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REZUMAT
Introducere: Înţelegerea mecanismelor de patogenitate implicate în boala parodontală ne determină să ne
concentrăm eforturile terapeutice nu numai asupra factorului microbian, cât şi asupra răspunsului gazdei şi în
special asupra metaloproteinazelor. Acestea au un rol major în distrucţia ţesuturilor parodontale. Doxiciclina în
doză subantimicrobiană (DDS) de 20 mg de două ori pe zi inhibă MMP în exces, neavând efecte adverse.
Scop: Evaluarea efectului terapiei cu DDS timp de 6 luni asupra parametrilor clinici în cazul pacienţilor cu
parodontită marginală cronică profundă.
Metodă: Am luat în studiu un număr de 42 pacienţi cu parodontită marginală cronică profundă. La 19 pacienţi
am făcut detartraj şi chiuretaj radicular (DCR) şi am administrat Doxiciclină, iar la 23 pacienţi am făcut doar
DCR. Am măsurat adâncimea pungilor parodontale la momentul începerii studiului, după 3 luni şi după 6 luni.
Rezultate: Din lotul căruia i-am administrat Doxiciclină, la şase luni, 32,57% dintre situsurile cu pungi
parodontale peste 7 mm au o scădere de 3 mm şi 10,43% dintre situsurile cu pungi parodontale de 4-6 mm
au o scădere de 3 mm. În lotul martor, la 6 luni, doar 5,83% dintre situsurile cu pungi parodontale peste 7 mm
au scăzut cu 3 mm şi 4,58% dintre situsurile cu pungi parodontale 4-6 mm au scăzut cu 3 mm.
Cuvinte cheie: Doxicilină în doză subantimicrobiană, parodontită marginală profundă

ABSTRACT
Background: The understanding of the pathogenesis of periodontal disease has led us to focus on bacterial infection
as well as host response (matrix metalloproteinases). MMPs play an important role în the destruction of periodontal
tissues. Sub-antimicrobial dose doxicyclyne (SDD) 20 mg bid inhibits MMPs în exccess without any side effects.
The aim of this study was to evaluate the effect of SDD therapy for six months on the clinical parameters of
patients with chronic periodontitis.
Material and methods: The study was conducted on 42 patients with chronic periodontitis. 19 patients were
treated by scaling, root planning (SRP) and Doxycycline 20 mg bid, and 23 patients were treated only by
SRP. Periodontal depth was measured at baseline, at 3 months and 6 months.
Results: At the completion of the 6 months trial, în the SDD group, 32.57% of deep pockets (≥ 7 mm at
baseline) have a PD reduction ≥ 3 mm from baseline and 10.43% of moderate pockets (4-6 mm at baseline)
have a PD reduction ≥ 3 mm from baseline. The SRP group have only 5,83% of deep pockets with a reduction
≥ 3mm and 4,58% of moderate pockets with a reduction ≥ 3mm.
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INTRODUCERE
În cursul inflamaţiei parodontale, PMN se acumulează în număr mare în ţesutul parodontal şi răspund activ şi agresiv prin eliberarea unei cantităţi
mari de MMP-8 şi MMP-9 care degradează colagenul de tip 1 (cel mai abundent din ligamentul
parodontal). Există o corelaţie între severitatea parodontitei marginale cronice profunde şi nivelul
MMP-8 şi MMP-9 din lichidul şanţului gingival şi
din ţesutul parodontal. (1,4,5)
Din înţelegerea patogenezei bolii parodontale se
desprind trei direcţii terapeutice: 1) reducerea încărcăturii microbiene prin detartraj şi chiuretaj radicular şi păstrarea igienei orale 2) modificarea factorilor de risc (oprirea fumatului, îmbunătăţirea
controlului diabetului zaharat etc.); 3) modularea
răspunsului gazdei. Tratamentul antimicrobian prezintă două limite majore: este imposibilă eliminarea
în totalitate a bacteriilor din pungile parodontale
datorită repopulării rapide, iar tratamentul antimicrobian nu se adresează răspunsului gazdei şi nu
influenţează direct amplitudinea reacţiei inflamatorii generatoare de MMP. Tratamentul antimicrobian nu are efect direct asupra activităţii MMP, ci
indirect, prin scăderea încărcăturii microbiene se
reduce cantitatea de simuli patogeni care ar genera
inflamaţie. (2,6)
Inhibitorii farmacologici ai MMP; în 1983 Golub
a stabilit că tetraciclinele au proprietatea de a chela
ionii de Zn + 2 din MMP, independent de activitatea
antimicrobiană. Potenţialul inhibitor al doxicilinei
este mai mare decât al minociclinei şi tetraciclinei,
iar nivelul plasmatic necesar pentru inhibiţia MMP
este mai mic decât pentru efectul antimicrobian (1).
Acţiunea modulatoare a doxicilinei asupra inflamaţiei (1,3,7):
• MMP active sunt direct inhibate prin chelarea
ionilor de Zn + 2, Ca + 2;
• inhibarea activării oxidative a MMP latente;
• inhibă exprimarea unor citokine proinflamatorii (IL-1,IL-6,TNFα şi PGE2);
• consumă oxigenul activ şi inhibă producţia
de oxigen de către PMN;
• stimulează fibroblastele să producă colagen;
• reduce activitatea osteoblastelor şi rezorbţia
osoasă;
• inhibă MMP produse de osteoblaste.

