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THE ROLE OF THE HOST MODULATION OF THE INFLAMMATORY 

RESPONSE AS AN ADJUNCTIVE PERIODONTAL TREATMENT (ABSTRACT) 
The concept of modulating the host response translates into modifying or regulating the harmful or 

destructive aspects of the host's inflammatory response in the periodontal tissue that occurs as a result of chronic 

challenge of subgingival plaque. While studies on NSAIDs, bisphosphonates and, more recently, p38MAPK 

inhibitors, and rezolvine lipoxins, demonstrated beneficial effects, only sub-antimicrobial doses of doxycycline 

obtained the FDA approval. However, the clinical relevance of adjunct therapy benefits is still questioned. 

Further progress in this area expects better forms of disease classification and identification of the molecular 

basis for multi-faceted imbalances that cause inflammation. Resolvins have a positive effect on neutrophils in 

subjects with localized aggressive periodontitis; topical resolvind can reverse the periodontal inflammation in 

animal models with periodontal disease. Scientists are pinning their hopes in pharmacogenomics, where genetic 

and epigenetic changes of the the patient will modulate the host response by medication and even diet. 
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INTRODUCERE 

Terapia modulatoare este un concept 

de tratament care are ca scop reducerea 

distrugerii tisulare și stabilizarea 

parodonțiului prin inhibarea sau modificarea 

unor elemente distructive și/sau stimularea 

componentelor de protecție sau regenerare a 

răspunsului gazdei. Terapiile modulatoare 

pot include produse farmaceutice aplicate 

sistemic sau local, care sunt prescrise ca 

adjuvante la alte forme de tratament 

parodontal. Terapiile modulatoare oferă 

posibilitatea de a muta strategiile de 

tratament parodontale la un nou nivel. Din 

punct de vedere istoric, tratamentul 

parodontal s-a concentrat pe reducerea 

provocării bacteriene prin instrumentele de 

suprafață rădăcină. Cu toate acestea, 

rezultatele după tratamentul convențional al 

acestei boli cronice nu sunt întotdeauna 

optime, previzibile sau stabile.  

În parodontită, gazda este 

responsabilă pentru cea mai mare parte din 

liza tisulară, ceea ce duce la semnele clinice 

ale bolii [1, 2, 3]. Modulatori de răspuns al 

gazdei oferă potențialul pentru modularea 

sau reducerea acestei distrugeri, prin 

ameliorarea proceselor inflamatorii excesive 

sau patologic crescute pentru a spori 

oportunitățile care ar genera vindecare și 

stabilitate parodontală. O varietate de clase 

de medicamente au fost evaluate ca 

modulatori de răspuns, inclusiv 

medicamente anti-inflamatorii nesteroidiene, 

bifosfonați și tetracicline. 

 

MEDICAMENTELE ANTI-

INFLAMATORII NESTEROIDIENE 

Medicamentele anti-inflamatorii 

nesteroidiene inhibă formarea de 

prostaglandine, inclusiv prostaglandina E2, 

care este produsă printr-o varietate de tipuri 

de celule care infiltrează parodonțiul 

(inclusiv neutrofile, macrofage, fibroblaste și 

celule epiteliale), ca răspuns la 

lipopolizaharide. Nivelurile de PGE2 sunt 

crescute în mod semnificativ în țesutul și 

lichidul crevicular al pacienților cu boli 
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parodontale, comparativ cu subiecții sănătoși 

[4]. Studiile au arătat că flurbiprofenul, 

indometacinul [5], naproxen și altele [6, 7], 

administrate sistemic zilnic pe perioade de 

până la 3 ani, au încetinit semnificativ rata 

pierderii osoase alveolare, comparativ cu 

pacienții tratați cu placebo.  

Cu toate acestea, medicamentele 

anti-inflamatorii nesteroidiene au o serie de 

dezavantaje serioase care exclud în mod 

esențial utilizarea lor ca tratament adjuvant 

pentru boala parodontală. Administrarea 

zilnică pentru perioade lungi de timp (ani, 

mai degrabă decât luni) este necesară pentru 

ca beneficiile parodontale să devină evidente 

și medicamentele antiinflamatoare 

nesteroidiene sunt asociate cu efecte 

nedorite semnificative, inclusiv probleme 

gastrointestinale, hemoragii (ca urmare a 

scăderii agregării plachetare) și insuficiență 

renală și hepatică. De asemenea, pacienții 

odată ce încetează terapia cu AINS, se poate 

observa o revenire sau chiar accelerare a 

ratei pierderii osoase observate înainte de 

tratamentul medicamentos, ca efect de 

”rebound”. 

