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PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE CONTROL OF ORAL MICROBIAL BIOFILM. 

REVIEW (Abstract): 

Microbial biofilms in the oral cavity are involved in the etiology of various oral conditions, including 

periodontal and dental implant failures. It is therefore not surprising that bacteria growing in dental plaque, a 

naturally occurring biofilm, display increased resistance to antimicrobial agents . 

Current treatment techniques involve either periodic mechanical disruption of oral microbial biofilms or 

maintaining therapeutic concentrations of antimicrobials in the oral cavity, both of which are fraught with 

limitations. The development of alternative antibacterial therapeutic strategies therefore becomes important in 

the evolution of methods to control microbial growth in the oral cavity. In this review, we propose to provide an 

overview of photodynamic therapy with emphasis on its current status as an antimicrobial therapy to control oral 

bacteria, and review the progress that has been made, concerning the applications of photodynamic therapy for 

targeting biofilm-associated oral infections and new frontiers of antimicrobial photodynamic therapy research 

will be introduced, including targeting strategies and thereby providing the opportunity for more effective 

disease prevention and control. 
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INTRODUCERE 

Terapia fotodinamică a apărut ca 

alternativă la acțiuni antimicrobiene și 

mijloace mecanice de eliminare a plăcii 

microbiene. In această trecere in revista a 

datelor din literatura de specialitate, ne 

propunem să oferim o imagine de ansamblu a 

terapiei fotodinamice cu accent pe actualul 

său statut de tratament antimicrobian pentru 

controlul bacterian oral, plecand de la revuew 

facut de Nikolaos S. Soukos si J. Max 

Goodson, 2011.[1]  

Utilizarea terapiei fotodinamice pentru 

combaterea înmulțirii microorganismelor a 

fost pentru prima dată demonstrată acum 

peste 100 de ani, atunci când Oscar Raab a 

reportat efectul letal al clorhidratului de 

acridină. Terapia fotodinamică pentru 

infecțiile umane este bazată pe conceptul că 

un agent (fotosensibilizator) care absoarbe 

lumina poate fi preluat de bacterii preferențial 

și, ulterior activat prin lumina lungimii de 

undă corespunzătoare în prezența oxigenului 

pentru a genera oxigen singlet și radicali 

liberi de O2, care sunt citotoxici pentru 

microorganisme. Terapia fotodinamică a 

apărut ca alternativă la acțiuni antimicrobiene 

și mijloace mecanice de eliminare a plăcii 

microbiene, ca urmare a activității de 

pionierat al profesorului Michael Wilson si 

colaboratorii [2] de la Eastman Dental 

Institute, University College din Londra, 

Marea Britanie. 

 

MECANISMUL DE ACȚIUNE AL 

TERAPIEI FOTODINAMICE 

Implicarea luminii și a oxigenului în 

procesul fotodinamic a fost demonstrată la 

începutul secolului trecut de von 

Tappeiner[3], care a inventat termenul 

„fotodinamic”. După absorbția fotonului din 

lumină, o moleculă de fotosensibilizator în 
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stare libera (S) este transformat în starea 

libera excitat (S*) și primește energia 

fotonului. Moleculele în starea T pot emite 

lumină (fosforescență) sau pot reacționa în 

continuare cu una sau ambele dintre cele două 

căi (cunoscute sub numele de procese foto de 

tip Iși tip II), ambele necesitând oxigen [4] 

Reacția de tip I implică transferul de electroni 

din fotosensibilizatorul în stare de triplet, cu 

participarea unui substrat pentru producerea 

de ioni radicali, care pot reacționa cu 

oxigenul pentru a produce substanțe 

citotoxice, cum ar fi superoxidul, hidroxilul și 

radicalii derivați din lipide [5]  

Reacția de tip II implică transferul de 

energie a fotosensibilizatorului în stare de 

triplet pentru a produce oxigen în stare libera, 

care poate oxida mai multe molecule 

biologice, cum ar fi proteinele, acizi nucleic 

și lipide și duc la citotoxicitate[6]  

Oxigenul liber, probabil, posedă cele mai 

importante mecanisme dăunătoare în terapia 

fotodinamică [7], are o difuzie de aproximativ 

100 nm și un timp de înjumătățire de 0,04 <ls. 