În studiu am inclus un număr de 42 de pacienţi,
21 bărbaţi şi 21 femei cu vârsta cuprinsă între 29 şi
84 de ani, cu diagnosticul de parodontită marginală
cronică profundă. Iniţial am luat în studiu 47 de
pacienţi, însă cinci pacienţi au fost excluşi din
studiu (patru din lotul cu doxiciclină, din cauza inconsecvenţei administrării medicamentului şi unul
din lotul martor, din cauza neprezentării la controale). Între cele două loturi nu există diferenţe
statistic semnificative în ceea ce priveşte vârsta,
sexul şi fumatul.
În ceea ce priveşte distribuţia pacienţilor în
funcţie de vârstă şi sex, nu există diferenţe statistic
semnificative între cele două loturi.
Am împărţit pacienţii în două loturi: lotul Doxiciclină: 19 pacienţi cărora le-am administrat Doxiciclina în doză subantimicrobiană de 20 mg de două
ori pe zi timp de şase luni, după ce am efectuat
detartraj şi chiuretaj radicular, şi lotul martor: 23 de
pacienţi cărora le-am făcut doar detartraj şi chiuretaj
radicular. Preparatul comercial de doxiciclină este
Periostat® şi s-a administrat cu o oră înainte de
masă sau cu două ore după masă.
Numărul pacienţilor fumători din lotul cu doxiciclină este de 3, iar în lotul martor este de 4.
Am aplicat următoarele criterii de excludere: sarcina şi alăptarea, diabetul zaharat, infecţii sistemice,
boli hepatice şi renale, necesitatea administrării
antibioprofilaxiei înaintea manoperelor terapeutice
de rutină, existenţa unui tratament cu tetracicline în
ultimele trei luni, alergie la tetracicline, necesitatea
administrării unui antibiotic pentru mai mult de două
săptămâni în timpul tratamentului cu Doxiciclină,
folosirea contraceptivelor orale.
După întrunirea criteriilor de eligibilitate pentru
studiu, am stabilit aleator din care grup să facă parte
pacientul.
Am măsurat adâncimea pungilor parodontale
(PD) în şase puncte per dinte, indicii de placă, tartru
şi sângerare, apoi se practică detartraj şi chiuretaj
radicular până când suprafeţele radiculare devin
netede. Apoi am irigat punga parodontală cu soluţie
de gluconat de clorhexidină 0,12%.
În funcţie de adâncimea pungii parodontale la
momentul începerii studiului, situsurile au fost stratificate în funcţie de severitate: 0-3 mm – normal,
4-6 mm – moderat, ≥ 7 mm – sever.
Am efectuat măsurătorile iniţial, la 3 luni şi
respectiv la 6 luni de la începerea studiului.

MATERIAL ŞI METODĂ

REZULTATE

Studiul s-a desfăşurat în cadrul Disciplinei
Parodontologie UMF „Carol Davila“, în perioada
2007-2010.

