  indicată  prin
reducerea  reglajului  receptorilor  de  chemokine  și  chemokine  și
scăderea pierderii osoase alveolare în asociere cu inhibarea RANKL
ca  răspuns  la  inocularea  orală  cu  A.  Actinomycetemcomitans.  Mai
mult,  nivelurile  mRNA  de  IL1-β,  IFN-g  și  RANKL  în  țesuturile
gingivale au fost semnificativ mai mici la șoarecii TNFR-1 knock-out
decât la șoarecii infectați de tip sălbatic. În contrast, nivelurile de A.
actinomycetemcomitans cuantificate  prin  PCR  în  timp  real  au  fost
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semnificativ  mai  mari  la  șoarecii  cu  receptori  TNF ablați  decât  la
controlul de tip sălbatic și au fost asociate cu niveluri mai scăzute ale
mieloperoxidazei mediatorului antimicrobian legat de PMN la șoareci
experimentali (Garlet et al., 2007). Astfel, absența TNFR-1 a condus
la o producție mai scăzută de citokine ca răspuns la infecția cu  A.
actinomycetemcomitans chiar în prezența unor niveluri mai ridicate de
agenți patogeni parodontali.  În studiul de față, TNF-α a demonstrat
valori semnificativ mai ridicate pentru toate loturile cu patologie față
de lotul  cu subiecți  sănătoși  endo-parodontal;  în plus,  am remarcat
valori  serice  semnificativ  mai  mari  pentru  lotul  cu  sindrom  endo-
parodontal față de subiecții cu parodontită severă.

Pe baza unor studii similare, se poate presupune că producția
locală de TNF-α joacă un rol în creșterea reglării răspunsului gazdei la
bacterii  și  stimularea  resorbției  osoase  în  timpul  parodontitei.  De
asemenea,  este  posibil  ca  bacteriile  orale,  în  plus  față  de  cauza
patologiei locale, să poată contribui la condiții sistemice prin creșterea
producției de citokine ulterioare bacteremiei. Interesant este faptul că
LPS P. gingivalis stimulează un răspuns inflamator local puternic, dar
un răspuns inflamator sistemic slab (Liu et al., 2008). Inhibarea IL-1
și TNF-α împreună reduc semnificativ progresia inflamației spre os,
osteoclastogeneza și distrugerea țesutului parodontal. 

IFN-γ este o limfokină, produsă de limfocite și celule naturale
ucigașe care a fost implicată în pierderea osoasă parodontală. Expresia
sa este asociată cu limfocitele Th1. Șoarecii cu o ablație genetică a
IFN-g au o pierdere osoasă indusă de  P. gingivalis,  comparativ  cu
martorii de tip sălbatic. Celulele T sunt o sursă importantă de IFN-γ în
parodontită și au fost legate de creșterea expresiei RANKL (Teng et
al., 2005). Am obținut valori serice ale IFN-γ semnificativ mai ridicate
pentru  toate  loturile  cu  patologie  față  de  lotul  cu  subiecți  sănătoși
endo-parodontal;  mai  mult,  valorile  au  fost  semnificativ  mai  mari
pentru  lotul  cu  sindrom  endo-parodontal  față  de  subiecții  cu
parodontită severă.

Se poate considera că IL-12 are efecte dihotomice legate de
osteoclastogeneză.  Unul  dintre  acestea  constă  în  inducerea
diferențierii osteoclastelor prin creșterea producției de citokine IL-1b
și Th1 și provocarea osteolizei distructive în jurul vârfului rădăcinii în
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timpul  dezvoltării  leziunii  periapicale.  Cu  toate  acestea,  studiile  in
vitro  au  demonstrat  că  IL-12  reduce  indirect  diferențierea
osteoclastelor  induse  de  RANKL  singur  sau  în  sinergie  cu  IL-18
(Horwood et al., 2001). Mai mult, se pare că celulele T joacă un rol
important  în  inhibarea  osteoclastogenezei  de  către  IL-12,  deoarece
absența lor în aceste culturi abuzează efectele tratamentului cu IL-12.
Un  alt  grup  a  arătat  că  IFN-γ  suprimă,  de  asemenea,  diferențierea
osteoclastelor induse de RANKL și funcția osteoclastică matură prin
ameliorarea degradării  induse de IFN-γ a proteinei  adaptor  RANK,
TRAF6 (factor 6 asociat receptorului factorului de necroză tumorală)
a  activării  induse de RANKL a factorilor  de transcripție  NF-κB și
JNK (Takayanagi et al., 2000). În cercetarea de față nivelurile IL12
determinate în ser au fost mai ridicate pentru pacienții cu parodontită
moderată și severă dar și pentru pacienții cu sindrom endo-parodontal;
în plus, valorile acestora din urmă au fost mai ridicate față de cele ale
pacienților cu parodontită severă.

VI.5 Concluzii
Parametrii  parodontali  ai  pacienților  cu  sindrom  endo-

parodontal,  deși  de  severitate  crescută,  sunt  comparabili  cu  cei  ai
pacienților cu parodontită profundă; excepție fac leziunile de furcație
care au prezentat valori mai ridicate pentru pacienții cu leziuni endo-
parodontale.  Acest  fapt  este  important  din  punct  de  vedere  al
managementului clinic și chirurgical al acestor pacienți, care devine
mult mai complicat și cu prognostic mai rezervat.

Valorile  moleculelor  inflamatorii  în  fluid  crevicular  al
pacienților  cu  patologie  parodontală  reflectă  gradul  mai  ridicat  de
inflamație  locală  al  acestora  față  de  pacienții  sănătoși  endo-
parodontal.  Deși  pacienții  cu  parodontită  severă  și  cei  cu  sindrom
endo-parodontal au prezentat cele mai ridicate valori, nivelele au fost
semnificativ  mai  crescute  pentru  cei  din  urmă,  oferind  o  imagine
moleculară mult mai severă față de celelalte categorii de pacienți.

În  urma  determinărilor  serice  ale  moleculelor
proinflamatorii,  pacienții  cu leziuni endo-parodontale au demonstrat
valori semnificativ mai ridicate chiar și față de subiecții cu parodontită
severă;  aceste  date  indică  un  risc  mult  mai  crescut  pentru  acești
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pacienți  de a  dezvolta  și  întreține  maladii  sistemice,  cunoscut  fiind
rolul  pe  care  inflamația  locală  îl  poate  genera  asupra  statusului
inflamator  general  al  pacientului.  Prin  urmare,  tratamentul  în  toate
etapele  sale  al  acestor  pacienți  dobândește  un  nivel  crescut  de
complexitate, chiar și față de cazurile de parodontită severă.

CAPITOLUL VII. STUDIU PRIVIND EFECTELE
TERAPIEI DE FOTOACTIVARE ASUPRA
BACTERIILOR ENDO-PARODONTALE

VII.1 Scopul studiului
Scopul acestui studiu este de a evalua efectele bactericide ale

terapiei  de  fotoactivare  prin  mijloace laser  și  LED,  prin  detectarea
moleculară  a  Porphyromonas  gingivalis,  Prevotella  intermedia,
Prevotella  nigriscens,  Porphyromonas  endodontalis și  Tannerella
forsythia prin  analiză  PCR la  pacienții  cu leziuni  endo-parodontale
înainte și după terapia de fotoactivare.

VII.2 Material și metodă
Studiul s-a realizat pe un lot format din 126 de subiecți  cu

leziuni  endo-parodontale,  divizați  în  trei  grupuri:  pacienți  care  au
urmat  terapie  de  fotoactivare  laser  diodă  (n=44),  pacienți  care  au
urmat terapie de fotoactivare laser + agent fotosensibilizant (HELBO
Blue photosensitizer®,  un lichid ce conține  albastru de metilen)
(n=40)  și  pacienți  care  au  urmat  terapie  de  fotoactivare  LED +
agent fotosensibilizant (albastru de toluidină O) (n=42).

Pacienții  au  fost  supuși  unui  examen  clinic  endodontic  și
parodontal  complex,  completat  cu  radiografii  retro-dento-alveolare
înseriate. 

Toți pacienții au urmat terapie parodontală non-chirurgicală,
constând  în  detartraj  ultrasonic  și  manual  și  surfasaj  radicular,  cu
ajutorul  chiuretelor (Hu-Friedy Mfg.  Co.,  LLC,  Chicago IL,  SUA).
Pentru  instrumentarea  mecanică  a  canalelor  radiculare  s-a  realizat
cavitatea  de  acces,  s-au  permeabilizat  canalele  cu  ace  Kerr  (Kerr
Corporation,  SUA)  nr.  10  sau  15.  Instrumentarea  s-a  realizat  cu
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sistemul  ProTaper  manual  (Dentsply  Sirona,  SUA),  prin  tehnica
crown-down.

Pentru  terapia  de  fotoactivare  s-au  utilizat  trei  metode:
fotoactivare  laser  cu  dispozitivul  laser  tip  diodă (Epic  X,  Biolase),
lungime de undă 940 nm, mod continuu, fără agent fotosensibilizant;
fotoactivare  laser  cu  dispozitivul  Helbo®  Photodynamic  Systems
GmbH & Co  KG,  670 nm,  75  mW/cm2 și  agent  fotosensibilizant
HELBO  Blue  photosensitizer®,  un  lichid  ce  conține  albastru  de
metilen  (clorură  de  3,7  dimetil  fenotiazină),  cu  un  maxim  de
absorbanță  la  670 nm;  fotoactivare  cu  dispozitiv  LED (Smart-Pad,
Orange Dental, GmbH & Co., Germania) și agent fotosensibilizant  -
clorură de toloniu (Toluidine Blue O,  Orange Dental,  GmbH & Co.,
Germania), cu un maxim de absorbanță la 635nm. 

Terapia de fotoactivare s-a realizat în punga parodontală și în
spațiul  canalului  radicular,  după  instrumentarea  mecanică,  fiind
repetată la 7 și la 14 zile de la prima ședință.

Probele pentru amplificarea PCR a unei secvențe specifice de
ADN a Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella
nigriscens, Porphyromonas endodontalis și  Tannerella forsythia din
punga parodontală și  canalul  radicular  au fost  prelevate cu ajutorul
conurilor  de  hârtie  sterile.  S-au  recoltat  în  total  din  315  situsuri
parodontale și 315 situsuri endodontice. 

Datele au fost înregistrate și analizate statistic. Pentru analiza
statistică  s-a  utilizat  programul  SPSS 20.0  (IBM) și  p<0,05  a  fost
considerată a indica o diferență semnificativă statistic. 