 

BIFOSFONAȚII 
Bifosfonații perturbă activitatea 

osteoclastică și, prin urmare, inhibă resorbția 

osoasă. Bisfosfonații reprezintă o clasă de 

compuși chimici înrudiți structural cu 

pirofosfatul, care reglează mineralizarea prin 

legarea de cristale de hidroxiapatită, dar nu 

este stabil in vivo, suferind hidroliza 

legăturii sale P-O-P, ca rezultat al activității 

pirofosfatazei [8]. Înlocuirea atomului de 

oxigen cu un atom de carbon (creând o 

legătură P-C-P) are ca rezultat formarea unei 

molecule bifosfonat care este stabilă chimic 

și rezistă la hidroliză prin pirofosfatază și 

fosfatază alcalină. Astfel, bifosfonații se 

leagă de cristale de hidroxiapatită pentru a 

preveni dizolvarea acestora. Aceștia cresc, 

de asemenea, diferențierea osteoblastelor și 

inhibă activarea osteoclastelor, fiind utilizați 

pe scară largă în managementul osteoporozei 

și a altor afecțiuni resorptive. 

Date fiind aceste proprietăți, nu este 

surprinzător faptul că bifosfonati au fost 

cercetați ca adjuvanți în tratamentul bolii 

parodontale; într-un studiu pe câini cu 

parodontită naturală, utilizarea 

alendronatului a fost asociată cu o creștere 

semnificativă a densității osoase, comparativ 

cu placebo [9]. În parodontita indusă 

experimental în studiile pe animale, 

bifosfonați reduc resorbția osului alveolar 

[10], și în studiile umane, bifosfonații au 

crescut densitatea osului alveolar [11]. În 

studiile clinice randomizate controlate cu 

placebo, la subiecți umani cu boală 

parodontală, utilizarea de bifosfonați a 

condus la reduceri semnificative statistic ale 

pierderii osului alveolar după 9 luni [12] și 

la îmbunătățiri semnificative statistic ale 

înălțimii osului alveolar [13]. Cu toate 

acestea, o analiză sistematică a concluzionat 

că numărul mic de studii care au fost 

publicate, fiecare conținând un număr redus 

de subiecți, a împiedicat obținerea de 

concluzii semnificative cu privire la 

beneficiile bifosfonaților, atunci când sunt 

utilizați ca tratament adjuvant în boala 

parodontală [12]. Ca urmare a acestui fapt, 

un studiu clinic randomizat pe 335 de 

pacienți cu boala parodontală care au primit 

fie alendronat sau placebo, a raportat că 

după 2 ani de tratament nu au existat 

diferențe în nivelul osului alveolar sau în 

densitatea osoasă între cele două grupuri de 

tratament [14]. Cu toate acestea, într-un 

subgrup de pacienți cu densitate minerală 

mandibulară scăzută, alendronat a redus 

semnificativ pierderea de masă osoasă, 

comparativ cu placebo. 

Au fost publicate mai multe rapoarte 

de caz de necroză avasculară a maxilarelor, 

în special a mandibulei, în urma 

tratamentului cu bifosfonați, cu un risc 

crescut de necroză osoasă după extracții 

dentare. Acest aspect a fost denumit 

osteonecroză asociată cu bifosfonați și este o 

complicație semnificativă și gravă clinică a 

terapiei cu bifosfonați [15]. Orientarea 

actuală este de a evita extracțiile la pacienții 

care au primit tratament cu bifosfonati pe 

termen lung, avizul specialistului fiind 

necesar. În prezent, nu există medicamente 

bifosfonate care să fie aprobate și indicate 

pentru a fi utilizate ca adjuvante în 

tratamentul bolii parodontale. 
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DOZELE SUBANTIMICROBIENE DE 

