
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXII, NR. 3, AN 201658

STUDIU ASUPRA INFLUENŢEI RADIAŢIEI LASER LA 
NIVELUL PLĂCII BACTERIENE COMPARATIV CU 

CLORHEXIDINA 0,2% – ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ
ŞI MICROSCOPICĂ

Study on the influence of laser radiation in the plaque compared with 0.2% 
chlorhexidine – microbiological and microscopic analysis

Dr. Daliana Mocuţa1, Prof. Dr. Carmen Todea1, Asist. Univ. Dr. Andreea Lazea2,
Şef Lucr. Dr. Elena Hogea3, Şef Lucr Dr. Ing. Cornelia Muntean4

1Disciplina de Reabilitare Orală şi Urgenţe în Medicina Dentară,
Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“, Timişoara

2Disciplina de Pedodonţie, Facultatea de Medicină Dentară, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“, Timişoara

3Disciplina de Microbiologie, Facultatea de Medicină, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“, Timişoara

4Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Universitatea Politehnica, Timişoara

Autor corespondent:
Carmen Todea, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“, Bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 9, Timişoara
E-mail: carmentodea@gmail.com

REZUMAT
Obiective. Scopul studiului a fost acela de a evalua efectul antimicrobian al tratamentului utilizând radiaţia 
laser şi Clorhexidina 0,2% privind reducerea numărului de microorganisme orale patogene, adiacente brack-
eturilor ortodontici.
Material şi metodă. Suspensiile de microorganisme s-au obţinut de la pacienţi purtători de bracketuri. Pro-
bele inoculate cu aceste suspensii au fost supuse metodelor de decontaminare reprezentate de aplicarea 
radiaţiei laser utilizând laserul Er:YAG cu parametrii diferiţi 80 mj – 15 Hz; 80 mj – 8Hz, dioda LED 660 nm, 
dioda chirurgicală GaAlAs şi Clorhexidina 0,2%. După aplicarea tratamentului s-au recoltat probe din jurul 
bracketurilor şi s-au incubat la termostat la 37°C. Metoda de evaluare a rezultatelor a fost reprezentată de 
testul bacteriologic de numărare a coloniilor nou formate. Prelucrarea statistică a fost realizată cu programul 
Microsoft Excel, one-way ANOVA şi testul Tukey-Kramer.
Rezultate. În urma numărării coloniilor nou formate s-a constatat că cel mai bun efect bactericid s-a observat 
în grupa laserului Er:YAG, urmând ca eficienţă grupa Diodei GaALAs comparativ cu grupul de control. În 
urma analizei one-way ANOVA se poate observa o diferenţă semnificativă între grupe în ceea ce priveşte 
valorile rezultate în urma aplicării diferitelor tratamente experimentale (p < 0,05).
Concluzii. Studiul de faţă demonstrează eficienţa superioară a radiaţiei laser Er:YAG în decontaminarea 
coloniilor nou formate în jurul bracketurilor ortodontici..

Cuvinte cheie: radiaţia laser, placa bacteriană, Streptococcus mutans, 
bracketuri ortodontici, Clorhexidina 0,2%

ABSTRACT
Objectives. The aim of this study was to evaluate de antimicrobian effect of laser radiation and chlorhexidine 
0.2% treatment for reducing the number of pathogenic oral microorganisms, especially Streptococcus mutans, 
adjacent orthodontic brackets.
Materials and methods. The suspension of microorganisms were obtained from patients orthodontic braces 
wearers. The probes were inoculated with this suspension and after that were exposed to decontamination meth-
ods represented by Erbium laser using two type of parameters: 80 mj - 15 Hz and 80 mj - 8 Hz, light emitting-diode 
(LED) 660 nm, surgery diode and 0.2% clorhexidine. After treatment, were harvesting probes around brackets 
and then were incubated aerobically at 37°C. To confirm the bactericid effect of treatment, it was adopted the 
colony forming units method. The Microsoft Excel program, one-way ANOVA and Tukey-Kramer test were used 
for statistical processing. 
Results. According to colony forming unit method the best bactericide effect was observed for the erbium laser 
group, following by surgery diode group comparatively with negative control group. Following one-way ANOVA 
analysis it can be remarked the significance difference from groups in terms of values resulted by application of 
different experimental treatments.

ORTODONŢIE
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Conclusions. The present study prove the highest efficiency of Er:YAG laser radiation on newly colony forming 
around orthodontic brackets decontamination.