VII.3 Rezultate
Studiul clinic și paraclinic de față s-a realizat pe un lot de 126

de subiecți; vârsta medie înregistrată a fost de 47.38±9.21 ani. Lotul a
fost cuprins din 43 subiecți de sex feminin (34.13%) și 83 de subiecți
de sex masculin (65.87%). În ceea ce privește mediul de proveniență,
41 de subiecți proveneau din mediul rural (32.54%) și 85 dintre ei din
mediul urban (67.46%). 

Analiza valorilor profunzimii la sondare la o lună după prima
ședință  de  fotoactivare  a  revelat  faptul  că  toate  cele  trei  mijloace
terapeutice  au  generat  îmbunătățiri  manifestate  prin  scăderea
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profunzimii pungilor parodontale însă doar subiecții din grupurile II și
III  au  păstrat  această  tendință  la  trei  luni  de  la  momentul  inițial.
Aceleași  aspecte  se  regăsesc și  în analiza indicelui  de  sângerare  la
sondaj,  cu o creștere  semnificativă a  valorii  BOP la  3 luni  față de
valorile observate la o lună pentru fotoactivarea cu laser fără utilizarea
fotosensibilizatorului.

Tabel VII.3 Prevalența Porphyromonas gingivalis pe grupuri de studiu în momentul
inițial, la o lună și la trei luni de la prima ședință de fotoactivare
Grup 
de 
studiu

T0 T1 T2
Pp Cr Pp Cr Pp Cr

Grupul
I (108 
situsuri
)

102
(94.44%

)

72
(66.67%

)

12 
(-

88.23%
)

19 
(-

73.61%
)

38 
(-62.74%)

(+216.67%)
*

41 
(-43.05%)

(+115.79%)
*

Grupul
II (93 
situsuri
)

89
(95.70%

)

68
(73.12%

)

1 
(-

98.88%
)

0 
(-

100%)

2 
(-97.75%)
(+100%)*

0 
(-100%)
(0.00%)*

Grupul
III (114
situsuri
)

104
(91.23%

)

77
(67.54%

)

5 
(-

97.11%
)

2 
(-

97.40%
)

6 
(-94.23%)

(+20.00%)*

2 
(-97.40%)
(0.00%)*

T0: momentul inițial,  înainte de prima ședință de fotoactivare;  T1: la o lună de la
prima ședință de fotoactivare (o săptămână după ultima ședință de fotoactivare); T2:
la  trei  luni  după  prima  ședință  de  fotoactivare;  Pp:  situs  parodontal;  Cr:  situs
endodontic; *Indică modificările dintre valorile T2 și T3

În ceea ce privește pierderea de atașament clinic parodontal
(CAL), o reducere semnificativă atât la o lună, cât și la trei luni s-a
observat  doar în cadrul  Grupului  III  de pacienți,  cei  care au urmat
terapie  de  fotoactivare  LED,  cu  utilizare  de  substanță
fotosensibilizantă. 

Mai mult, am remarcat valori mai ridicate la evaluarea de la 3
luni  față de momentul  inițial  pentru pacienții  care au urmat terapie
laser fără fotosensibilizator.

În  urma  analizei  prevalenței  P.  gingivalis am  observat  că
terapia  de  fotoactivare  laser  cu  utilizarea  de  fotosensibilizator  a
generat cele mai favorabile efecte bactericide: o reducere de 98.88%,
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respectiv 97.75% în punga parodontală (detectare într-un singur situs
la  o  lună  și  în  doua  situsuri  la  3  luni)  și  o  sterilizare  de  100% a
canalului  radicular  la o lună,  valoare menținută și  la  3  luni  (Tabel
VII.3). 

Tabel  VII.4 Prevalența  Porphyromonas  endodontalis pe  grupuri  de  studiu  în
momentul inițial, la o lună și la trei luni de la prima ședință de fotoactivare
Grup 
de 
studiu

T0 T1 T2
Pp Cr Pp Cr Pp Cr

Grupul
I -108 
situsuri

57
(52.78%)

96
(88.89%)

31 
(-

40.35%)

62 
(-

35.42%)

35 
(-38.60%) 

(+12.90%)*

67 
(-30.21%)
(+8.06%)*

Grupul
II - 93 
situsuri

49
(52.69%)

68
(73.12%)

0 
(-100%)

8 
(-

88.23%)

0 
(-100%)
(0.00%)*

8 
(-88.23%)
(0.00%)*

Grupul
III 114 
situsuri

61
(53.51%)

103
(90.35%)

0 
(-100%)

1 
(-

99.03%)

0 
(-100%)
(0.00%)*

1 
(-99.03%)
(0.00%)*

T0: momentul inițial,  înainte de prima ședință de fotoactivare;  T1: la o lună de la
prima ședință de fotoactivare (o săptămână după ultima ședință de fotoactivare); T2:
la  trei  luni  după  prima  ședință  de  fotoactivare;  Pp:  situs  parodontal;  Cr:  situs
endodontic; *Indică modificările dintre valorile T2 și T3

În ceea ce privește prevalența P. endodontalis, cele mai bune
rezultate  la  evaluarea de la  o  lună au fost  generate  de terapiile  de
fotoactivare  laser  și  LED cu agent  fotosensibilizator;  s-a  obținut  o
sterilizare completă a pungii parodontale și o reducere semnificativă
în spațiul canalar. 

Valorile s-au menținut constante și la evaluările de la 3 luni,
remarcând totuși un avantaj în acest caz pentru terapia LED (Tabel
VII.4). 

Aceleași  afirmații  sunt  valide  și  pentru  nivelurile  P.
intermedia,  cu mențiunea că doar terapia LED a indus o sterilizare
completă a pungii parodontale, în cazul terapiei laser cu albastru de
metilen menținându-se un situs P. intermedia pozitiv (Tabel VII.5).
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Tabel  VII.5 Prevalența  Prevotella  intermedia pe  grupuri  de  studiu  în  momentul
inițial, la o lună și la trei luni de la prima ședință de fotoactivare
Grup 
de 
studiu

T0 T1 T2
Pp Cr Pp Cr Pp Cr

Grupul 
I (108 
situsuri
)

104
(96.30%

)

51
(47.22%

)

31 
(-

70.19%
)

24 
(-

52.94%
)

41 
(-60.58%)
(+32.26%)

*

28 
(-45.10%)

(+16.67%)*

Grupul 
II (93 
situsuri
)

88
(94.62%

)

42
(45.16%

)

1 
(-

98.86%
)

2 
(-

95.24%
)

1 
(-98.86%)
(0.00%)*

2 
(-95.24%)
(0.00%)*

Grupul 
III (114 
situsuri
)

109
(95.61%

)

62
(54.38%

)

0 
(-100%)

1 
(-

98.39%
)

0 
(-100%)
(0.00%)*

1 
(-98.39%)
(0.00%)*

T0: momentul inițial,  înainte de prima ședință de fotoactivare;  T1: la o lună de la
prima ședință de fotoactivare (o săptămână după ultima ședință de fotoactivare); T2:
la  trei  luni  după  prima  ședință  de  fotoactivare;  Pp:  situs  parodontal;  Cr:  situs
endodontic; *Indică modificările dintre valorile T2 și T3

Tabel VII.6 Prevalența Prevotella nigriscens pe grupuri de studiu în momentul inițial,
la o lună și la trei luni de la prima ședință de fotoactivare
Grup 
de 
studiu

T0 T1 T2
Pp Cr Pp Cr Pp Cr

Grupul 
I (108 
situsuri
)

101
(93.52%

)

75
(69.44%

)

22 
(-

78.22%
)

17 
(-

77.33%
)

38 
(-62.38%)
(+72.73%)

*

31 
(-58.67%)

(+82.35%)*

Grupul 
II (93 
situsuri
)

86
(92.47%

)

64
(68.82%

)

0 
(-100%)

0 
(-100%)

0 
(-100%)
(0.00%)*

0 
(-100%)
(0.00%)*

Grupul 
III (114 
situsuri
)

98
(85.96%

)

79
(69.30%

)

0 
(-100%)

0 
(-100%)

0 
(-100%)
(0.00%)*

0 
(-100%)
(0.00%)*

T0: momentul inițial,  înainte de prima ședință de fotoactivare;  T1: la o lună de la
prima ședință de fotoactivare (o săptămână după ultima ședință de fotoactivare); T2:
la  trei  luni  după  prima  ședință  de  fotoactivare;  Pp:  situs  parodontal;  Cr:  situs
endodontic; *Indică modificările dintre valorile T2 și T3
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Rezultate remarcabile s-au observat în cazul acțiunii laser și
LED cu agent fotosensibilizator asupra patogenului P. nigriscens – o
sterilizare  completă  atât  a  pungii  parodontale,  cât  și  a  canalului
radicular observată la o lună și, mai important, constantă și la trei luni
(Tabel VII.6).

Tabel VII.7 Prevalența Tannerella forsythia pe grupuri de studiu în momentul inițial, 
la o lună și la trei luni de la prima ședință de fotoactivare
Grup de 
studiu

T0 T1 T2
Pp Cr Pp Cr Pp Cr

Grupul I
(108 
situsuri)

63
(58.33%)

21
(19.44%)

62 
(-

1.59%)

21 
(-

0.00%)

65
(+3.17%)

(+4.84%)*

21 
(-0.00%)
(0.00%)*

Grupul 
II (93 
situsuri)

45
(48.39%)

13
(13.98%)

21 
(-

53.33%)

13 
(-

0.00%)

22 
(-51.11%)
(+4,76%)*

17
(+30.77%)

(+30.77%)*
Grupul 
III (114 
situsuri)

62
(54.38%)

22
(19.30%)

58 
(-

6.45%)

20 
(-

9.09%)

57 
(-8.06%)
(-1.72%)*

20 
(-9.09%)
(0.00%)*

T0: momentul inițial,  înainte de prima ședință de fotoactivare;  T1: la o lună de la
prima ședință de fotoactivare (o săptămână după ultima ședință de fotoactivare); T2:
la  trei  luni  după  prima  ședință  de  fotoactivare;  Pp:  situs  parodontal;  Cr:  situs
endodontic
*Indică modificările dintre valorile T2 și T3

Tannerella forsythia a prezentat valorile cele mai scăzute în
evaluarea inițială, atât în punga prodontală, cât și în canalul radicular;
terapiile  de  fotoactivare  au  generat  rezultate  nefavorabile  asupra
prevalenței acestei bacterii  - reducerea cea mai semnificativă a fost
observată  pentru  terapia  laser  cu  agent  fotosensibilizator  în  punga
parodontală (53.33%) însă este de remarcat că la evaluarea de la trei
luni, s-a detectat o creștere a situsurilor  T. forsythia pozitive (Tabel
VII.7). 