DOXICICLINĂ 

Dozele subantimicrobiene de 

doxiciclină rămân, în prezent, singurul 

modulator de răspuns al gazdei indicat în 

mod specific ca tratament adjuvant pentru 

parodontită. Doxiciclina, similar cu alți 

membri ai familiei tetraciclinei, are 

capacitatea de a inhiba metaloproteinazele 

matriceale (MMPs), o familie de enzime 

dependente de zinc, care sunt capabile să 

degradeze o varietate de molecule ale 

matricei extracelulare, inclusiv colagenul 

[16]. MMPs joaca un rol-cheie în distrugerea 

tisulară observată în boala parodontală și 

sunt secretate de majoritatea tipurilor de 

celule din parodonțiu, inclusiv macrofage, 

neutrofile, fibroblaste, keratinocite, celule 

endoteliale și osteoclaste.  

Motivul utilizării dozele 

subantimicrobiene de doxiciclină ca 

modulator răspuns gazdă este că inhibă 

activitatea MMP printr-o varietate de 

mecanisme sinergice independente de orice 

proprietăți antibiotice. Doxiciclina a fost 

confirmată ca fiind un inhibitor mai eficace 

decât minociclina sau tetraciclină; 

doxiciclina are o concentrație inhibitoare 

mult mai mică (IC50 = 15 lm) decât 

minociclina (IC50 = 190 lm) sau tetraciclina 

(IC50 = 350 lm), ceea ce indică faptul că o 

doză mult mai mică a doxiciclinei este 

necesară pentru a reduce la un nivel al 

colagenazei cu 50% comparativ cu 

minociclina sau tetraciclina. Mai mult, 

doxiciclina a fost de asemenea dovedită a fi 

mai eficientă în blocarea activității 

colagenazei neutrofilelor (MMP-8) decât a 

activității colagenazei fibroblastice (MMP-

1), ceea ce sugerează că doxiciclina poate 

furniza o metodă sigură de reducere a 

nivelurilor patologic crescute de colagenază 

fără a interfera cu turnoverul normal al 

țesutului conjunctiv. 

Capacitatea doxiciclinei de inhiba 

activitatea MMP a fost recunoscută ca 

reprezentând o nouă strategie de tratament 

pentru managementul parodontitei [17]. Cu 

toate acestea, o preocupare majoră legată de 

administrarea pe termen lung a doxiciclinei a 

fost posibilitatea de dezvoltare a rezistenței 

la antibiotice. Într-adevăr, atunci când doze 

mari (antimicrobiene) de tetraciclină (250 

mg pe zi timp de 2-7 ani) au fost anterior 

administrate ca tratament pentru parodontita 

refractară, până la 77% din pacienți au 

dezvoltat rezistență a microflorei expuse la 

tetraciclină [18]. Prin urmare, a fost 

introdusă o doză mică de 20 mg de două ori 

pe zi, care a demonstrat, după 2 săptămâni, 

inhibarea activitatății colagenazei cu 60-80% 

în țesuturile gingivale și fluidul crevicular la 

pacienții cu parodontită cronică. Studii 

ulterioare de durată relativ scurtă (1-3 luni) 

au indicat faptul că acest regim de dozare ar 

putea preveni progresia parodontitei fără 

apariția organismelor doxiciclin-rezistente 

sau alte efecte secundare tipice antibioticelor 

[19]. 

O preocupare exprimată inițial a fost 

că utilizarea prelungită a doxiciclinei, chiar 

și la o doză de 20 mg de două ori pe zi, 

poate duce la dezvoltarea rezistenței la 

antibiotice. Cu toate acestea, nu există 

dovezi pentru apariția rezistenței la 

antibiotice în oricare dintre studiile care au 

investigat această problemă până în prezent. 

Acest lucru a fost confirmat în mai multe 

studii randomizate în care probele de biofilm 

subgingival au fost colectate de la pacienți 

înainte și după 9-27 luni de tratament cu 

doze subantimicrobiene de doxiciclină sau 

placebo [20]. O constatare consistentă în 

aceste studii a fost ca dozele 

subantimicrobiene de doxiciclină nu au 

determinat o suprainfecție sau înlocuire a 

florei orale oportuniste, nu au existat 

schimbări semnificative în datele CMI50 sau 

CIM90, și nu a existat o dezvoltare a 

rezistenței multidrog la antibiotice.  