Keywords: titanium, osseous defect, SEM, EDAX

INTRODUCERE

Cavitatea bucală este puternic colonizată de un 
complex, relativ specific, reprezentat de o comu-
nitate microbiană sesilă, în cadrul căreia există o 
legătură puternic interdependentă a microorganis-
melor aderate unele de altele şi/sau pe suprafeţele 
dentare fiind organizate în aşa numitul biofilm oral, 
respectiv placa dentară (1,2). Acest biofilm apa-
re sub forma unui complex tridimensional având 
microorganismele încorporate într-o matrice de 
substanţe polimerice extracelulare. Placa dentară 
conţine o varietate însemnată de specii bacteriene, 
multe din acestea fiind responsabile pentru infec-
ţiile de la nivelul cavităţii bucale. Printre acestea, 
demineralizarea smalţului este una dintre cele mai 
frecvente afecţiuni care reprezintă o consecinţă 
directă a perturbării echilibrului între procesul de 
remineralizare şi demineralizare (3,4). Decenii de 
studii epidemiologice, biochimice şi pe animale au 
raportat că predominanţa biofilmului oral este re-
prezentată de grupa streptococilor, majoritar fiind 
Streptococcus mutans (S.m.), incriminat totodată şi 
în iniţierea leziunilor carioase. Ca atare, o conse-
cinţă de mare importanţă clinică ca urmare a modu-
lui de organizare a structurii biofilmului şi alterare 
a modelului de expresie al genelor microorganis-
melor este reducerea susceptibilităţii agenţilor pa-
togeni la substanţele antimicrobiene. Vechimea şi 
structura biofilmului, de asemenea, poate restricţio-
na calea de pătrundere a agenţilor antimicrobieni 
la nivelul biofilmului, putând să lase celule în pro-
funzimea plăcii neafectate (5). Alte studii de spe-
cialitate atestă faptul că streptococii sunt primele 
bacterii ce colonizează suprafeţele orale, ponderea 
acestora fiind de 70% la nivelul plăcii bacteriene şi 
ca urmare, Streptococcus mutans este primul agent 
odontopatogen prezent în placa dentară supragingi-
vală. Având ca punct de plecare leziunile carioase 
şi afecţiunile parodontale ca urmare a acumulării 
plăcii bacteriene la nivelul ţesuturilor orale moi şi 
dure, debridarea mecanică convenţională şi o bună 
igienă orală poate conduce la o reducere temporară 
a microorganismelor din placa bacteriană (6).

Tendinţele actuale în cadrul terapiei odonta-
le, respectiv prevenţiei urmăresc adoptarea unei 
strategii terapeutice minim invazive. Ca atare, 
numeroase studii au raportat efectul bactericid al 

laserului asupra microorganismelor patogene de la 
nivelul cavităţii orale (7). Utilizarea radiaţiei laser 
în medicina dentară include numeroase aplicaţii în 
diverse specialităţi datorită manierei minim inva-
zive de acţiune. Ca atare, îndepărtarea ţesuturilor 
dure şi moi, decontaminarea bacteriană, reducerea 
edemului, ameliorarea până la stopare a simptoma-
tologiei dureroase, stimularea vindecării, regene-
rare tisulară sunt doar câteva din efectele benefice 
ale utilizării echipamentelor laser. Din alt punct de 
vedere, tratamentele ortodontice au devenit o ne-
cesitate nu numai la copii şi adolescenţi dar şi la 
persoane adulte. În cazul ultimelor două categorii, 
tratamentele minim invazive presupun utilizarea 
aparatelor ortodontice fixe. În cazul biofilmului 
retenţionat în jurul bracketurilor ortodontici meto-
de suplimentare sunt necesare pentru a se obţine o 
reducere semnificativă a microorganismelor orale 
patogene ce se colonizează în număr mai mare da-
torită existenţei factorilor favorizanţi reprezentaţi 
de retentivităţile bracketurilor. Ca atare, pacienţii 
sub tratament ortodontic necesită o educaţie corec-
tă în vederea dobândirii conştinciozităţii vis-a-vis 
de capacitatea proprie de realizare corectă a igienei 
orale, dar şi de prezentare la controale periodice re-
gulate. În absenţa controlului plăcii dentare apariţia 
demineralizării precoce a smalţului sub aspectul de 
pete albe cretoase este un aspect uzual.