Un rezultat important este dat de efectele terapiei laser fără
agent  fotosensibilizator.  Acest  tip  de  terapie  adjunctă  a  generat
efectele  bactericide  cele  mai  slabe,  detectate  pentru  toate  formele
bacteriene analizate. Mai important, în urma evaluărilor de la 3 luni în
toate  cazurile  s-a  remarcat  o  creștere  a  prevalenței  bacteriene,  mai

19



puțin  pentru  T.  forsythia,  caz  în  care  terapia  laser  fără  agent
fotosensibilizator nu a avut niciun efect.

VII.4 Discuții
Studiile  clinice  privind  terapia  fotodinamică  antimicrobiană

au  fost  efectuate  pentru  a  elimina  bacteriile  din  dentina  carioasă,
intervenind  astfel  în  tehnicile  de  excavare  treptată  care  pot  reduce
riscul expunerii pulpei și necrozei, precum și necesitatea de a elimina
pulpa (Bonsor & Pearson, 2006). În endodonție, terapia fotodinamică
antimicrobiană a fost raportată ca fiind un adjuvant al tratamentului
convențional de dezinfecție endodontică pentru a distruge bacteriile
care rămân chiar după irigarea cu hipoclorit de sodiu (Bonsor et al.,
2006). 

Mai  multe  studii  au  demonstrat  că  terapia  fotodinamică
antimicrobiană a fost  eficientă  în  eliminarea bacteriilor  anaerobe și
aerobe,  inclusiv  Enterococcus  faecalis și  Actinomyces,
Porphyromonas și  Prevotella spp.,  în leziunile endodontice primare
sau în cazurile de eșec terapeutic endodontic (Fimple et al., 2008).

Braun și colab. (2008) au evaluat efectul terapiei fotodinamice
antimicrobiene adjuvante (albastru de metilen + laser diodă de 100
mW) în parodontită cronică folosind un model split-mouth. Un total
de douăzeci de pacienți au urmat o procedură de datartraj și surfasaj
radicular  iar  cadranele  au  fost  repartizate  aleatoriu  la  un  tratament
suplimentar cu terapie fotodinamică. După 3 luni, utilizarea adjuvantă
a terapiei fotodinamice a dus la o schimbare semnificativ mai mare a
nivelului mediu de atașare relativă, la adâncimea la sondaj, la debitul
fluidului gingival și la sângerare la sondaj în situsurile care au primit
terapie  fotodinamică  față  de  cele  care  au  primit  doar  SRP.  În
consecință,  s-a concluzionat  că rezultatele clinice ale detatrajului  și
surfasajului  radicular  pot  fi  îmbunătățite  prin  terapia  fotodinamică
antimicrobiană adjuvantă la pacienții cu parodontită cronică. 

Am  demonstrat  rezultate  benefice  asupra  parametrilor
parodontali  (profunzime  la  sondare,  pierdere  de  atașament  clinic
parodontal și indice de sângerare) doar în cazurile în care s-a utilizat și
agentul  fotosensibilizator;  terapia  laser  singulară  a  determinat
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rezultate bune la prima evaluare (la o lună de la momentul inițial) însă
la 3 luni s-a observat o tendință spre recidivare.

Brink  și  Romanos  (2207)  au  comparat  efectele  clinice  și
microbiologice ale SRP + laser Nd: YAG (2W), SRP + laser diodă de
980 nm (2W) și SRP + terapia fotodinamică antimicrobiană [ albastru
de  metilen  +  laser  de  diodă  de  670  nm  (75  mW)]  și  SRP  în
monoterapie la pacienții cu parodontită cronică. Autorii au raportat că
în grupul tratat cu terapia fotodinamică antimicrobiană + detartraj și
surfasaj radicular, sângerarea la sondare a fost redusă semnificativ mai
mult, la una până la trei luni după tratament, decât în celelalte grupuri.
În  plus,  efectele  bactericide  ale  SRP  +  terapia  fotodinamică
antimicrobiană păreau mai mari decât cele ale SRP + laser Nd: YAG,
SRP+ laser diodă. 

În  studiul  de  față  am  demonstrat,  de  asemenea,  avantajul
utilizării agentului fotosensibilizator și efectele bactericide superioare
ale  asocierii  acestuia  cu  laser  sau  LED;  avantajele,  însă,  au  fost
similare pentru ambele metode; în timp ce utilizarea laser + albstru de
metilen a generat o reducere mai crescută pentru P. gingivalis atât în
punga  parodontală,  cât  și  în  canalul  radicular,  utilizarea  LED  +
albastru  de  toluidină  O  a  generat  rezultate  ușor  mai  favorabile  în
eradicarea P. endodontalis și P. intermedia. Este de remarcat faptul că
ambele metode au condus la o eradicare completă a  P. nigriscens în
punga  parodontală  și  în  canalul  radicular,  rezultat  păstrat  și  la
evaluarea  de  la  trei  luni.  De  importanță  ridicată  este  și  faptul  ca
metodele de fotoactivare nu au condus la o eliminare eficientă pentru
Tannerella  forsythia.  Astfel,  se  ridică  problema  esențială  a
diagnosticului  microbiologic  în  abordarea  complexă  a  cazurilor  de
leziuni  endo-parodontale,  diagnostic  care  conduce  la  alegerea
adecvată a mijloacelor terapeutice.

VII.5 Concluzii
Cercetarea a demonstrat rezultate benefice asupra parametrilor

parodontali  (profunzime  la  sondare,  pierdere  de  atașament  clinic
parodontal și indice de sângerare) doar în cazurile în care s-a utilizat și
agentul  fotosensibilizator;  terapia  laser  singulară  a  determinat
rezultate bune la prima evaluare (la o lună de la momentul inițial) însă

21



evaluarea clinică la 3 luni de la momentul inițial a decelat o tendință
spre recidivare.

Terapia laser fără agent fotosensibilizator a generat rezultate
acceptabile  pe speciile pigmentante însă  s-a dovedit  a  fi  mai  puțin
eficientă față de terapia de fotoactivare laser sau LED cu utilizarea de
albastru de metilen sau albastru de toluidină O. Prin urmare, se susține
afirmația că terapia fotodinamică antimicrobiană cu fotosensibilizatori
specifici  și  surse de lumină este în mod eficient  bactericidă pentru
agenții patogeni endo-parodontali. 

Datele  obținute  din  acest  studiu  intervențional  clinic  și  de
laborator  sugerează  avantajele  nete  ale  utilizării  terapiei  de
fotoactivare ca mijloc adjunct de tratament în abordarea pacienților cu
leziuni  endo-parodontale,  cu  precizarea  că  alegerea  specifică  a
metodei trebuie individualizată pentru rezultate terapeutice de succes
în fiecare caz în particular.

CAPITOLUL VIII. EFICIENȚA TERAPIEI ADJUNCTE
DE MODULARE A RĂSPUNSULUI INFLAMATOR AL

GAZDEI ÎN TRATAMENTUL LEZIUNILOR ENDO-
PARODONTALE

VIII.1 STUDIUL 1. Studiu asupra efectelor terapiei adjuncte cu
doze subantimicrobiene de doxiciclină la pacienții cu leziuni endo-

parodontale
VIII.1.1 Scopul studiului

Scopul studiului a fost de a evalua efectele terapiei adjuncte
cu  doze  subantimicrobiene  de  doxiciclină  (SDD)  la  pacienții  cu
leziuni  endo-parodontale,  prin  cuantificarea  în  salivă  a  MMP-8,
MMP-9, TIMP-1, a fosfatazei alcaline și a aspartat aminotransferazei
înainte de terapie, la finalizarea acesteia și după 3 luni de la încheierea
terapiei cu SDD.

VIII.1.2 Material și metodă
Studiul  s-a  realizat  pe  un  lot  format  din 76  de pacienți  cu

leziuni endo-parodontale care au fost divizați în două grupuri: grupul
SDD (n=34) și grupul de control (n=42).
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Pacienții  au  fost  supuși  unui  examen  clinic  endodontic  și
parodontal  complex,  cu  determinarea  următorilor  parametri
parodontali:  profunzimea  la  sondare,  pierderea  de  atașament
parodontal și  indicele de sângerare la sondaj.  Examenele clinice au
fost completate cu radiografii retro-dento-alveolare înseriate. 

Toți pacienții au urmat terapie parodontală non-chirurgicală,
constând  în  detartraj  ultrasonic  și  manual  și  surfasaj  radicular,  cu
ajutorul  chiuretelor (Hu-Friedy Mfg.  Co.,  LLC,  Chicago IL,  SUA).
Pentru  instrumentarea  mecanică  a  canalelor  radiculare  s-a  realizat
cavitatea  de  acces,  s-au  permeabilizat  canalele  cu  ace  Kerr  (Kerr
Corporation,  SUA)  nr.  10  sau  15.  Instrumentarea  s-a  realizat  cu
sistemul  ProTaper  manual  (Dentsply  Sirona,  SUA),  prin  tehnica
crown-down. 

Aceste proceduri terapeutice s-au realizat pentru toți subiecții
incluși în studiu. În plus, pacienții din lotul SDD au urmat o terapie
adjunctă de modulare a răspunsului inflamator al gazdei la agresiunea
bacteriană cu doze subantimicrobiene de doxiciclină, 20 mg de două
ori pe zi, timp de 3 luni. Evenimentele adverse au fost monitorizate și
înregistrate pe parcursul studiului.

La  toți  subiecții  s-a  realizat  analiza  ELISA  în  salivă  a
metaloproteinazei  matriceale  8  (MMP-8),  metaloproteinazei
matriceale  9  (MMP-9),  a  inhibitorului  tisular  al  metaloproteinazei
matriceale  1  (TIMP-1),  al  aspartat  aminotransferazei  (AST)  și  a
fosfatazei  alcaline  (ALP).  Aspartat  aminotransferaza  și  fosfataza
alcalină  au  fost  determinate  folosind  metoda  spectrofotometrică.
Valorile  AST  și  ALP  sunt  exprimate  în  unități  internaționale  per
mililitru (UI/ml).

Determinările de laborator s-au realizat în momentul inițial, la
finalizarea terapiei cu doze subantimicrobiene de doxiciclină (3 luni
de la momentul inițial) și la 3 luni după finalizarea acestei terapii (6
luni de la momentul inițial).  Datele obținute pe parcurs și la sfârșitul
celor 6 luni de studiu au fost analizate și prelucrate statistic. 

VIII.1.3 Rezultate
Studiul clinic și paraclinic de față s-a realizat pe un lot de 76

de subiecți; vârsta medie înregistrată a fost de 54,93 ± 12,44 ani. Lotul
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a  fost  cuprins  din  40  subiecți  de  sex  feminin  (52,63%)  și  36  de
subiecți  de  sex  masculin  (47,37%).  În  ceea  ce  privește  mediul  de
proveniență, 34 de subiecți proveneau din mediul rural (44,74%) și 42
dintre ei din mediul urban (55,26%). 