O caracteristică importantă a terapiei 

fotodinamice este selectivitatea dublă; în 

primul rând, prin realizarea de concentrări 

crescute a fotosensibilizatorului pentru 

legarea specifică de țesuturi și, în al doilea 

rând, limitând iradierea la volumul specificat. 

În terapia fotodinamică antibacteriană, 

fotodistrucția este, în principal,cauzată de 

deteriorarea membranei citoplasmatice și 

ADN [8,9,10]. 

 

SUBSTANTELE FOTOSENSIBILIZA-

TOARE 

Cei mai mulți fotosensibilizatori, din 

cursul de investigare pentru tratamentul 

cancerului, se bazează pe nucleu tetrapirolic, 

cum ar fi porfirinele, clorul, bacterioclorinele 

și ftalocianinele [11]. Această structură de 

inel tetrapirolic este numit porfină și derivații 

ei sunt numite porfirine. Clorul și 

bacterioclorinele sunt porfirine cu unul și, 

respectiv, două legături duble, în timp 

ceftalocianinele sunt porfirine cu un sistem 

inelar extins. În terapia fotodinamică 

antimicrobiană, un fotosensibilizator ideal ar 

trebui să posede următoarele proprietăți: un 

randament cuantic ridicat de stat triplet pentru 

obținerea de concentrații mari de medicament 

activ; un randament cuantic mare de oxigen 

singlet; o afinitate de legare crescută pentru 

microorganisme; un spectru larg deacțiune; 

afinitate de legare scăzută pentru celulele 

animale pentru a evita riscul de fotodistrucție 

a țesuturilor gazdă; O predilecție redusă 

pentru selectarea tulpinilor bacteriene 

rezistente; un risc minim de producere a 

proceselor mutagene; și toxicitate chimică 

scăzută [12].  

Bacteriile gram-pozitive sunt în general 

sensibile la fotoinactivare [13,15,17], în timp 

ce bacteriile gram-negative sunt adesea 

raportate ca fiind rezistente la acțiunea 

fotodinamica [15,16], cu excepția cazului în 

care permeabilitatea membranei externe este 

modificată (14]. 

Fotosensibilizatorii antimicrobieni, cum 

sunt porfirinele, ftalocianinele și fenotiazinele 

(de exemplu, albastru de toluidină și albastru 

de metilen), care poartă o sarcină pozitivă, 

pot acționa în mod direct, atât asupra 

bacteriilor gram-negative și asupra celor 

gram-pozitive [18,19]. 

Sarcina pozitivă pare să contribuie la 

legarea fotosensibilizatorului la membrana 

bacteriană externă, inducând leziuni 

localizate, care favorizează penetrarea 

acesteia. Albastrul de toluidină și albastrul de 

metilen  sunt utilizate în mod obișnuit în 

terapia fotodinamică pentru antiseptizarea 

cavității orale. 

 Albastrul de toluidină este un colorant 

vital care a fost folosit pentru colorarea 

mucoaselor în anomalii ale colului uterin și 

ale cavității bucale și pentru demarcarea 

limitelor leziunilor inainte de a fi excizate. În 

plus, s-a dovedit a fi un fotosensibilizator 
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puternic pentru distrugerea bacteriilor orale 

[20]. Albastrul de metilen a fost folosit ca un 

agent fotosensibilizant din anii 1920. A fost 

folosit pentru a detecta leziunile premaligne 

ale mucoaselor și ca un colorant marker în 

chirurgie.  

Recent, activarea fotosensibilizatorilor a 

fost realizat prin laseri diodă care emit  

lumina pe o anumită lungime de undă. Aceste 

dispozitive sunt portabile și costul lor este 

mult mai mic în comparație cu cea a laserelor 

argon, lasere cu galiu-aluminiu arseniură cu 

diodă și lasere cu heliu-neon, care au fost 

folosite mai ales în terapia fotodinamică.  