Ţinând cont de aceste considerente scopul aces-
tui studiu este analiza reducerii coloniilor bacteri-
ene din jurul bracketurilor ortodontici, cu ajutorul 
radiaţiei laser comparativ cu tratamentul convenţio-
nal bazat pe Clorhexidină (CHX) 0,2%.

MATERIAL ŞI METODĂ

Această cercetare s-a efectuat în cadrul Disci-
plinei de Reabilitare Orală şi Urgenţe în Medicina 
Dentară a Facultăţii de Medicină Dentară, în cola-
borare cu disciplinele de Microbiologie şi Pedodon-
ţie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Victor Babeş“ Timişoara, urmărind de fapt, stabi-
lirea rolului pe care diferitele tipuri de energii laser 
şi substanţe antiseptice îl pot avea asupra reducerii 
numărului de microorganisme orale patogene de la 
nivelul zonelor de smalţ adiacente bracketurilor.

Participarea pacienţilor la studiu a fost condiţio-
nată de informarea atât oral cât şi în scris, cu privire 
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la rolul acestora în cadrul cercetării, de asemenea, 
consimţământul informat a fost obţinut după aduce-
rea la cunoştinţă şi înţelegerea de către fiecare par-
ticipant a tuturor informaţiilor referitoare studiului 
şi modalităţii de desfăşurare. Studiul a fost aprobat 
de Comisia de Etică a Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş“ Timişoara.

Obţinerea probelor de microorganisme orale a 
respectat acelaşi protocol ca cel utilizat de May-Lei 
Mei (8). Trei pacienţi, cu vârsta cuprinsă între 22 şi 
25 ani au fost selectaţi pentru colectarea probelor 
de salivă.

Criteriile de includere au fost următoarele: paci-
enţi aflaţi în curs de tratament ortodontic fix de cel 
puţin 6 luni, absenţa leziunilor carioase detectabile 
clinic, absenţa afecţiunilor parodontale, respectiv 
pungi parodontale cu o adâncime de 4 mm sau mai 
mult, absenţa afecţiunilor sistemice şi în afara ori-
cărei medicaţii generale. Aceşti pacienţi au între-
rupt toate mijloacele de igienă orală timp de 24 ore 
până la colectarea probelor de salivă.

Criterii de excludere a pacienţilor: tratament 
ortodontic instaurat recent (≤ 5 luni), leziuni cari-
oase active, boală parodontală, afecţiuni sistemice 
şi consumul de substanţe medicamentoase cu efect 
antibacterian.

Cinci ml de salivă nestimulată au fost colectaţi 
de la fiecare pacient în recipiente sterile, iar după 
finalizarea procesului de colectare de la cei trei pa-
cienţi, toate probele au fost depuse într-un singur 
recipient steril.

În studiu au fost incluşi 18 molari trei umani 
extraşi din motive ortodontice, complicaţii infecţi-
oase de tipul pericoronaritei şi care au fost păstraţi 
maxim 72 ore în soluţie de clorură de sodiu 0,9% 
până la debutul experimentului.

Criteriile de selectare a dinţilor au fost: supra-
faţa vestibulară intactă, fără dezvoltarea unor de-
fecte, absenţa fisurilor, absenţa leziunilor carioase 
sau a petelor albe cretoase, fără expuneri anterioare 
la tratamente chimice precum peroxid de hidrogen 
şi fără modificări cauzate în timpul extracţiilor de 
către elevator, respectiv cleşti (9).

După alegerea probelor, s-a realizat igienizarea 
lor prin detartaj ultrasonic şi periaj cu pastă fără con-
ţinut de fluor. Suprafaţa vestibulară a fiecărui dinte 
a fost demineralizată timp de 30 secunde cu 37% 
acid ortofosforic (Ormco Etching Solution, Ormco 
Corporation, USA), urmată de spălare timp de 20 
secunde şi uscare, smalţul devenid alb-opac speci-
fic procesului demineralizant. Suprafaţa smalţului 
a fost tratată cu primer (3M, Unitek, CA, USA), ur-
mând ca bracketurile (SS Standard 022 Slot, Ortho 
Classic, USA) să fie colate cu Transbond Plus Color 

Change (3M, Unitek, CA, USA), respectând indi-
caţiile producătorului, iar pentru fotopolimerizare 
s-a utilizat lampa LED (420-480 nm, 1500mV/cm², 
Rainbow Curing light, China) timp de 30 secunde 
(10 secunde la nivelul suprafeţei meziale, distale şi 
ocluzale) (10).