În ceea ce privește complianța pacienților,  în lotul  SDD au
fost inițial incluși 41 de subiecți însă 7 dintre aceștia (17,07%) nu au
finalizat  terapia  cu  doze  subantimicrobiene  de  doxiciclină.  Toți
subiecții incluși în grupul de control au urmat metodologia de studiu. 

În urma evaluării indicelui de sângerare în grupul SDD, am
remarcat o scădere semnificativă a acestuia la finalizarea terapiei cu
doze subantimicrobiene de doxiciclină, scădere care a continuat și la
evaluarea la 3 luni de la finalizarea terapiei SDD (p<0,001). La acești
pacienți determinarea profunzimii la sondare la 3 luni de la momentul
inițial  a  revelat  valori  mai  scăzute,  fără  a  atinge,  însă,  pragul  de
semnificație statistică; aceste valori au continuat să scadă pe parcursul
studiului, diferența fiind semnificativă la evaluarea de la 6 luni de la
momentul inițial (p<0,05) (Tabel VIII.2). 

Tabel VIII.2. Valorile medii ale parametrilor parodontali pe grupuri de studiu
Paramet
ru

Grupul SDD Grupul de control V0 V1 V2
T0 T1 T2 T0 T1 T2

BI (%) 47,2
1 ± 
21,3
2

10,07
* ± 
8,11

9,43
* ± 
5,31

39,9
4 ± 
22,4
5

23,10
* ± 
15,47

35,9
2 ± 
18,9
2

0,141
5

0,031
1*

0,0021
*

PD (mm) 4,87
± 
1,44

3,75 
± 
1,85

2,46
* ± 
0,96

4,71
± 
2,05

3,99 
± 
2,12

4,48
± 
2,97

0,752
3

0,102 0,0072
*

CAL 
(mm)

3,77
± 
2.12

2,98 
± 
1.78

1,73
* ± 
0,93

3,81
± 
1,82

2,77*
± 
1,21

3,52
± 
1,72

0,831
2

0,372 0,0037
*

SDD: doze subantimicrobiene de doxiciclină; T0: evaluare la momentul inițial (înainte
de tratament);  T1: evaluare la finalizarea terapiei  cu SDD (3 luni de la momentul
inițial); T2: evaluare la 3 luni de la finalizarea terapiei cu SDD (6 luni de la momentul
inițial); V0: valoarea p între grupuri de studiu la momentul T0; V1: valoarea p între
grupuri de studiu la momentul T1; V2: valoarea p între grupuri de studiu la momentul
T2;  BI:  indice  de  sângerare;  PD:  profunzimea  la  sondare;  CAL:  pierderea  de
atașament  clinic  parodontal;  valorile  sunt  exprimate  ca  valoare  medie  ±  Deviație
Standard; *indică o valoare p <0.05.
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Pentru  grupul  de  control,  la  3  luni  am  remarcat  scăderi
semnificative  pentru  indicele  de  sângerare  și  pentru  pierderea  de
atașament  clinic  parodontal  (p<0,05);  deși  valoarea  medie  a
profunzimii  la  sondare  a  fost  mai  redusă  față  de  momentul  inițial,
această  diferență  nu  a  fost  semnificativă  statistic.  Interesant,  toți
parametrii  parodontali  evaluați  au  prezentat  valori  crescute  la
evaluarea de la 6 luni față de cea de la 3 luni (Tabel VIII.2).

Tabel VIII.3. Valorile medii ale MMP, TIMP-1 și raportul MMP/TIMP1 pe 
grupuri de studiu
Parame

tru
Grupul SDD Grupul de control V0 V1 V2

T0 T1 T2 T0 T1 T2
MMP-8
(ng/ml)

261,
72 ± 
31,7
6

172,3
4* ± 
48,74

153,2
2* ± 
24,88

267,
81 ± 
43,9
7

183,7
2* ± 
29,21

272,
11 ± 
42,9
8

0,82
12

0,461
7

0,000
1*

MMP-9
(ng/ml)

391,
21 ± 
51,5
2

232,5
7* ± 
31,87

201,6
9* ± 
74,52

388,
93 ± 
83,2
2

219,9
3* ± 
51,68

295,
67 ± 
54,9
7

0,76
13

0,279
4

0,002
3*

TIMP-1
(ng/ml)

73,4
8 ± 
21,3
1

114,7
7* ± 
32,55

129,9
3* ± 
41,22

75,2
9 ± 
19,8
8

80,81
± 
22,72

71,9
2 ± 
13,9
8

0,68
49

0,003
7*

0,001
2*

MMP-8
/ TIMP-
1

3,21 
± 
1,12

1,63*
± 
0,72

1,28*
± 
0,44

3,11 
± 
1,21

2,97 
± 
0,86

3,92 
± 
1,21

0,97
39

0,002
1*

0,003
1*

MMP-9
/ TIMP-
1

4,95 
± 
1,77

2,03*
± 
0,98

1,68*
± 
0,23

4,33 
± 
1,32

3,72 
± 
1,63

4,84 
± 
1,93

0,57
20

0,000
1*

0,000
1*

SDD: doze subantimicrobiene de doxiciclină; T0: evaluare la momentul inițial (înainte
de tratament);  T1: evaluare la finalizarea terapiei  cu SDD (3 luni de la momentul
inițial); T2: evaluare la 3 luni de la finalizarea terapiei cu SDD (6 luni de la momentul
inițial); V0: valoarea p între grupuri de studiu la momentul T0; V1: valoarea p între
grupuri de studiu la momentul T1; V2: valoarea p între grupuri de studiu la momentul
T2; MMP-8: metaloproteinaza matriceală 8; MMP-9: metaloproteinaza matriceală 9;
TIMP-1:  inhibitorul  tisular  al  metaloproteinazei  matriceale  –  1;  valorile  sunt
exprimate ca valoare medie ± Deviație Standard; *indică o valoare p <0.05.

În momentul inițial,  nu am remarcat diferențe semnificative
între grupuri pentru niciunul dintre parametrii parodontali analizați. La
finalizarea terapiei SDD doar indicele de sângerare a prezentat valori
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semnificativ  mai  reduse  pentru  grupul  de  studiu  față  de  grupul  de
control (p=0,0311) însă la evaluarea de la 3 luni de la finalizarea SDD
am  remarcat  valori  semnificativ  mai  reduse  pentru  toți  parametrii
parodontali examinați.

Determinarea  nivelelor  salivare  de  metaloproteinază
matriceală 8, metaloproteinază matriceală 9 în grupul de studiu, SDD,
a revelat valori  semnificativ mai reduse la finalizarea terapiei SDD
(p<0,05), valori care au menținut tendința de scădere și la evaluarea de
la  3  luni  de  la  finalizarea  terapiei  cu  doze  subantimicrobiene  de
doxiciclină (p<0,001). Același tipar s-a observat și pentru raporturile
MMP-8/TIMP-1 și MMP-9/TIMP-1 (Tabel VIII.3). Inhibitorul tisular
de metaloproteinază matriceală 1 a demonstrat o evoluție de creștere
atât la 3 luni, cât și la 6 luni de la momentul inițial (p<0,001).

Tabel VIII.4. Valorile medii ale AST și AP pe grupuri de studiu
Paramet
ru

Grupul SDD Grupul de control V0 V1 V2
T0 T1 T2 T0 T1 T2

AST 
(UI/ml)

106,2
±12,
22

30,6
* ± 
2,68

31,2
* ± 
2,13

107,
5 ± 
13,3
2

35,7
8* ± 
2,69

92,4
± 
9,88

0,98
72

0,356
1

0,000
1*

ALP 
(UI/ml)

85,32
± 
8,66

29,3
2* ± 
2,45

35,4
4* ± 
2,77

84,9
6 ± 
8,68

41,2
0* ± 
5,21

68,8
1 ± 
6,23

0,83
64

0,001
3*

0,000
7*

AST:  aspartat  aminotransferaza;  ALP:  fosfataza  alcalină;  SDD:  doze
subantimicrobiene  de  doxiciclină;  T0:  evaluare  la  momentul  inițial  (înainte  de
tratament); T1: evaluare la finalizarea terapiei cu SDD (3 luni de la momentul inițial);
T2: evaluare la 3 luni de la finalizarea terapiei cu SDD (6 luni de la momentul inițial);
V0: valoarea p între grupuri de studiu la momentul T0; V1: valoarea p între grupuri de
studiu  la  momentul  T1;  V2:  valoarea  p  între  grupuri  de  studiu  la  momentul  T2;
valorile sunt exprimate ca valoare medie ± Deviație Standard; *indică o valoare p
<0.05.

În grupul de control, cu subiecți care au urmat doar terapie
endo-parodontală convențională, la evaluarea de la finalizarea terapiei
SDD, MMP-8 și MMP-9 au prezentat valori semnificativ mai scăzute;
TIMP-1, deși a prezentat o valoare mai ridicată la evaluarea de la 3
luni,  nu  a  reușit  să  genereze  diferențe  semnificative  statistic.  La
evaluarea de la 3 luni de la finalizarea SDD, MMP-8, MMP-9, precum
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și raporturile MMP-8/TIMP-1 și MMP-9/TIMP-1 au revelat creșteri
față de valorile determinate la finalizarea SDD; mai mult, raporturile
dintre  metaloproteinazele  matriceale  și  inhibitorul  TIMP-1  au  avut
valori chiar mai crescute față de momentul inițial (Tabel VIII.3).

În momentul inițial,  nu am remarcat diferențe semnificative
între  grupuri  pentru  MMP-8,  MMP-9,  TIMP-1,  precum  și  pentru
raporturile  MMP-8/TIMP-1 și  MMP-9/TIMP-1.  La  evaluarea  de  la
finalizarea  terapiei  SDD  diferențe  semnificative  între  grupurile  de
studiu au fost generate doar de TIMP-1 (p= 0,0037) și de raporturile
MMP-8/TIMP-1 (0,0021) și MMP-9/TIMP-1 (0,0001). La analiza de
la 3 luni de la finalizarea SDD, însă, toți markerii analizați, precum și
raporturile  MMP-8/TIMP-1  și  MMP-9/TIMP-1,  au  prezentat  valori
favorabile, cu diferențe semnificative, pentru grupul cu subiecți care
au urmat terapie cu doze subantimicrobiene de doxiciclină.

Analiza aspartat aminotransferazei și a fosfatazei alcaline în
saliva pacienților care au urmat terapie cu doze subantimicrobiene de
doxiciclină a demonstrat valori semnificativ mai reduse la finalizarea
terapiei SDD (p<0,05); la evaluarea de la 3 luni de la finalizarea SDD,
valorile  AST  și  ALP,  deși  au  fost  mai  scăzute  față  de  momentul
inițial,  au  prezentat  o  tendință  de  creștere  față  de  evaluarea  de  la
finalizarea SDD. Aceleași tendințe le-am observat și pentru grupul de
control (Tabel VIII.4). 