 

TERAPIA FOTODINAMICA: ASPECTE 

ACTUALE 

Terapia fotodinamică a găsit cel mai mare 

succes în tratamentul cancerului, 

degenerescenta maculară legata de vârsta, 

keratoza actinică si esofagul  Barrett. 

Aplicarea terapiei fotodinamice pentru 

direcționarea în funcție de microbi patogeni 

în plăgi infectate a fost explorată pe modele 

de animale. Terapia fotodinamică cu aplicarea 

topică a ALA este utilizată drept etichetă sau 

instrucțiune pentru tratamentul acneei vulgare 

și a fost folosită pentru utilizarea clinică ca 

agent antifungic. 

În domeniul stomatologic, terapia 

fotodinamică pentru tratamentul paliativ al 

pacienților cu cancer avansat la cap si gât este 

aprobată în Uniunea Europeană, Norvegia și 

Islanda. Recent, în Canada, produsul numit 

Periowave a fost comercializat de Ondine 

Biopharma Corporation pentru tratamentul 

parodontitei. Produsul Periowave este format 

dintr-un sistem laser cu o personalizat-

proiectat piesa de mână și kituri de tratament 

al pacientului de albastru de metilen. Un kit 

care include clorura de fenotiazina pentru 

terapia clinică fotodinamică este acum 

disponibil in Austria, Germania, Elveția și 

Marea Britanie (Helbo; Photodynamic 

Systems GmbH & Co. KG, Grieskirchen, 

Austria). Kit-uri similare care includ albastru 

de toluidină O sunt de asemenea disponibile 

de la alte companii, inclusiv Denfotex Ltd., 

Dexcel Pharma Technologies Ltd., SciCan 

Medtech AG și Cumdente GmbH. In Clinica 

de Parodontologie, UMF „Gr.T.Popa”, Iasi se 

foloseste sistemul SMART-pad 

(Orangedental)  

 

BIOFILMULUI ORAL SI BOALA 

PARODONTALA 

Biofilmele care colonizează suprafețele 

dinților și mucoasa pungii parodontale / 

sulcusul gingival (placa dentară subgingivală) 

sunt printre cele maicomplexe biofilme, care 

există în natură. Aceste biofilme includ o 

categorie de specii selectate din mai mult de 

700 de specii de bacterii sau phylotipuri 

[21,22] care pot duce la boli parodontale 

(gingivita sau parodontita). Îndepărtarea 

mecanică a biofilmului parodontal este în 

prezent cea mai frecventă metodă folosită îm 

tratamentului bolii parodontale.  

Agenții antimicrobieni sunt de asemenea 

folosiți, dar mai multe specii din biofilm pot 

să prezinte mecanisme de rezistență [23] și 

menținerea concentrațiilor terapeutice de 

antimicrobiene în cavitatea bucală poate fi 

dificil [24]. 

 

TERAPIA FOTODINAMICĂ a fost 

sugerată ca alternativă la agenții 

antimicrobieni chimici pentru eliminarea 

bacteriilor subgingivale si tratarea 

parodontitei [2]. Aplicarea de albastru de 

metilen-mediat prin terapia fotodinamică în 

studiile clinice utilizând fie Kitul de tratament 

Periowave, fie kitul de tratament Helbo 

Albastru, este următoarea: se aplică albastru 

de metilen în mod direct în pungile 

parodontale pentru 60 secunde, urmat 

deexpunerea la lumină roșie printr-o sondă cu 

fibră optică pentru 60 secunde per pungă sau 

per dinte (10 secunde pe situs, șase situsuri în 

total). În majoritatea acestor studii, terapia 
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fotodinamică folosită ca adjuvant nu prezintă 

nici un efect benefic. Este posibil ca 

expunerile scurte la lumina sa nu aducă 

beneficii clinice. Datele obținute din aceste 

studii sunt prezentate în tabelul 2 și va fi 

discutat mai jos.  