Am analizat 3.192 de situsuri din lotul în care
s-a administrat Doxiciclina şi 3.864 de situsuri din
lotul martor (Tabelul 1).
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La 6 luni rezultatele sunt urmăroarele: subgrupa
4-6 mm are o reducere medie a PD de 1,37 mm în
lotul cu Doxiciclină şi de 1,21 mm în lotul martor.
Subgrupa peste 7 mm are o reducere medie a PD de
2,64 mm în lotul cu Doxiciclină şi de 1,67 în lotul
martor.
Am calculat procentul de situsuri din fiecare
subgrupă, care au o variaţie a adâncimii pungii parodontale de 2 mm şi, respectiv, de 3 mm (Tabelul 4).

TABELUL 1. Repartiţia situsurilor în funcţie de
adâncimea pungilor parodontale în momentul începerii
studiului
Lotul Doxiciclină Lotul martor
număr/procent număr/procent
Pungi parodontale cu
2.418
2.899
adâncimea iniţială 0-3 mm
75,75%
75,02%
Pungi parodontale cu
642
828
adâncimea iniţială 4-6 mm
20,11%
21,42%
Pungi parodontale cu
132
137
adâncimea iniţială peste
4,13%
3,54%
7 mm
Total
3.192
3.864
100%
100%

TABELUL 4. Numărul de pungi parodontale (exprimate
procentual) din fiecare subgrupă (0-3 mm, 4-6 mm şi
peste 7 mm) şi din fiecare lot, care au avut o reducere
de 2 mm şi, respectiv, de 3 mm, la 3 luni şi la 6 luni de
la începerea studiului

La momentul începerii studiului, între cele două
loturi nu au fost diferenţe semnificative statistic în
ceea ce priveşte adâncimile pungilor parodontale.
Am aplicat testul Student bilateral pentru dispersii egale, respectiv inegale. Acest test demonstrează pentru o reprezentativitate de peste 95% la
o valoare critică (p-value < 0,001) că cele două loturi sunt semnificativ diferite după trei şi şase luni.
Am calculat cu cât a variat adâncimea pungii
parodontale (media, mediana şi deviaţia standard)
pentru fiecare subgrupă (0-3 mm, 4-6 mm şi peste 7
mm) din fiecare lot la 3 şi respectiv la 6 luni. (Tabelul 2 şi 3). Rezultatele obţinute la 3 luni sunt urmăroarele: subgrupa 4-6 mm are o reducere medie
a adâncimii pungii parodontale (PD) de 0,93 mm în
lotul cu Doxiciclină şi de 0,83 mm în lotul martor.
Subgrupa peste 7 mm are o reducere medie a PD de
1,37 mm în lotul cu Doxiciclină şi de 0,98 în lotul
martor.

Grup PD
0-3 mm
Grup PD
4-6 mm
Grup PD
peste
7 mm

3 luni
6 luni
3 luni
6 luni
3 luni
6 luni

Lotul cu Doxiciclină
Lotul Martor
Reducere Reducere Reducere Reducere
de 2 mm de 3 mm de 2 mm de 3 mm
0%
0%
0%
0%
0,53%
0,24%
0,31%
0%
23,36%
8,56%
13,52%
6,88%
30,68%
10,43%
12,43%
4,58%
37,18%
25,75%
18,97%
8,02%
43,18%

32,57%

Lotul cu Doxiciclină
Deviaţia Eroarea
Media Mediana
standard standard
-0,12
0
0,34
0,01

Media

-0,93

-1

0,41

0,02

-0,83

-1

0,46

0,02

-1,37

-1

0,54

0,05

-0,98

-1

0,39

0,03

-0,07

Lotul martor
Deviaţia
Mediana
standard
0
0,26

Eroarea
standard
0

TABELUL 3. Diferenţa dintre adâncimea pungilor parodontale (PD) la şase luni şi momentul
începerii studiului

Subgrupa cu PD
iniţial 0-3 mm
Subgrupa cu PD
iniţial 4-6 mm
Subgrupa cu PD
iniţial peste 7 mm

5,83%

Pentru subgrupa 0-3 mm din ambele loturi nu
s-au înregistrat diferenţe semnificative statistic în
ceea ce priveşte variaţia adâncimii pungilor parodontale la 3 şi 6 luni.
În cadrul lotului căruia i-am administrat doxiciclina, pungile adânci (peste 7 mm) au un potenţial
mai mare de reducere a adâncimii pungilor parodontale, comparativ cu subgrupa 4-6 mm.