În urma comparării valorilor între grupuri la momentul pre-
terapeutic, nu am observat diferențe semnificative între grupuri pentru
AST și  ALP;  la  evaluarea de  la  3  luni  de  la  momentul  inițial  am
remarcat valori semnificativ mai reduse în grupul SDD doar pentru
fosfataza alcalină.  La șase luni  de la momentul  inițial,  scăderile în
grupul  SDD față  de grupul  de control  au fost  semnificative pentru
ambii markeri evaluați. 

VIII.1.4 Discuții
După  decenii  de  cercetări  care  au  dus  la  identificarea  mai

multor mecanisme prin care tetraciclinele inhibă MMP-urile excesiv
patologic (incluzând suprimarea sintezei, activării și activității acestor
proteinează  generate  de  gazdă),  au  fost  urmărite  două  căi  de
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dezvoltare  medicamentoasă  pentru  a  reduce  distrucția  țesutului
conjunctiv: formulări anti-bacteriene de tetraciclină și compoziții noi.

Un  angajament  considerabil  este  necesar  pentru  pacienți
atunci  când  iau  doxiciclină  în  doză  subantimicrobiană,  nu  numai
pentru a se conforma cerințelor implicate în tratamentul parodontitei
(adică  igienă  orală  îmbunătățită  și  prezență  la  multiple  întâlniri  de
tratament și întreținere), dar și să ia un medicament de două ori pe zi
pentru  o  perioadă  minimă  de  3  luni.  Prin  urmare,  decizia  privind
prescrierea doxiciclinei în doze subantimicrobiene tinde să se bazeze
atât  pe  factori  legați  de  pacient  (de  exemplu,  motivația  probabilă,
complianța și angajamentul față de tratamentul propus), cât și factorii
clinici (de exemplu, întinderea și severitatea parodontitei).  În ceea ce
privește complianța pacienților, în lotul SDD au fost inițial incluși 41
de subiecți însă 7 dintre aceștia (17,07%) nu au finalizat terapia cu
doze subantimicrobiene de doxiciclină. Toți subiecții incluși în grupul
de control au urmat metodologia de studiu. 

O altă îngrijorare în ceea ce privește utilizarea doxiciclinei în
doze  subantimicrobiene  a  fost  potențialul  pentru  dezvoltarea
rezistenței  la  antibiotice  atunci  când  pacienții  iau  o  doză  mică  de
doxiciclină de două ori pe zi pentru o perioadă minimă de 3 luni. Cu
toate acestea, nu s-au identificat dovezi în acest sens în studiile care au
investigat  dacă  a  existat  vreun  impact  al  SDD  asupra  microbiotei
subgingivale (Lee et al., 2004) sau a microbiotei intestinale (Walker et
al., 2005), chiar și atunci când tratamentul cu SDD a fost prelungit
până la 9 luni. Conform cu datele din literatură, în studiul de față nu
am observat efecte adverse în urma regimului terapeutic de trei luni cu
doze subantimicrobiene de doxiciclină.

Metaloproteinaza matriceală-8, denumită și colagenaza-2, este
una dintre cele mai răspândite proteine  ale gazdei,  fiind întâlnită în
țesuturile parodontale bolnave și este legată de degradarea colagenului
interstițial. Nivelurile ridicate salivare de metaloproteinază matriceală-
8  au  demonstrat  în  mod  repetat  corelații  pozitive  semnificative  cu
sângerarea  la  sondare  crescută,  nivelul  de  atașament  clinic  și
adâncimea pungii parodontale (Kinney et al., 2011). Mai mult, au fost
găsite  reduceri  semnificative  ale  nivelurilor  salivare  de
metaloproteinază matriceală-8 după detartrajul și surfasajul radicular
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(SRP), ceea ce sugerează capacitatea lor potențială de a monitoriza
activitatea bolii parodontale (Sexton et al., 2011). În studiul de față,
terapia  convențională  a  generat  reduceri  semnificative  ale  MMP-8
chiar și în grupul de control, ceea ce confirmă succesul terapeutic pe
care aceasta îl poate avea asupra markerilor inflamatori.

Inhibitorul tisular al metaloproteinazei-1 este unul dintre cei
patru inhibitori ai țesutului endogen la care se face referire ca inhibitor
tisular al metaloproteinazelor. Principala funcție a inhibitorului tisular
al metaloproteinazei-1 este de a preveni activitățile colagenolitice și
funcția metaloproteinazelor matriceale 1, 2, 3, 8, 9 și 13. În studiul de
față, inhibitorul tisular de metaloproteinază matriceală 1 a demonstrat
în  grupul  cu  terapie  cu  doze  subantimicrobiene  de  doxiciclină  o
evoluție de creștere atât  la 3 luni,  cât  și  la  6 luni  de la  momentul
inițial.  În grupul  de control,  cu subiecți  care au urmat doar terapie
convențională,  TIMP-1,  deși  a  prezentat  o  valoare  mai  ridicată  la
evaluarea de la 3 luni, nu a reușit să genereze diferențe semnificative
statistic.

În grupul SDD raporturile MMP-8/TIMP-1 și MMP-9/TIMP-
1 au prezentat  valori  semnificativ mai reduse la finalizarea terapiei
SDD, valori care au menținut tendința de scădere și la evaluarea de la
3  luni  de  la  finalizarea  terapiei  cu  doze  subantimicrobiene  de
doxiciclină.  În  grupul  de  control,  la  evaluarea  de  la  3  luni  de  la
finalizarea SDD, raporturile  MMP-8/TIMP-1 și  MMP-9/TIMP-1 au
revelat creșteri  față de valorile determinate la finalizarea SDD; mai
mult,  raporturile  dintre  metaloproteinazele  matriceale  și  inhibitorul
TIMP-1 au avut  valori  chiar mai crescute față de momentul  inițial.
Astfel,  se  remarcă  beneficiul  pe  care  îl  conferă  terapia  cu  doze
subantimicrobiene  de  doxiciclină  în  controlul  activității
metaloproteinazelor, acțiune care, se pare, este în strânsă corelație și
cu inhibitorul tisular al metaloproteinazelor matriceale 1.

Aspartatul  aminotransferaza  este  o  enzimă  citoplasmatică
solubilă care apare în mod natural  în citoplasma celulară.  Cu toate
acestea, în timpul fazelor active ale bolii parodontale, celulele mor și
aspartat  aminotransferaza  este  eliberată  în  țesuturile  înconjurătoare,
făcând din această enzimă un marker viabil al activității bolii (Korte &
Kinney,  2016).  Chambers  și  colab.  (1984)  au  publicat  unul  dintre
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primele studii care arată o relație între nivelurile crescute de aspartat
aminotransferază  în  lichidul  crevicular  gingival  și  țesuturile
parodontale  bolnave  într-un  model  de  parodontită  experimentală  la
câinii Beagle. Din acel moment, studii suplimentare au explorat relația
dintre  nivelurile  crescute  de  aspartat  aminotransferază  salivară  și
boala parodontală. 

Fosfataza  alcalină  este  una  dintre  numeroasele  enzime
derivate de la gazdă studiate pentru rolul său în detectarea și progresia
bolii  parodontale.  Studii  timpurii  care  explorează  corelația  dintre
fosfataza  alcalină  și  boala  parodontală  au  raportat  asocieri  între
fosfatază  alcalină  și  măsurătorile  de  profunzime  ale  pungii
parodontale și fosfatază alcalină și niveluri de inflamație. Nivelurile
fosfatazei alcaline salivare au crescut semnificativ la subiecții cu boală
parodontală comparativ cu controalele (Nomura et al., 2012).

Analiza aspartat aminotransferazei și a fosfatazei alcaline în
saliva pacienților care au urmat terapie cu doze subantimicrobiene de
doxiciclină a demonstrat valori semnificativ mai reduse la finalizarea
terapiei SDD; la evaluarea de la 3 luni de la finalizarea SDD, valorile
AST și ALP, deși  au fost  mai scăzute față de momentul inițial,  au
prezentat  o  tendință  de  creștere  față  de  evaluarea  de  la  finalizarea
SDD. Aceleași tendințe le-am observat și pentru grupul de control. 

În urma comparării valorilor între grupuri, la evaluarea de la 3
luni de la momentul inițial am remarcat valori semnificativ mai reduse
în  grupul  SDD  doar  pentru  fosfataza  alcalină.  La  șase  luni  de  la
momentul inițial, scăderile în grupul SDD față de grupul de control au
fost  semnificative  pentru  ambii  markeri  evaluați.  Astfel,  se  poate
afirma  că  terapia  cu  doze  subantimicrobiene  de  doxiciclină  nu
generează beneficii semnificative asupra AST și ALP față de terapia
convențională.

VIII.1.5 Concluzii
Terapia cu doze subantimicrobiene de doxiciclină a generat

îmbunătățiri semnificative asupra parametrilor parodontali, efecte care
s-au menținut  pe tot  parcursul  studiului.  De asemenea,  eficiența  în
timp a acestei terapii adjuncte s-a dovedit și pentru metaloproteinaza
matriceala  8,  metaloproteinaza  matriceala  9,  inhibitorul  tisular  al
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metaloproteinazelor  matriceale  1  dar  și  asupra  raporturilor
MMP-8/TIMP-1  și  MMP-9/TIMP-1,  efecte  pe  care  terapia
convențională  singulară  nu  a  reușit  să  le  genereze  la  pacienții  cu
leziuni endo-parodontale. 

Nivelele de aspartat aminotransferază și fosfatază alcalină nu
au  fost  influențate  semnficativ  de  terapia  SDD  față  de  terapia
convențională. 

Terapia cu doze subantimicrobiene de doxiciclină în doze de
20mg de două ori pe zi, timp de trei luni,  a fost bine tolerată, fără
efecte  adverse;  astfel,  acest  mijloc  terapeutic  reprezintă  o  opțiune
sigură  și  eficientă  în  managementul  pacienților  cu  leziuni  endo-
parodontale.

VIII.2 STUDIUL 2. Evaluarea efectelor terapiei adjuncte cu doze
subantimicrobiene de doxiciclină asupra controlului glicemic la

pacienți cu diabet zaharat și leziuni endo-parodontale

VIII.2.1 Scopul studiului
Scopul studiului a fost de a investiga modificările la nivel de

control glicemic, cuantificate prin determinarea hemoglobinei glicate,
pe care terapia adjunctă cu doze subantimicrobiene de doxiciclină le-
ar  putea  determina  la  pacienții  cu  diabet  zaharat  și  leziuni  endo-
parodontale.