Mai multe studii au arătat că bacteriile 

patogene implicate în boala parodontală sunt 

sensibile la terapia fotodinamica în culturile 

planctonice [25,26,27,28], placa de pilitură 

[28,29] si biofilme [30] folosind albastru de 

metilen [28,30], albastru de toluidină 

[28,29,30,31], ftalocianină (47, 226, 230), 

[30,31,], HCI hematoporfirină [30], 

hematoporfirină ester [30] și un conjugat între 

poli-L-lizină și clor e6 fotosensibilizator.  

Cu toate acestea, alte studii au demonstrat 

distrucția incompletă a agenților patogeni 

orali în pilitură de plăci [32], monospecii de 

biofilme [33] și multispecii de biofilme 

[34,35,36], utilizând albastru de metilen 

[33,34,35]  albastru de toluidină [32].  

Sensibilitatea bacteriilor derivate din placa 

bacteriană umană pentru terapia fotodinamică 

cu albastru de metilen in vitro în culturile 

planctonice a fost comparată cu condițiile 

biofilmului [37].  

Biofilme au fost, de asemenea, expuse la 

albastru de metilen (25 sau 50 lg / ml) și în 

aceleași condiții de lumină ca și omologii lor 

în faza planctonică. Terapia fotodinamică a 

produs în aproximativ 63% cazuri uciderea 

bacteriilor în faza planctonică, în timp ce în 

biofilmele derivate din aceleași mostre de 

placă efectul luminii a redus uciderea până la 

31%.  

De asemenea, s-a demonstrat că 

phenothiazine - fotosensibilitor, inclusiv 

albastru de metilen și albastru de toluidina O, 

pot dobândi rezistență bacteriană [38]. 

Nivelul redus al susceptibilității biofilmului la 

terapia fotodinamică poate fi legat de 

inactivarea albastrului de metilen, existența 

unor bacterii în biofilme și dezvoltarea lentă a 

acestora sau  anumite fenotipuri exprimate de 

specii din biofilm atunci când sunt atașațila 

suprafața agarului [39]. Sensibilitatea redusă 

a biofilmelor la terapia fotodinamica poate fi, 

de asemenea, atribuită penetrării reduse de 

albastru de metilen [40]. 

Mijloace biofizice, precum iradierea cu 

ultrasunete și câmpuri electrice, cunoscut sub 

numele de Bioacustică și, respectiv, efect 

bioelectric, au fost folosite pentru a spori 

eficacitatea diferitor agenți în distrugerea 

microorganismelor biofilmelor. Cu toate 

acestea, mijloacele respective necesită un 

timp de aplicare de până la 48 de ore pentru a 

realiza o acțiune bactericidă semnificativă 

[41] ceea ce reprezintă un impediment în 

utilizarea lor clinică. Undele fotomecanice 

sunt unde generate de lasere [42] și sunt una 

dintre cele mai recente platforme tehnologice 

pentru livrarea de medicamente.  

Studiile experimentale pe șobolani(in 

vivo) au arătat suprimarea agenților patogeni 

din parodontită si o reducere a acesteia după 

terapia fotodinamică cu albastru de toluidină 

[43,44].  Cu toate acestea, de Almeida și 

colab. [45,46,47] au constatat că terapia 

fotodinamică a avut un efect pe termen scurt 

asupra reducerii distrugerii tesutului 

parodontal la șobolani.   Aceiași autori au 

constatat, reduceri semnificative ale pierderii 

osoase parodontale la diabetici [45] și 

imunosupresie [48] la șobolani utilizând 

albastru de toluidină.. 

 Mai multe studii clinice au fost efectuate 

pentru a investiga efectele adjuvante ale 

terapiei fotodinamice în parodontita umană.  

În toate aceste studii, albastru de metilen a 

fost fotosensibilizatorul. Două dintre aceste 

studii au raportat o îmbunătățire clinică 

semnificativă (adâncimea redusă la sondarea 

pungilor și reducerea sângerării la sondare, a 

crescut nivelul de atașament clinic). De 

asemenea, terapia fotodinamică repetată (de 

cinci ori in cadrul a 2 săptămâni) ca adjuvant 

la debridare mecanică a dus la imbunatatirea 

semnificativă a efectelor clinice [49]. Alte 
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studii nu au raportat beneficii clinice 

semnificative [50,51,52,53] 

Recent, a fost raportat că fie terapia 

fotodinamică, fie detartrarea și curățarea 

suprafeței radiculare în monoterapie au avut 

efecte similare asupra parametrilor clinici 

[54,55,56], precum și factorul alfa și 

activatorul receptorului factorului nuclear 

kappa B ligand (RANKL) în cazul de necroză 

tumorală la pacienții cu parodontită agresivă 

[57].  