După aplicarea bracketurilor, fiecare probă a 
fost depozitată într-un recipient steril. În fiecare re-
cipient s-a depus 20 ml mediu de cultură sintetic 
lichid (bulion) şi din amestecul de salivă s-a preluat 
cu pipeta microbiologică câte 280 μl salivă şi s-au 
amestecat cu bulionul în care erau depozitate pro-
bele. La finalizarea procedeului, toate recipientele 
s-au introdus la termostat (Jouan IG150 Infrared 
Controlled CO2 Incubator, Germany) pentru 24 ore 
la 37°C în vederea obţinerii coloniilor microbiene 
adiacente bracketurilor.

A doua zi, de la nivelul fiecărui bracket s-au pre-
levat probe de biofilm pentru însămânţarea pe me-
diul de cultură geloză-sânge (COLUMBIA AGAR 
+ 5% SÂNGE DE BERBEC, Mediclim, România) 
urmând a fi depozitat la termostat timp de 24 ore la 
37°C în vederea dezvoltării coloniilor microbiene.

Probele au fost randomizate în 6 grupe (n=3/
grupă) (Tabelul 1).

TABELUL 1. Grupele de lucru

Grupa Număr probă Tip tratament
1 9,12,14 Fără tratament
2 4,8,18 DIODA GaAlAs λ 980 nm, 1W, 3J
3 1,2,10 Dioda λ 660 nm, 3J
4 7,11,13 CHX 0,2%
5 3,6,15 Er:YAG λ 2,940 nm, 15 Hz, 80 mj
6 5,16,17  Er:YAG λ 2,940 nm, 8 Hz, 80 mj

Toate tratamentele convenţionale (CHX 0,2%) 
alese au fost aplicate în aceeaşi zi, de câtre o singu-
ră persoană (M.D.), iar restul tratamentelor au fost 
realizate de către o persoană calificată în acest do-
meniu (T.C.), desfăşurându-se în aceleaşi condiţii 
de lucru, pentru a exclude o posibilă eroare subiec-
tivă, respectând astfel indicaţiile producătorului.

Decontaminarea la nivelul grupei 2 s-a reali-
zat cu DIODA GaAlAs (λ 980 nm Biolitec Laser 
Systems, USA) 1W, 3J, 4 secunde/aplicare, mod de 
lucru pulsat (18-20 pulsaţii/aplicare), 3 aplicări la 
nivelul ariei de smalţ adiacentă bracketurilor. Pen-
tru grupa 3 s-a utilizat DIODA 660 nm (Kompakt 
Laser, CL 50-660, Austria), 3J, 60 de secunde, mod 
continuu pe zona de smalţ adiacentă bracketurilor. 
La nivelul grupei 4, s-a aplicat gluconat de CHX 
0,2% sub formă de gel (Elugel 0,2%, Oral Care, 
Franţa pe suprafaţa vestibulară, adiacent bracket-
ului, lăsând să acţioneze timp de 40 de secunde, 
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după care s-a îndepărtat prin spălare cu jet de apă. 
Decontaminarea în cazul grupei 5 s-a realizat cu 
ajutorul laserului Er: YAG (Fotona, FIDELIS plus 
II, Slovenia), 15 Hz, 80 mj, 5 aplicaţii, 5 sec/apli-
caţie, mod pulsat (VSP). În grupa 6 s-a utilizat tot 
laserul Erbium focalizat pe aria adiacentă bracketu-
lui dar cu parametrii diferiţi: 8 Hz, 80 mj. 

Prelevarea probelor microbiologice din jurul 
brackeţilor s-a realizat cu ajutorul anselor bacte-
riologice sterile şi s-au depus în soluţia de buli-
on, la termostat pentru 24 ore, 37°C. În a treia zi 
s-au numărat coloniile microbiene de pe mediile 
de cultură anterior aplicării tratamentului, de că-
tre o singură persoană calificată în domeniul mi-
crobiologiei. În urma obţinerii coloniilor micro-
biene pe mediul de cultură, s-au realizat în mod 
randomizat, frotiuri pentru observarea acestora şi 
mai ales a Streptococcului mutans la microscopul 
optic (OPTIKA, B-600Tiph, Italy, 100x/1,25 oil 
PH, PLAN). Aceste frotiuri s-au colorat cu hema-
toxilină-eozină, respectând protocolul standard de 
preparare. 