În ceea ce privește datele de 

siguranță, concentrația plasmatică a 

doxiciclinei în urma unei doze 

subantimicrobiene (20 mg) este scăzută, cu 

studii farmacocinetice demonstrând maxime 

ale concentrațiilor de 0,7-0,8 lg / ml și la 

starea de echilibru de aproximativ 0,4 lg / ml 

(Caton, 1999), care sunt mult sub 

concentrațiile de 3-4 lg / ml estimate după 

administrarea unor doze de antibiotice de 

100-200 mg de doxiciclină [21].  
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Astfel, efectele nedorite sunt mai 

puțin probabil să apară ca urmare a 

tratamentului cu doze subantimicrobiene de 

doxiciclină, comparativ cu dozele 

antimicrobiene de doxiciclină. În literatura 

de specialitate, studii clinice randomizate au 

raportat în mod regulat că dozele 

subantimicrobiene de doxiciclină sunt bine 

tolerate, fără diferențe semnificative în 

efecte adverse, comparativ cu placebo [22].  

 

COMBINAȚII DE MODULATORI AI 

RĂSPUNSULUI GAZDEI 

Medicamentele modulatoare care 

vizează diferite aspecte ale proceselor 

patogene din parodontită au fost combinate 

pentru a maximiza rezultatele terapeutice. 

Astfel, 19 pacienți cu parodontită cronică, 

care au fost programați pentru chirurgie 

parodontală de acces, distribuiți randomizat 

pentru a primi doze subantimicrobiene de 

doxiciclină (20 mg de două ori pe zi), 

flurbiprofen (50 mg de patru ori pe zi), sau o 

combinație a celor două medicamente timp 

de 3 săptămâni [23]. Biopsiile gingivale 

obținute de la site-urile de chirurgie 

planificate înainte și după tratamentul 

medicamentos au fost analizate pentru 

inhibitorul-a1 de proteinază, diferite MMPs 

și elastaza neutrofilelor. Trei săptămâni de 

doze subantimicrobiene de doxiciclină  au 

produs o reducere semnificativă a 

proteinazei neutre derivate de gazdă, în timp 

ce flurbiprofen singur nu produs nicio 

reducere. Cu toate acestea, terapia 

combinată a produs o reducere sinergică 

semnificativă statistic a activităților 

colagenazei, gelatinazei (de 69 și 69% 

respectiv), precum și o reducere mai mică a 

activității elastazei (46%).  

Un efect similar a fost de asemenea 

descris în cazul tetraciclinelor modificate 

chimic administrate împreună cu 

flurbiprofen la sobolani artritici: nivelurile 

de tetraciclină au fost crescute la nivelul 

articulațiilor, când a fost administrat și 

flurbiprofen chiar dacă nivelele serice ale 

tetraciclinei au fost aceleași ca și în cazul 

tetraciclinei administrate în monoterapie 

[24]. Mecanismul prin care flurbiprofen a 

promovat absorbția tetraciclinei în leziunea 

inflamatorie locală este necunoscut dar s-ar 

putea referi la îmbunătățirea fluxului 

sanguin local, la nivelul leziunii 

(imbunatatind astfel livrarea locala a 

tetraciclinei modificate chimic).  

Doze subantimicrobiene de 

doxiciclină au fost, de asemenea, combinate 

cu gelul doxiciclină aplicat la nivel local 

(10%; Atridox, CollaGenex Pharmaceuticals 

Inc, Newtown, PA), în pungi mai mari de 5 

mm, în combinație cu terapia mecanică într-

un studiu controlat cu placebo pe 171 

subiecți [25]. Această terapie combinată a 

dus la îmbunătățiri clinice semnificativ mai 

mari decât terapia mecanică la peste 6 luni, 

cu reduceri de adâncime la sondare mai 

importante.  

Inhibitorii de sintază de oxid nitric 

(NOS) au demonstrat efecte de inhibare a 

resorbției osoase și a proceselor inflamatorii 

în experimente pe șoareci cu parodontită 

indusă. NOS este responsabilă pentru 

producerea de oxid nitric (NO) de catre 

celulele epiteliale și inflamatorii ca răspuns 

la citokinele proinflamatorii în anumite 

maladii inflamatorii, cum sunt artitele sau 

boala parodontală. Deși NO are o activitate 

protectoare antimicrobiană, concentrații 

crescute de NO determina un efect citotoxic 

asupra celulelor-gazda.  