Siguranța fotodinamică antimicrobiană 

orală de actualitate este terapia folosind 

albastru de toluidină, demonstrată în mai 

multe studii [56,58,59,60,61,62]. În plus, 

utilizarea clinică a albastrului de metilen în 

terapia fotodinamică a vezicii urinare și 

esofagiană pentru tipuri de cancer la acest 

nivel, împreuna cu utilizarea sa în iradierea 

Helicobacterului  pylori la nivelul mucoasei 

gastrice  [63], sugerează că utilizarea locală 

de albastru de metilen are o contribuție 

clinică semnificativă. Sunt necesare studii 

suplimentare pentru a determina eficiența 

parametrilor pentru un beneficiu clinic 

maxim, care să acționeze fără a leza țesuturile 

parodontale. Studiile clinice care sprijină 

eficacitatea și siguranța acestora sunt încă în 

curs de elaborare. 

 

FRONTIERE NOI IN TERAPIA 

FOTODINAMICA LA NIVELUL 

CAVITATII ORALE 

Terapia fotodinamica ca tratament local al 

infectiilor orale ,fie in combinatie cu 

metodele de terapie orala standard fie singura 

reprezinta o modalitate simpla, netoxica si 

ieftina cu un risc minim de rezistenta al 

bacteriilor. Cu toate acestea, lipsa de 

incredere in testele clinice nu a permis sa fie 

confirmata eficacitatea terapiei fotodinamice. 

Studiile au fost efectuate utilizand conditiii si 

parametri de tratament diferiti cu insuficiente 

rezultate microbiologice clinice. 

Sensibilitatea redusa a complexelor 

biofilmelor orale la terapia antimicrobiana 

fotdinamica necesita dezvoltare si noi directii 

de abordare a acestei terapii.  

Strategiile terapeutice evoluate pentru 

complexele din biofilmul oral includ 

utilizarea substantelor ce actioneaza asupra 

matricei biofilmului bacteriilor persistente. 

Utilizarea bacteriofagelor sau a peptidelor 

antimicrobiene sintetice poate oferi 

posibilitatea tintirii bacteriilor fara a prezenta 

rezistenta.  

Recent, s-au remarcat avantajele acestei 

terapii tinta, castigand o atentie sporita 

utilizarea luminii, a anticorpilor-

fotosensibilizatori si a conjugatelor 

bacteriofag-fotosensibilizator sau a 

substantelor pe baza de fragmente tinta cum 

ar fi nanoparticulele.  

 

FOTOTERAPIA 

In unele cazuri aplicarea unui 

fotosensibilizator nu este necesara deoarece 

apar fotosensibilzatori naturali in cadrul unor 

specii microbiene. Aceasta este o adevarata 

particularitate la unele specii microbiene.  

Nikolaos Souk [1] a aratat ca lumina in 

band,variind de la 380 la 520 nm a realizat 

reducere cu 3 ori mai mult din probele 

prelevate de la pacientii cu parodontita 

cronica,a unor specii bacteriene precum P. 

Gingivalis, P.intermedia, Prevotella 

nigrescens si Prevotella melaninogenica. In 

acest studiu s-a estimat si analizat prezenta 

porfirinelor endogene a bacteriilor negru 

pigmentate (BPB) prin hibridizarea ADN ului 

pentru 40 de taxoni,nainte si dupa fototerapie. 

Inactivarea acestor bacteria de catre fascicolul 

de lumina, a fost de asemenea raportata si de 

catre alti autori. 