VIII.2.2 Material și metodă
Acest studiu a fost realizat pe 51 de subiecți cu diabet zaharat,

divizați  în  două  grupuri  terapeutice:  31  pacienți  cu  diabet  zaharat
(grupul  de  studiu)  care  au  urmat  terapie  endo-parodontală
convențională și doze subantimicrobiene de doxiciclină și 20 pacienți
cu  diabet  zaharat  care  au  urmat  doar  terapie  endo-parodontală
convențională  (grupul  de  control).  Toți  acești  pacienți  prezentau
leziuni endo-parodontale. 

Pacienții  au  fost  supuși  unui  examen  clinic  endodontic  și
parodontal  complex,  cu  determinarea  următorilor  parametri
parodontali:  profunzimea  la  sondare  (PD),  pierderea  de  atașament
parodontal  (CAL)  și  indicele  de  sângerare  la  sondaj  (BOP).
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Examenele  clinice  au  fost  completate  cu  radiografii  retro-dento-
alveolare înseriate. 

Toți pacienții au urmat terapie parodontală non-chirurgicală,
constând  în  detartraj  ultrasonic  și  manual  și  surfasaj  radicular,  cu
ajutorul  chiuretelor (Hu-Friedy Mfg.  Co.,  LLC,  Chicago IL,  SUA).
Pentru  instrumentarea  mecanică  a  canalelor  radiculare  s-a  realizat
cavitatea  de  acces,  s-au  permeabilizat  canalele  cu  ace  Kerr  (Kerr
Corporation,  SUA)  nr.  10  sau  15.  Instrumentarea  s-a  realizat  cu
sistemul  ProTaper  manual  (Dentsply  Sirona,  SUA),  prin  tehnica
crown-down.

Aceste proceduri terapeutice s-au realizat pentru toți subiecții
incluși în studiu. În plus, pacienții din lotul SDD au urmat o terapie
adjunctă de modulare a răspunsului inflamator al gazdei la agresiunea
bacteriană cu doze subantimicrobiene de doxiciclină, 20 mg de două
ori pe zi, timp de 3 luni. Evenimentele adverse au fost monitorizate și
înregistrate pe parcursul studiului.

Pentru  fiecare  pacient  în  parte  s-a  determinat  hemoglobina
glicată  A1c  (HbA1c).  Metoda de  determinare  a  HbA1c  a  fost
cea imunoturbidimetrică. Această evaluare a fost realizată la începutul
studiului și la 3 luni, 6 luni și 12 luni după momentul inițial. 

Datele  obținute  pe  parcurs  și  la  sfârșitul  celor  12  luni  de
studiu au fost analizate și prelucrate statistic. 

VIII.2.3 Rezultate
Studiul  s-a  realizat  pe  un  lot  format  din  51  de  subiecți  cu

diabet zaharat, divizați în două grupuri terapeutice: 
 grupul de studiu, cu terapie convențională + terapie cu

doze subantimicrobiene de doxiciclină, care a inclus 31 pacienți; 
 grupul  de  control,  format  din  20  pacienți  cu  diabet

zaharat, care au urmat doar terapie endo-parodontală convențională.
Toți acești pacienți prezentau leziuni endo-parodontale. 
Studiul clinic și paraclinic de față s-a realizat pe un lot de 51

de subiecți; vârsta medie înregistrată a fost de 52,97 ± 10,21 ani. Lotul
a  fost  cuprins  din  30  subiecți  de  sex  feminin  (58,82%)  și  21  de
subiecți  de  sex  masculin  (41,18%).  În  ceea  ce  privește  mediul  de
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proveniență, 33 de subiecți proveneau din mediul urban (64,71%)  și
18 dintre ei din mediul rural (35,29%). 

În ceea ce privește complianța pacienților,  în lotul  SDD au
fost inițial incluși 34 de subiecți însă 3 dintre aceștia (8,82%) nu au
finalizat  terapia  cu  doze  subantimicrobiene  de  doxiciclină.  Toți
subiecții incluși în grupul de control au urmat metodologia de studiu. 

În urma evaluării indicelui de sângerare în grupul SDD, am
remarcat o scădere semnificativă a acestuia la finalizarea terapiei cu
doze subantimicrobiene de doxiciclină, scădere care a continuat și la
evaluările de la 3 și 9 luni de la finalizarea terapiei SDD (p<0,001). 

Pentru  grupul  de  control,  la  3  luni  am  remarcat  scăderi
semnificative  pentru  indicele  de  sângerare  însă  acesta  a  urmat  o
tendință de creștere la 3 și la 9 luni de la finalizarea SDD, apropiindu-
se de valorile inițiale. 

La  pacienții  care  au  urmat  tratament  cu  doze
subantimicrobiene cu doxiciclină determinarea profunzimii la sondare
la 3 luni de la momentul inițial  a revelat valori mai scăzute, fără a
atinge,  însă,  pragul  de  semnificație  statistică;  aceste  valori  au
continuat să scadă pe parcursul studiului, diferența fiind semnificativă
la evaluările de la 6 și 12 luni de la momentul inițial (p<0,05). 

Pentru  grupul  de  control,  la  3  luni,  deși  valoarea  medie  a
profunzimii  la  sondare  a  fost  mai  redusă  față  de  momentul  inițial,
această diferență nu a fost semnificativă statistic. Mai mult, valorile au
crescut la evaluările de la 6 și 12 luni. 

La  evaluarea  de  la  finalizarea  terapiei  SDD,  pierderea  de
atașament  clinic  parodontal  a  înregistrat  valori  mai  scăzute,  fără  a
atinge, însă, un prag de semnificație clinică. Important, la evaluările
de la 6 și 12 luni am remarcat o tendință de scădere a acestor valori
pentru grupul SDD. 

În grupul de control, format din pacienți care au urmat doar
terapie convențională, CAL a scăzut semnificativ la evaluarea de la 3
luni  de  la  momentul  inițial,  însă,  la  fel  ca  și  ceilalți  parametri
parodontali evaluați, a prezentat o tendință ascendentă la evaluările de
la 6 și 12 luni, ultima dintre acestea revelând o valoare mai mare chiar
față de cea inițială.
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În momentul inițial,  nu am remarcat diferențe semnificative
între grupuri pentru niciunul dintre parametrii parodontali analizați. La
finalizarea terapiei SDD doar indicele de sângerare a prezentat valori
semnificativ  mai  reduse  pentru  grupul  de  studiu  față  de  grupul  de
control (p=0,0311) însă la evaluările de la 3 și 9 luni de la finalizarea
SDD  am  remarcat  valori  semnificativ  mai  reduse  pentru  toți
parametrii parodontali examinați.

În ceea ce privește nivelul hemoglobinei glicate, la evaluarea
de la 3 luni de la momentul inițial am remarcat scăderi semnificative
pentru ambele grupuri de studiu. 
Tabel VIII.6. Valorile medii hemoglobinei glicate pe grupuri de studiu

Grupul SDD Grupul de control V0 V1 V2 V3
T
0

T1 T2 T3 T
0

T1 T
2

T
3

HbA
1c 
(%)

8,
8 
± 
1,
8

7,2
* ±
1,6

7,1
* ±
1,7

6,8
* ±
1,5

8,
9 
± 
1,
9

7,1
* ±
1,5

8,
3 
± 
1,
6

8,
7 
± 
1,
8

0,85
2

0,74
1

0,002
5*

0,000
2*

SDD: doze subantimicrobiene de doxiciclină; T0: evaluare la momentul inițial (înainte
de tratament);  T1: evaluare la finalizarea terapiei  cu SDD (3 luni de la momentul
inițial); T2: evaluare la 3 luni de la finalizarea terapiei cu SDD (6 luni de la momentul
inițial); T3: evaluare la 12 luni de la momentul inițial; V0: valoarea p între grupuri de
studiu la momentul T0; V1: valoarea p între grupuri de studiu la momentul T1; V2:
valoarea p între grupuri de studiu la momentul T2; V3: valoarea p între grupuri de
studiu  la  momentul  T3;  HbA1c:  hemoglobina  glicată;  valorile  sunt  exprimate  ca
valoare medie ± Deviație Standard; *indică o valoare p <0.05.

Diferențele  între  grupul  SDD  și  cel  de  control  au  fost
remarcate  la  evaluările  de  la  6  și  12  luni  (p=0,0025  și  0,0002,
respectiv), unde, pentru grupul de pacienți cu diabet zaharat care au
urmat  terapie  cu  doze  subantimicrobiene  de  doxiciclină,  HbA1c  a
continuat să scadă iar pentru grupul de pacienți  care au urmat doar
terapie convențională, aceste valori au început să crească, apropiindu-
se de valorile inițiale (Tabel VIII.6)

VIII.2.4 Discuții
Studiul de faţă a reuşit să demonstreze relaţia între diabetul

zaharat  şi  leziunile  endo-parodontale,  prin  evaluarea  statusului
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parodontal şi răspunsul la faza iniţială de terapie parodontală, asociată
cu doze subantimicrobiene de doxiciclină. 

Controlul glicemic este esențial pentru prevenirea morbidității
și  mortalității  legate  de  diabet.  Creșterea  HbA1c  a  fost  legată  de
complicații  diabetice  micro  și  macro-vasculare  iar  scăderea  HbA1c
duce la o reducere a morbidității și mortalității (Khaw et al., 2004).

Doxiciclina și alți analogi ai tetraciclinei s-au dovedit a reduce
glicarea  proteică  tisulară  la  animalele  cu  diabet  indus  de
streptozotocină, fără modificări aparente ale valorilor glucozei serice.
Prin  urmare,  am  argumentat  că  doxiciclina  poate  avea  utilitate  în
tratamentul  pacienților  cu  diabet  zaharat  prin  reducerea  glicării
proteice. Ipoteza acestui studiu a arătat că SDD ar putea juca un rol în
reducerea glicării proteice la om. 

Grossi  și  colab.  (1997),  au demonstrat  reducerea HbA1c la
trei  luni  de  urmărire,  în  timp ce  Jones  și  colab.  (2007)  nu a  găsit
diferențe semnificative între grupuri la 4 luni. În aceste studii, totuși,
dozele anti-microbiene mai mari de doxiciclină au fost administrate
doar timp de 2 săptămâni. Interesant, în studiul Jones, ambele grupuri
de tratament  au obținut  un control  glicemic îmbunătățit  după patru
luni, dar diferențele între grupuri nu au fost semnificative statistic. În
studiul  de  față,  am remarcat  o scădere  semnificativă a indicelui  de
sângerare  la  finalizarea  terapiei  cu  doze  subantimicrobiene  de
doxiciclină, scădere care a continuat și la evaluările de la 3 și 9 luni de
la finalizarea terapiei  SDD. Pentru grupul  de control,  la  3 luni  am
remarcat scăderi semnificative pentru indicele de sângerare însă acesta
a urmat o tendință de creștere la 3 și la 9 luni de la finalizarea SDD,
apropiindu-se de valorile inițiale. La pacienții care au urmat tratament
cu doze subantimicrobiene cu doxiciclină determinarea profunzimii la
sondare la 3 luni de la momentul inițial a revelat valori mai scăzute,
fără a atinge, însă, pragul de semnificație statistică; aceste valori au
continuat să scadă pe parcursul studiului, diferența fiind semnificativă
la evaluările de la 6 și 12 luni de la momentul inițial. 