 

MOLECULELE PROREZOLVINICE 

Noi căi și procese care stau la baza 

rezoluției inflamației au fost descoperite, cu 

un interes crescut în mediatori proresolvinici 

și lipidici ai inflamației. Faptul că rezoluția 

inflamației este mai degrabă un proces activ 

decât o descompunere pasivă a semnalelor 

proinflamatorii, mediată de o nouă clasă de 

agoniști proresolvinici ai receptorilor 

mediatoari ai lipidelor [26] a stârnit interesul 

în potențialul molecule proresolvinice pentru 

a neutraliza și elimina leucocitele 

inflamatorii și pentru a preveni patologia 

parodontală [27]. 

Moleculele proresolvinice includ 

lipoxinele (LX), care sunt produse din 

metabolismul acidului arahidonic endogen 

(AA) și resolvinele, care sunt derivate din 

dieta acizi grași polinesaturați omega-3 (ω-3 

PUFA). Domeniul de aplicare al moleculelor 
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derivate din ω-3 PUFA continuă să crească 

pe măsură ce sunt realizate noi descoperiri și 

în prezent include protectinel și maresinele 

[28].  

LX sunt agoniști ai receptorului care 

controlează faza de rezoluție a inflamației 

acute și promovează vindecarea leziunii 

[28]. Resolvinele și protectinele, care au în 

comun proprietăți proresolvinice similare cu 

LX, sunt, de asemenea, agoniști de receptori, 

care promovează rezoluția inflamației [29]. 

Această familie nou identificată de mediatori 

lipidici proresolvinici reprezintă o nouă 

abordare pentru controlul inflamației; mai 

degrabă completează sau favorizează 

"semnalul off”, decât să inhibe ”semnalul 

on”. Foarte important, o astfel de abordare 

oferă posibilitatea de rezoluție pozitivă, 

agonist -mediată de semnalele potențiale 

celulare ale receptorilor fără multiplele 

efecte secundare atribuite tratamentelor anti-

inflamatorii tradiționale bazate pe 

antagoniști de conducere [30]. 

Acțiunile LX includ limitarea 

migrației PMN în locurile inflamației, cu 

promovarea apoptozei PMN și activarea 

monocitelor către un fenotip non-

inflamatoriu. Macrofagele non-flogistice 

rezultate resping PMN-urile apoptotice prin 

fagocitoză și determină un clearance 

îmbunătățit al bacteriilor la nivelul 

suprafețelor mucozale [30]. 

Potentialul terapeutic al LX conduce 

rezoluția inflamației și restabilește 

homeostazia tisulară. Cu toate acestea, acești 

autacoizi au o durată scurtă de viață; sunt 

metabolizați rapid și sunt instabili, ceea ce îi 

face candidați farmacologici săraci în forma 

lor nativă. Pentru a ocoli această problemă, 

au fost sintetizate prin sinteză organică totală 

analogi stabili ai LX. Analogii lipoxinici 

declanșați de aspirină (ATLa) 

interacționează selectiv cu receptorii 

lipoxinici la nivelul neutrofilelor in vitro. 

Potențialul ATLa ca agenți antiinflamatori a 

fost examinat pe modele animale cu leziuni 

tisulare mediate de PMN [31]. 

 

AGONIȘTII DE REZOLUȚIE 

DERIVAȚI DIN PUFA  

În timp ce LX sunt produse din 

substratul de acid gras ω-6 endogen, AA, o 

altă familie de agoniști ai resolușiei este 

metabolizată prin aceleași sisteme 

enzimatice LO ale ω-3 PUFA din dietă - 

rezolvinele și protectinele. Rezolvinele și 

protectinele sunt derivate din acidul 

eicosapentaenoic (EPA) si acidul 

docosahexaenoic (DHA), cel mai frecvent 

PUFA ω-3 găsit în uleiul de pește [27].  