Bacteriile negru-pigmentate cum ar fi P. 

intermedia, P. nigrescens si P. 

melaninogenica sunt ascociate cu gingivita, 

fiind responsabile si de cresterea tendintei la 

sangerarea cronica. Specii de Prevotella s-au 

obtinut in numar mare pe suprafata limbii de 
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la subiectii cu respiratie orala urat 

mirositoare. In alt studiu [1] microflora 

salivei umane a fost expusa la lumina albastra 

la 400-500 nm, unde a fost observata o 

reducere a nivelului de compusi sulfurici si 

un inhibitor selectiv al bacteriilor gram 

negative, fapt ce face ca aceasta terapie sa fie 

folosita la pacientii cu respiratie neplacuta.  

In plus, bacteriile din specia P. gingivalis 

si P. intermedia sunt associate cu dezvoltarea 

parodontitei,  care este considerata a fi 

implicata in patogeneza bolilor cardio-

vasculare. Bacteriile negru-pigmentate au fost 

descoperite in placi de aterom iar prezenta lor 

in probele de placa subgingivala a fost 

asociata cu niveluri crescute de proteina C 

reactiva. 

Bazate pe aceste probe, putem propune o 

stratategie de fototerapie intra-orala [56,61]. 

Consideram ca, la subiectii sanatosi placa 

dentara ramane stabila pe o perioada lunga de 

timp din cauza un echilibru dinamic intre 

speciile din comunitatea bacteriana. O 

crestere a numarului de agenti microbieni in 

aceasta comunitate este produsa de un 

dezechilibru homeostazic la acest nivel. In 

acest caz, suprimarea factorilor bacterieni va 

avea ca rezultat o crestere a florei microbiene 

ce va fi asociata cu starea de sanatate orala 

[1] 

 Studiile de mai sus introduc noi cai de 

cercetare, in care fototerapia ar putea fi 

folosita in scop profilactic.  

Expunerea zilnica si foarte scurta a 

pungilor parodontale si a mucoasei dorsale a 

limbii la fototerapie, la pacientii cu gingivita, 

parodonitita si respiratie neplacut mirositoare 

ar putea ar putea avea effect inhibitor a 

speciilor de bacterii negru pigmentate, de pe 

placa dentara si de pe suprafata limbii, prin 

procesul de activare a porfirinelor endogene.  

Acest fapt ar avea un impact benefic in 

reducerea sangerarii in gingivite, reducerea 

inflamatiei in parodontite, si eliminarea 

respiratiei neplacute. In toate cazurile, 

fototerapia poate avea ca rezultat suprimarea 

treptata a bacteriilor negru pigmentate care va 

duce la o stare de sanatate orala a pacientului. 

Aceasta tehnica noua [1] poate oferi 

urmatoarele avantaje comparativ cu alte 

metode de terapie parodontala (chiuretaj, 

surfasaj, chirurgie parodontala): rapida, 

nedureroasa, selectiva, penetrarea complete a 

luminii in placile dentare, patrunderea 

limitata in tesutul gingival, nu prezinta 

toxicitate, nu modifica gustul si este posibil 

un beneficiu microbiologic si clinic cu un 

impact minim asupra microbiotei naturale. 

 

TERAPIA FOTODINAMICA MEDIATA 

DE ANTICORPI 

Conjugatul anticorpi-fotosensibilizatori a 

fost folosit pentru a tinti Staphylococcus 

aureus. Uciderea selectiva a P. gingivalis s-a 

realizat in prezenta Streptococcus Sanguinis 

si in fibroblastii gingivali folosind un 

combinat de  anticorp monoclonal cu albastru 

de toluidina  impotriva P. gingivalis . In doua 

studii, s-a folosit ca vehicul bacteriofagele 

pentru a transporta staniul ca 

fotonsensibilizator pe suprafata tulpinilor de 

S. aureus. Acest lucru a dus la uciderea 

microorganismelor pana la 99,7%.  

Combinatia intre laser si nanoparticulele 

de aur atasate selectiv la bacteria pentru 

uciderea lor este o tehnologie noua, introdusa 

recent. Suprafata S. Aureus a fost tintita 

folosind 10-40 nm nanoparticule de aur 

impreuna cu anti corpi. Energia care a fost 

absorbita de nanoparticule in timpul iradierii 

a fost transferata rapid in caldura ducand la 

distructie bacteriana. 