Analiza statistică s-a realizat cu ajutorul pro-
gramului Microsoft Excel (versiunea 2012 pentru 
WINDOWS), analiza variaţiei one-way (ANOVA) 
şi testul Tukey-Kramer.

REZULTATE

În ultima zi a experimentului s-au numărat co-
loniile rezultate în urma aplicării tratamentului. De 
asemenea, s-a optat pentru realizarea şi în aceas-
tă fază a frotiurilor corespunzătoare celor anteri-
oare, în vederea examinării la microscopul optic 
(Fig. 1-4).

Ca urmare a inoculării probelor cu microorga-
nismele orale patogene au rezultat valori aproxi-
mativ identice în urma procedeului de numărare a 
coloniilor nou formate. Numărarea coloniilor arată 
o valoare mai mare de 108 a numărului de micro-
organisme orale pentru 1 ml salivă, iar prezenţa 
Streptococcului mutans este în proporţie de 70% 
din totalul acestora. După aplicarea diferitelor ti-
puri de tratament în vederea reducerii numărului 
microorganismelor orale patogene, mai precis a 
Streptococcului mutans, au rezultat valori mult mai 
reduse, comparativ cu cele anterioare tratamentu-
lui. Valori mai mici de 105 se înregistrează pentru 
grupele experimentale, cu excepţia celei de control 
negativ. De asemenea, a avut loc o reducere sem-
nificativă a prezenţei Streptococcului mutans, pro-
cent variabil în funcţie de eficienţa tratamentului 
aplicat.

În primul rând pentru a calcula distribuţia nor-
mală a valorilor rezultatelor studiului in vitro s-a 
utilizat programul Microsoft Excel (versiunea 2012 
pentru WINDOWS). Media şi deviaţia standard 
(SD), a numărului de microorganisme dezvoltate în 
urma aplicării fiecărui tip de tratament in vitro, au 
fost calculate. Pentru acest studiu in vitro, s-a ape-
lat la analiza variaţiei one-way (ANOVA), urmând 
ca în funcţie de rezultatele obţinute să se aplice şi 
testul Tukey-Kramer în vederea stabilirii diferenţe-
lor între tipurile de tratamente experimentale. Ni-
velul de semnificaţie a fost stabilit la 5% (p<0,05), 
iar nivelul de încredere la 95%.

 În continuare analiza rezultatelor s-a ba-
zat pe studiul şi interpretarea valorilor specifice 

FIGURA 1. (A) şi (B) numărarea coloniilor microbiene 
anterior aplicării tratamentului experimental

FIGURA 2. Frotiu realizat pre- (A) şi post tratament (B) 
cu echipamentul laser Er:YAG asupra grupei 6

FIGURA 3. (A),(B) şi (C) mediile de cultură cu aspectul 
coloniilor microbiene nou-formate post tratament

FIGURA 4. Frotiu realizat pre- (A) şi post tratament (B) 
cu Dioda GaAlAs asupra probelor grupei 2
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Streptococcului mutans. În cadrul Tabelului 2 şi 
3 se poate observa media valorilor pentru fieca-
re grupă, dar de asemenea s-a calculat şi abaterea 
standard privind procentul Streptococcului mutans. 
După cum bine se observă pentru grupa 1, de con-
trol, valorile fiind identice, deviaţia este nulă. Ace-
eaşi situaţie se întâlneşte şi pentru grupa 3, unde 
tratamentul a constat în aplicarea diodei asupra 
probelor.

TABELUL 2. Calcularea mediei şi a deviaţiei standard

Grupa

Probă
(S.m.%)

1

Control

2

Dioda
GaAlAs

3

Dioda
LED

4

CHX 
0,2%

5

Er:YAG
15Hz

6

Er:YAG
8Hz

Proba 1 70 30 40 40 25 25
Proba 2 70 40 40 50 25 30
Proba 3 70 40 40 40 40 30
Media 
rezultatelor 70 36.3 40 43.3 30 28.3

Deviația 
standard 0 5.7 0 5.7 8.6 2.8

Pentru a analiza media rezultatelor s-a optat 
pentru alegerea valorilor minime ale procentului de 
Streptococ mutans rezultat în cadrul fiecărei gru-
pe experimentale. Media cea mai mare a valorilor 
reiese din grupa 1 unde nu s-a aplicat tratament, 
aceasta fiind considerată control negativ, în timp 
ce media cea mai mică se observă a o avea grupa 
6 unde s-a aplicat laserul Er:YAG. Deviaţia stan-
dard cea mai mare rezultă din grupa 5 a laserului 
Er YAG cu energie de 15 Hz, iar valori identice de 
5,7 se observă la grupa 2 şi 4 unde s-a aplicat CHX 
0,2 %, respectiv Dioda GaAlAs λ 980 nm. 