Rezolvinele și protectinele se leagă 

de receptori distincți pentru a induce căi cu 

mecanism unic de acțiune anti-inflamatorie 

și proresolvinică, care diferă de LX. Ca și în 

cazul ATLa, COX-2 modificat de aspirină 

produce o clasă de molecule rezolvinice cu 

aceeași stabilitate și durată de acțiune 

crescută [28]. Rezoluția inflamației indusă 

de rezolvine și protectine se caracterizează 

prin stoparea infiltrării neutrofilelor și 

inducerea apoptozei PMN, atrăgând 

monocite non-flogistice care se diferențiază 

în macrofage de rezoluție. Acestea din urmă 

stimulează fagocitoza neutrofilelor 

apoptotice și clearance-ul bacteriilor 

consolidate la nivelul suprafețelor mucozale, 

inducând clearance-ul leziunilor și revenirea 

la homeostazie [32]. 

Niciunul dintre agoniștii de rezoluție 

nu a fost aprobat până în prezent pentru 

utilizare clinică, cu toate că o serie dintre 

aceștia sunt în stadiu de dezvoltare. Cu toate 

acestea, impactul biologic al PUFA ω-3 din 

dietă asupra inflamației și bolii inflamatorii, 

a fost descris [33].  

O nouă apreciere a agoniștilor de 

rezoluție produși prin căi necunoscute 

anterior, cum ar fi LX, ATLa, rezolvinele și 

protectinele, relevă importante căi de 

rezoluție a inflamației, care conduc la 

restabilirea homeostaziei tisulare. 

Experimentele efectuate pe subiect animal și 

uman sugerează o abordare nouă și 

captivantă pentru modularea farmacologică a 

inflamației: utilizarea agoniștilor receptorilor 

de rezoluție a inflamației pentru a regla activ 

răspunsul inflamator. Potențialul este clar: 

agoniștii de rezoluție sunt molecule 

fiziologice, nu inhibitorii, care să 

compromită apărarea gazdei. Aceiași 

mediatori lipidici care conduc la rezoluția 

inflamației stimulează clearance-ul 



Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 5, Issue 2, July - December 2016 

 

10 

microbian la nivelul suprafețelor mucozale.  

 

CONCLUZII 

Modularea răspunsului gazdei a 

apărut ca un concept de tratament valabil 

pentru managementul bolii parodontale și 

reprezintă un pas important pentru clinicieni 

și pacienți. Până în prezent, numai dozele 

subantimicrobiene de doxiciclină au fost 

aprobate în mod specific ca modulator de 

răspuns pentru tratamentul parodontitei și 

majoritatea studiilor clinice ale 

medicamentului au demonstrat în mod clar 

un avantaj. Cercetări suplimentare sunt 

necesare pentru a evalua eficacitatea dozelor 

subantimicrobiene de doxiciclină în asistența 

medicală primară, și, de asemenea, să se 

concentreze pe rezultate pe termen foarte 

lung, cum ar fi prevenirea pierderii dinților. 

Aspectele economice de sănătate ale terapiei 

ar trebui, de asemenea, investigate: astfel, în 

cazul în care dozele subantimicrobiene de 

doxiciclină conferă îmbunătățiri clinice 

semnificative, costul medicamentelor poate 

fi compensat prin reducerea nevoii de 

tratament suplimentar, cum ar fi chirurgia 

parodontală. 

Evoluții viitoare în ceea ce privesc 

dozele subantimicrobiene de doxiciclină vor 

include formule cu eliberare modificată, care 

să atingă concentrații plasmatice susținute de 

doxiciclină timp de 24 de ore, dar care să 

necesite doar o doză pe zi, îmbunătățind 

astfel complianța pacientului. 

În plus, dezvoltarea de tetracicline 

modificate chimic este binevenită, deoarece 

acest lucru va elimina complet toate 

preocupările cu privire la orice posibile 

efecte antimicrobiene ale acestor agenți.  

Astfel de medicamente care vizează 

aspecte relativ specifice ale proceselor 

patogene (și, prin urmare, tind să aibă 

rezultate mai previzibile) ar putea fi 

preferate în comparație cu agenți care au 

efecte profunde, și, eventual, imprevizibile, 

asupra răspunsurilor inflamatorii umane.  
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