Rezultatele  studiului  diferă  în  câteva aspecte  importante  de
cele ale lui Grossi și colab. (1997). În studiul nostru, pacienții care au
luat doxiciclină în doză de două ori pe zi timp de trei luni au prezentat
o  reducere  a  HbA1c  de  la  nivelul  inițial  la  trei  luni.  În  plus,  toți
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subiecții de studiu au urmat doze stabile de agenți hipoglicemici și /
sau insulină, în timp ce starea medicamentelor nu a fost raportată în
studiul  Grossi.  Studiul  Jones  a  fost  în  măsură  să  ia  în  considerare
medicamente  concomitente,  care  pot  lua  în  considerare,  în  parte,
îmbunătățiri care au fost observate la ambele grupuri de tratament din
acel  studiu.  Diferențele  între  grupul  SDD și  cel  de  control  au fost
remarcate  la  evaluările  de  la  6  și  12  luni,  unde,  pentru  grupul  de
pacienți  cu  diabet  zaharat  care  au  urmat  terapie  cu  doze
subantimicrobiene  de  doxiciclină,  HbA1c  a  continuat  să  scadă  iar
pentru grupul de pacienți  care au urmat doar terapie convențională,
aceste valori au început să crească, apropiindu-se de valorile inițiale.

Pentru  grupul  de  control,  la  3  luni,  deși  valoarea  medie  a
profunzimii  la  sondare  a  fost  mai  redusă  față  de  momentul  inițial,
această diferență nu a fost semnificativă statistic. Mai mult, valorile au
crescut la evaluările de la 6 și 12 luni. La evaluarea de la finalizarea
terapiei  SDD, pierderea de atașament clinic parodontal a înregistrat
valori mai scăzute, fără a atinge, însă, un prag de semnificație clinică.
Important, la evaluările de la 6 și 12 luni am remarcat o tendință de
scădere a acestor valori pentru grupul SDD. 

În grupul de control, format din pacienți care au urmat doar
terapie convențională, CAL a scăzut semnificativ la evaluarea de la 3
luni  de  la  momentul  inițial,  însă,  la  fel  ca  și  ceilalți  parametri
parodontali evaluați, a prezentat o tendință ascendentă la evaluările de
la 6 și 12 luni, ultima dintre acestea revelând o valoare mai mare chiar
față de cea inițială. În studiile mai mari (și cu o durată mai lungă, de
exemplu,  9  luni)  ale  parodontitei,  doxiciclina  subantimicrobiană
administrată în dozele raportate în prezentul studiu s-a dovedit a fi un
adjuvant  sigur  și  util  la  tratamentul  parodontal  convențional
(Engebretson & Hey-Hadavib,  2011)  și  a  dus  la  aprobarea  FDA a
acestui regim. 

Așa cum s-a descris într-un număr de studii mai mari asupra
SDD la populațiile non-diabetice, în acest studiu nu au fost observate
evenimente  adverse  grave  și  SDD  a  părut  a  fi  bine  tolerată.  Prin
urmare, utilizarea SDD pare a fi sigură și eficientă pentru tratamentul
leziunilor  endo-parodontale  la  subiecții  cu  diabet  zaharat  de  tip  2.
Totuși, aceste date trebuie interpretate cu precauție, având în vedere
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dimensiunea mică a eșantionului. În mod clar, sunt necesare studii mai
mari la subiecții  cu diabet zaharat  de tip 2 pentru a confirma dacă
acest  tratament  este  sigur  și  eficient  pentru  tratamentul  leziunilor
endo-parodontale la pacienții cu diabet zaharat tip 2 și pentru a testa
dacă SDD este un medicament adjuvant  eficient  pentru tratamentul
diabetului. Rămâne, de asemenea, să se stabilească dacă administrarea
pe  termen  lung  a  SDD  este  sigură  și  eficientă  în  reducerea
complicațiilor diabetului. Cu toate acestea, pe baza acestor date pilot,
aceste studii longitudinale par a fi justificate.

VIII.2.5 Concluzii
Dozele subantimicrobiene de doxiciclină au generat rezultate

favorabile pentru parametrii parodontali evaluați (indice de sângerare,
profunzime la sondare și pierdere de atașament clinic parodontal) și,
spre deosebire de terapia convențională, aceste rezultate s-au menținut
în timp. 

Mai mult, am demonstrat că terapia adjunctă cu SDD are o
contribuție clară la îmbunătățirea controlului glicemic la pacienții cu
diabet  zaharat  și  leziuni  endo-parodontale,  îmbunătățire manifestată
prin reducerea semnificativă a valorilor hemoglobinei  glicate pe tot
parcursul studiului (12 luni). 

În plus,  terapia  cu doze subantimicrobiene de doxiciclină a
fost  bine  tolerată,  fără  efecte  adverse,  fapt  care  contribuie  la
recomandarea ei în managementul terapeutic al pacientului cu diabet
zaharat și leziuni parodontale.

CAPITOLUL IX. CONCLUZII GENERALE

În urma studiilor desfășurate în cadrul cercetării asupra
mijloacelor  de  investigare  și  management  terapeutic  ale
pacienților  cu  leziuni  endo-parodontale,  se  pot  concluziona
următoarele aspecte:

1. Gradul  de  afectare  parodontală  a  pacienților  cu
sindrom endo-parodontal, deși de severitate crescută, este comparabil
cu cel al pacienților cu parodontită profundă; excepție fac leziunile
de furcație care au prezentat valori mai ridicate pentru pacienții cu
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leziuni  endo-parodontale.  Acest  fapt  este  important  din  punct  de
vedere  al  managementului  clinic  și  chirurgical  al  acestor  pacienți,
care devine mult mai complicat și cu prognostic mai rezervat.

2. Valorile moleculelor inflamatorii în fluid crevicular al
pacienților  cu  patologie  parodontală  reflectă  gradul  mai  ridicat  de
inflamație  locală  al  acestora  față  de  pacienții  sănătoși  endo-
parodontal.  Deși  pacienții  cu parodontită severă  și  cei  cu sindrom
endo-parodontal au prezentat cele mai ridicate valori, nivelele au fost
semnificativ  mai  crescute  pentru  cei  din  urmă,  oferind  o  imagine
moleculară mult mai severă față de celelalte categorii de pacienți.

3. În  urma  determinărilor  serice  ale  moleculelor
proinflamatorii, pacienții cu leziuni endo-parodontale au demonstrat
valori  semnificativ  mai  ridicate  chiar  și  față  de  subiecții  cu
parodontită severă; aceste date indică un risc mult mai crescut pentru
acești pacienți de a dezvolta și întreține maladii sistemice, cunoscut
fiind rolul pe care inflamația locală îl poate genera asupra statusului
inflamator general al pacientului.  Prin urmare, tratamentul în toate
etapele  sale  al  acestor  pacienți  dobândește  un  nivel  crescut  de
complexitate, chiar și față de cazurile de parodontită severă.

4. În urma analizei eficiența terapiei de fotoactivare prin
trei metode diferite ca terapie adjuvantă antibacteriană la pacienții cu
leziuni  endo-parodontale  combinate,  am  demonstrat  rezultate
benefice  asupra  parametrilor  parodontali  (profunzime  la  sondare,
pierdere de atașament clinic parodontal și indice de sângerare) doar
în cazurile  în care s-a  utilizat  și  agentul  fotosensibilizator;  terapia
laser singulară a determinat  rezultate bune la prima evaluare (la o
lună de la momentul  inițial)  însă evaluarea clinică la 3 luni  de la
momentul inițial a decelat o tendință spre recidivare.

5. Terapia  laser  fără  agent  fotosensibilizator  a  generat
rezultate acceptabile pe speciile pigmentante însă s-a dovedit a fi mai
puțin  eficientă  față  de  terapia  de  fotoactivare  laser  sau  LED  cu
utilizarea de albastru de metilen sau albastru de toluidină O.  Prin
urmare, se susține afirmația că terapia fotodinamică antimicrobiană
cu fotosensibilizatori specifici și surse de lumină este în mod eficient
bactericidă pentru agenții patogeni endo-parodontali. 
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6. Am  demonstrat,  de  asemenea,  avantajul  utilizării
agentului  fotosensibilizator  și  efectele  bactericide  superioare  ale
asocierii acestuia cu laser sau LED; avantajele, însă, au fost similare
pentru ambele metode; în timp ce utilizarea laser + albstru de metilen
a generat o reducere mai crescută pentru  Porphyromonas gingivalis
atât în punga parodontală, cât și în canalul radicular, utilizarea LED
+ albastru de toluidină O a generat rezultate ușor mai favorabile în
eradicarea  Porphyromonas  endodontalis  și  Prevotella  intermedia.
Este de remarcat faptul că ambele metode au condus la o eradicare
completă a  Prevotella nigriscens în punga parodontală și în canalul
radicular, rezultat păstrat și la evaluarea de la trei luni. De importanță
ridicată este și faptul ca metodele de fotoactivare nu au condus la o
eliminare  eficientă  pentru  Tannerella  forsythia.  Astfel,  se  ridică
problema  esențială  a  diagnosticului  microbiologic  în  abordarea
complexă  a  cazurilor  de  leziuni  endo-parodontale,  diagnostic  care
conduce la alegerea adecvată a mijloacelor terapeutice.

7. Datele  obținute  din  evaluarea  eficienței  terapiei  de
fotoactivare sugerează avantajele nete ale utilizării acesteia ca mijloc
adjunct  de  tratament  în  abordarea  pacienților  cu  leziuni  endo-
parodontale,  cu  precizarea că  alegerea specifică  a  metodei  trebuie
individualizată pentru rezultate terapeutice de succes în fiecare caz în
particular.

8. Terapia  cu  doze subantimicrobiene  de  doxiciclină  a
generat  îmbunătățiri  semnificative asupra  parametrilor  parodontali,
efecte care s-au menținut pe tot parcursul studiului, atât la subiecți
sănătoși sistemic, cât și la pacienți cu diabet zaharat. De asemenea,
eficiența  în  timp  a  acestei  terapii  adjuncte  s-a  dovedit  și  pentru
metaloproteinaza  matriceala  8,  metaloproteinaza  matriceala  9,
inhibitorul tisular al metaloproteinazelor matriceale 1 dar și asupra
raporturilor  MMP-8/TIMP-1  și  MMP-9/TIMP-1,  efecte  pe  care
terapia convențională singulară nu a reușit să le genereze la pacienții
cu leziuni endo-parodontale. 