TABELUL 2. Diferenţa dintre adâncimea pungilor parodontale (PD) la trei luni şi momentul
începerii studiului

Subgrupa cu PD
iniţial 0-3 mm
Subgrupa cu PD
iniţial 4-6 mm
Subgrupa cu PD
iniţial peste 7 mm

10,21%

Lotul cu Doxiciclină la 6 luni
Deviaţia Eroarea
Media Mediana
Media
standard standard
-0,15
0
0,56
0,01
-0,1

Lotul martor la 6 luni
Deviaţia
Eroarea
Mediana
standard
standard
0
0,31
0,01

-1,37

-1

0,68

0,03

-1,21

-1

0,64

0,02

-2,64

-3

0,76

0,07

-1,67

-2

0,82

0,07
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În subgrupele cu adâncimea pungii parodontale
peste 7 mm am înregistrat procentul cel mai mare
de situsuri a căror variaţie a adâncimii pungii parodontale a fost de 3 mm la 6 luni (32,57% în lotul cu
doxiciclină, 5,83% în lotul martor) şi respectiv de 2
mm la 6 luni (43,18% în lotul cu doxiciclină,
10,21% în lotul martor) (Tabelul 4). Lotul cu doxiciclină are un procent mai mare de situsuri la care a
scăzut adâncimea pungii parodontale cu 3 mm şi
respectiv cu 2 mm.
După administrarea doxiciclinei timp de 6 luni,
am obţinut rezultate mai bune atât pentru subgrupa
4-6 mm, cât pentru subgrupa peste 7 mm, comparativ cu administrarea doar timp de 3 luni.
În ambele loturi, numărul de situsuri care au o
variaţie a adâncimii pungilor parodontale de 3 mm
este mai mic decât numărul de situsuri care au o
variaţie a adâncimii pungilor parodontale de 2 mm,
atât în subgrupa 4-6 mm, cât şi în subgrupa peste 7
mm.
Diferenţa între lotul martor şi lotul terapeutic
pentru subgrupa 0-3 mm este nesemnificativă.
În cadrul lotului cu Doxiciclină, la 6 luni, procentul de situsuri care înregistrează o scădere a
adâncimii pungii parodontale de 2 mm şi respectiv
de 3 mm este mai mare decât la 3 luni, ceea ce semnifică o creştere a eficienţei tratamentului odată cu
mărirea duratei de administrare.

În cadrul lotului martor, atât pentru subgrupa
4-6 mm, cât şi pentru subgrupa peste 7 mm, la 6
luni, numărul de situsuri cu evoluţie favorabilă a
căror variaţie a adâncimii pungii parodontale este
de 2 mm şi respectiv de 3 mm, este mai mic decât
la 3 luni, ceea ce arată o agravare a bolii.
Comparând subgrupele cu adâncimea pungilor
parodontale de 4-6 mm şi peste 7 mm din ambele
loturi, constat că doxiciclina a avut efect benefic în
scăderea adâncimii pungilor parodontale.
Din lotul căruia i-am administrat doxiciclină,
32,57% dintre situsurile cu pungi parodontale peste
7 mm au o scădere de 3 mm şi 10,43% dintre situsurile cu pungi parodontale 4-6 mm au o scădere de 3
mm la 6 luni (Tabelul 4).
Din punct de vedere economic, trebuie abordată
problema balanţei între costurile tratamentului pe
termen lung cu doxiciclină şi scăderea nevoii de
tratament chirurgical.

CONCLUZII
Acest studiu indică faptul că detartrajul şi chiuretajul radicular împreună cu tratamentul cu doxiciclină în doză subantimicrobiană timp de şase luni
îmbunătăţeşte evoluţia bolii parodontale prin scăderea adâncimii pungilor parodontale.
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