 Aceasta terapie fotodinamica s-a axat mai 

frecvent in tratamentul bolilor maligne. 

Capacitatea  acestei terapii in a tinti bacteriile 

este ca nu afecteaza celulele gazda. Prin 

urmare aceste abordari, ar trebui studiate in 

continuare in vitro si pe animale [1]. 
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TERAPIA FOTODINAMICA CU 

NANOPARTICULE 

In clinica, Nikolaos Souk [1] patrunderea 

albastrului de metil in biofilmul oral poate fi 

incompleta, unde atat compusul fotoactiv cat 

si lumina ar trebui aplicate pe o perioada de 

15 minute. Prin urmare, pentru a acoperi acest 

fapt este necesara dezvoltarea unor sisteme de 

transport al albastrului de metil care ii va 

imbunatati caracteristicile farmacologice ale 

acestuia. Recent, pentru a imbunatati 

activitatea farmacologica si pentru a realiza 

un effect therapeutic dorit, am propus 

incapsularea albastrului de metil in 

nanoparticule de (poly lactic-co-glycolic acid) 

- PLGA.  

Nanoparticulele polimerice biodegradabile 

din PLGA au fost utilizate ca un system de 

transport pentru diversi fotosensibilizatori. 

Matricea nanoparticulelor PLGA este un 

polyester co-polimer de polilactida si 

poliglicolida ce a primit aprobarea US Food 

and Drug Administration pentru 

biocompatibilitatea si capacitatea sa de a 

degrada un organism prin cale naturala.  

Cu toate acestea, faptul ca nanoparticulele 

incarcate cu albastru de metil a redus 

supravietuirea bacteriilor cu 34 pana la 58,5%  

arata ca albastrul de metil a penetrat bine 

celula bacteriana. 

Utilizarea polimerilor biodegradabili 

pentru a sintetiza nanoparticule face ca 

produsul final sa fie atractiv in utilizarea lui 

in clinica. Acest nanoagent are multe 

proprietati favorabile pentru un 

fotosensibilizator: masa critica mare (pachet 

concentrat de fotosensibilizator) in 

producerea oxigenului reactiv pentru a 

distruge bacteria, reduce posibilitatea de 

rezistenta la medicamente, agentii de 

transport selectivi prin directionare pasiva sau 

activa si matricea particulelor nu este 

imunogena. 

 Nanoparticulele PLGA incarcate cu 

diversi compusi (de exemplu, antibiotic) au 

fost folosite pentru tintirea agentilor 

bacterieni. Cu toate acestea, pana de curand 

utilizarea PLGA nu a fost explorata in 

dinamica fototerapiei.  

In viitor, o anbordare mai aprofundata a 

nanoparticulelor incarcate cu albastru de 

metil ar putea oferi parametri mai buni pentru 

un efecte maxime dorite, acesti parametri  

constand in: cantitatea de albastru de metil 

incapsulata in nanoparticule, timpul de 

incubare a nanoparticulelor in interiorul 

microorganismelor, densitatea puterii, si 

fluent enegiei luminii.  

Intr-o etapa ulterioara, ar fi necesara o 

comparatie intre efectele fotodinamice ale 

nanoparticulelor incarcate cu albastru de 

metil si albastrul de metil singur. 

 

CONCLUZII 

Aplicatiile terapiei fotodinamice pentru 

tratarea afectiunile orale sunt limitate numai 

de catre imaginatia noastra. Aplicatiile nu se 

reduc doar la afectinile precum cariile 

dentare, boala parodontala ci si in cancerul 

oral, peri-implantite, terapia endodontica, 

candidoza orala si halitoza. Toxicitatea redusa 

si efectele rapide reprezinta avantaje ale 

terapiei fotodinamice. 

Acum este momentul in a demonstra 

dovezi clare in aplicabilitatea clinica. In acest 

moment, in istorie, este dificil in a sti unde 

fototerapia orala ne va conduce dar 

promisiunea este clara si oportunitatile
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