9. Mai mult, am demonstrat că terapia adjunctă cu SDD
are  o  contribuție  clară  la  îmbunătățirea  controlului  glicemic  la
pacienții cu diabet zaharat și leziuni endo-parodontale, îmbunătățire
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manifestată  prin  reducerea  semnificativă  a  valorilor  hemoglobinei
glicate pe tot parcursul studiului (12 luni). 

10. Terapia cu doze subantimicrobiene de doxiciclină în
doze de 20mg de două ori pe zi, timp de trei luni, a fost bine tolerată,
fără  efecte  adverse;  astfel,  acest  mijloc  terapeutic  reprezintă  o
opțiune  sigură  și  eficientă  în  managementul  pacienților  cu  leziuni
endo-parodontale.

CAPITOLUL X. ORIGINALITATEA STUDIULUI.
PERSPECTIVE PE CARE LE DESCHIDE TEZA 

Deși  nu există  dovezi  științifice  concludente  care  să  indice
faptul  că  un  canal  radicular  infectat  poate  acționa  ca  un  focar  al
infecției pe situsuri de la distanță (cu excepția pacienților compromiși
sistemic), nu a fost demonstrat și  contrariul,  adică nu există dovezi
clare care să arate că infecțiile endodontice sunt un eveniment izolat
fără efect asupra restului corpului (Siqueira, 2011).

Posibila legătură între procesele cronice inflamatorii orale de
origine infecțioasă și  boala  parodontală  cu  sănătatea  sistemică  este
astăzi unul  dintre cele mai interesante aspecte cu care se confruntă
comunitatea științifică medicală și dentară. A apărut o întrebare: dacă
interacțiunile directe de la celulă la celulă între bacteriile parodontale
sau  endodontice  și  celulele  gazdă,  precum și  între  diferitele  celule
umane sau buclele autocrine și  paracrine de stimulare pot influența
funcția  țesuturilor  și  organelor  îndepărtate  care  au  ca  rezultat
patogeneza  sau  care  contribuie  la  mecanismul  patologic  al  bolilor
sistemice (Marton 2004).

Lipsa  de  studii  științifice  pe  acest  subiect  ar  putea  masca
riscul potențial de reținere a dinților cu parodontită apicală cronică și
importanța reală și  avantajele sănătății  tratamentelor endodontice la
pacienți, medici și dentiști (Segura-Egea et al., 2012).

Dovezile  unei  implicări  microbiene,  în  special  a  speciilor
pigmentate,  cum  ar  fi  Porphyromonas  gingivalis,  Prevotella
intermedia și  Prevotella  nigrescens,  în  etiopatogenia  inflamației
parodontale  și  leziunilor  periapicale  sunt  frecvente  în  literatură.
Terapia de fotoactivare (fie prin mijloace laser sau LED, cu sau fără
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utilizarea de agent fotosensibilizant) și-a dovedit eficiența ca mijloc de
tratament adjunct în terapiile parodontale și endodontice însă nu există
date în literatura de specialitate care să evalueze eficiența comparativă
a acestor metode  în eliminarea componentei microbiene din leziunile
endo-parodontale. 

Utilizarea terapiei fotodinamice antimicrobiene poate reduce
semnele  de  inflamație  parodontală  și  pierderea  osoasă  alveolară  în
parodontită  indusă  experimental.  Cu  toate  acestea,  două  studii  au
arătat o tendință de regresie în termen de 30 de zile după tratament în
ceea  ce  privește  efectele  asupra  nivelurilor  osoase.  În  consecință,
rezultatele terapeutice pe termen lung trebuie evaluate în continuare
pe modele animale. 

Într-o  etapă  ulterioară,  ar  fi  necesară  o  comparație  între
efectele  fotodinamice  ale  nanoparticulelor  încărcate  cu  albastru  de
metilen și albastru de metilen liber.

O  utilizare  alternativă  pentru  terapia  fotodinamică
antimicrobiană poate fi de a ajuta la controlul plăcii mecanice și de a
obține o eradicare la nivel înalt a bacteriilor din cavitatea bucală. Un
sistem "photobrush"  poate  fi  creat  prin  combinarea  unei  perii  care
emite lumină LED sau sau o lumină laser cu nivel scăzut și o clătire
cu  pastă  de  dinți  /  gură  care  include  fotosensibilizatorul  adecvat.
Folosirea  periodică  a  "photobrush"  la  domiciliu  sau  în  cadrul
chirurgiei dentare pentru a atinge niveluri înalte de control al plăcii
bacteriene  ar  putea  împiedica  dezvoltarea  sau  progresia  bolilor
parodontale în viitor (Aoki et al., 2007).

Astfel, există încă informații limitate referitoare la utilizarea
terapiei  fotodinamice  antimicrobiene  în  tratamentul  endodontic.  Cu
toate  acestea,  această  opțiune  de  tratament  pare  a  fi  un  supliment
promițător  de  adjuvant.  Sunt  necesare  studii  suplimentare  pentru  a
face concluzii mai fiabile cu privire la utilizarea PDT în tratamentul
leziunilor endo-parodontale.

Deși biomarkerii  individuali  au fost studiați  ca indicatori ai
evoluției  bolii  parodontale,  este  puțin  probabil  ca  un  biomarker
autonom să  se  prezinte  cu  un  nivel  de  specificitate  și  sensibilitate
suficient  de  ridicat  pentru  a  îndeplini  criteriile  unui  instrument  de
diagnostic. Cu atât mai mult, în cazul unor leziuni endo-parodontale
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combinate, apare necesitatea unui diagnostic care să includă evaluarea
unui complex de markeri biologici.

Este de remarcat faptul că metodele care măsoară cantitatea
totală de metaloproteinază matriceală-9 dintr-un eșantion pot duce la o
interpretare greșită a asocierii acestei enzime cu leziunile parodontale.
Limitările în utilizarea nivelului total al enzimelor pot fi depășite prin
calcularea  nivelului  enzimatic  selectat  în  raport  cu  nivelul
inhibitorului său și prezentarea acestuia ca raport enzimă / inhibitor.

Cercetătorii identifică și testează continuu „semnăturile” bolii
parodontale  complexe,  care  vor  permite  diagnosticarea  precisă  și
îmbunătățirea îngrijirii individualizate. Sunt disponibile noi tehnologii
care sunt capabile să măsoare panouri de biomarkeri salivari pentru
diagnosticarea  și  recomandările  de  tratament  exacte  ale  bolii
parodontale. Deoarece biomarkerii specifici pentru boala parodontală
și  evoluția  sunt  determinate  prin  analiza  longitudinală,  se  pare  că
tehnologia  este  pregătită  pentru  a  face  față  descoperirii  științifice.
Ambele se vor reuni pentru a permite furnizorilor de servicii medicale
să îmbunătățească prevenirea și tratamentul bolilor parodontale prin
intermediul unui tratament personalizat.

Cercetarea  de  faţă  a  reuşit  să  demonstreze  relaţia  între
diabetul  zaharat  şi  leziunile  endo-parodontale,  prin  evaluarea
statusului  parodontal  şi  răspunsul  la  faza  iniţială  de  terapie
parodontală,  asociată  cu  doze  subantimicrobiene  de  doxiciclină.
Datele oferite de studiul realizat sunt cu atât mai importante, cu cât
acestea oferă informații pe care nu am reușit să le regăsim în literatura
de  specialitate  referitoare  la  abordarea  răspunsului  inflamator  al
gazdei la pacienți cu diabet zaharat și leziuni parodontale.

Capacitatea de identificare a pacienţilor diabetici cu un risc
crescut  la  complicaţii  ar  duce  la  îmbunătăţirea  tratamentului  şi
profilaxiei,  în  sensul  că  aceasta  ar  fi  îndreptată  mai  eficient  spre
subiecţii ce prezintă un risc major, printre numărul din ce în ce mai
crescut  al  pacienţilor  cu  diabet.  Mai  mult,  există  dovezi  care  să
sugereze ca tratamentul şi profilaxia infecţiilor orale ar beneficia de
menţinerea unui control al metabolismului diabetului mai competent
(Grossi & Genco 1998). 
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Beneficiul  suplimentar  la  debridarea  convențională
subgingivală  generat  de  doxiciclina  în  doze  subantimicrobiene  se
datorează inhibării puternice a degradării matricei extracelulare, chiar
și în cazuri severe de parodontită. Doza aprobată de FDA (Food and
Drug Administration) pentru doxiciclina sub-antimicrobiană este  de
20  mg  de  două  ori  pe  zi,  timp  de  până  la  9  luni.  Acțiunea
antimicrobiană și  efectele secundare ale antibioticelor (de exemplu,
apariția  bacteriilor  rezistente  la  antibiotice)  nu  apar  la  dozele
terapeutice recomandate. 

Implicațiile acestui studiu au un potențial de anvergură dacă
rezultatele sunt confirmate în studiile mai mari și pe termen lung. În
primul rând, SDD este un medicament deja aprobat pentru tratamentul
adjuvant  al  parodontitei.  Deoarece pacienții  cu diabet  zaharat  tip  2
prezintă un risc crescut de parodontită, utilizarea crescută a acestui tip
de  terapie  în  populație  va  îmbunătăți  rezultatele  tratamentului
parodontal și ar putea duce la îmbunătățiri și la rezultatele diabetului.
În al doilea rând, la fel ca în studiile SDD pe populații non-diabetice,
nu am observat  nicio incidență crescută a evenimentelor adverse la
pacienții cu diabet zaharat tip 2 care au luat SDD timp de trei luni. În
al treilea rând, subiecții au luat doze stabile de agenți hipoglicemici
orali și / sau insulină și nu au fost observate evenimente adverse, ceea
ce  indică  o  aparentă  lipsă  de  interacțiuni  adverse  medicamentoase
între SDD și acești agenți.

Rămâne, de asemenea, să se stabilească dacă administrarea pe
termen lung a SDD este sigură și eficientă în reducerea complicațiilor
diabetului. Cu toate acestea, pe baza acestor date pilot, aceste studii
longitudinale par a fi justificate.

Cercetarea de faţă a fost  dirijată spre aflarea căii  celei  mai
potrivite de-a accesa statusul  diabetului  la pacienţi,  ce ar  ajuta atât
medicii stomatologi sau generalişti cât şi pe pacienţii diabetici, prin
identificarea acelora ce au nevoie urgentă de tratament dentar.
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