TABELUL 3. Media şi abaterea standard a
procentului de S.m.

În urma analizei one-way ANOVA se poate ob-
serva o diferenţă semnificativă între grupe în ceea 
ce priveşte valorile rezultate în urma aplicării dife-
ritelor tratamente experimentale (p<0,05).

După realizarea testului Tukey asupra valorilor 
Streptococcului mutans reiese faptul că există o di-
ferenţă semnificativă între rezultatele grupelor în 
urma aplicării tratamentului comparativ cu probele 
grupei de control (p<0,05). De asemnea se mai poa-
te observa că există la fel o diferenţă semnificativă 
între rezultatele grupei 6, cea a laserului Er:YAG şi 
cele ale grupei 4, respectiv a tratamentului conven-
ţional cu CHX 0,2%.

Aceeaşi situaţie privind valori identice ale p-ului 
(p=0,96) rezultă din compararea grupelor 3 cu 2 şi 
4 cu 3. În ceea ce priveşte o valoare a p-ului puţin 
mai mare de 0,05 (mai precis p=0,06) se întâlneşte 
în urma comparării grupei 5 cu grupa 4. 

DISCUŢII

În ciuda eforturilor de a se aduce o îmbunătăţire 
a eficienţei igienizării la pacienţii purtători de apa-
rat ortodontic fix, retenţia prelungită a biofilmului 
bacterian adiacent zonelor retentive ale acestor dis-
pozitive, respectiv efectele nedorite ce îşi fac simţi-
tă prezenţa la finalul tratamentului reprezentate cel 
mai frecvent de petele albe cretoase, continuă sa 
demonstreze că există în continuare o mare asoci-
ere între acestea şi tratamentul ortodontic fix (11). 
Prezenta cercetare realizată in vitro s-a axat pe ana-
liza eficienţei mai multor tipuri de tratamente de 
reducere a plăcii bacteriene de la nivelul zonelor de 
smalţ adiacente bracketurilor ortodontici, zone pre-
dilecte acumulării microorganismelor orale patoge-
ne. Rezultatele în urma aplicării tratamentului de 
reducere a microorganismelor orale patogene, re-
levă diferenţe statistic semnificative comparativ cu 
grupa de control negativ. Mai mult, aceste rezultate 
indică faptul că probele asupra cărora s-au aplicat 
tratamentele prezintă o diferenţă semnificativă faţă 
de grupa control ceea ce relevă faptul că într-adevăr 
s-a înregistrat o reducere a numărului de bacterii 
orale patogene, în special Streptococcului mutans.

Precum se cunoaşte, bacteriile cu potenţial ca-
riogenic pot fi identificate în mod normal în placa 
bacteriană, dar acestea sunt mai puţin competitive 
în prezenţa unui pH neutru şi în proporţie mai re-
dusă din totalul comunităţii bacteriene ce intră în 
constituţia plăcii dentare. În acest caz cu ajutorul 
unei diete echilibrate, nivelul de bacterii potenţial 
cariogenice este, din punct de vedere clinic, nesem-
nificativ, iar în ceea ce priveşte procesul de de- re-
spectiv remineralizare, acesta este într-o stare de 
echilibru (12).

Dacă frecvenţa consumului de carbohidraţi 
creşte, atunci placa bacteriană va fi supusă un timp 
îndelungat sub acţiunea unui pH critic, rezultând 



REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXII, NR. 3, AN 2016 63

în cele din urmă demineralizarea structurii dure 
dentare (pH aproximativ 5,5) (13). Pentru a pre-
veni aceste neajunsuri, în special cele produse de 
Streptococcus mutans, este important a cunoaşte şi 
a realiza o decontaminare corectă a cavităţii bucale 
utilizând substanţe antiseptice cu eficienţă dovedi-
tă. Ca substanţă antiseptică, des utilizată în dome-
niul medicinei dentare şi studiată pentru efectele ei, 
este gluconatul de clorhexidină dovedind eficienţa 
în reducerea numărului de streptococci mutans de 
la nivelul plăcii dentare şi salivă (14-18). Dezavan-
tajul utilizării acesteia se datorează faptului că tra-
tamentul ortodontic se instaurează pe termen înde-
lungat iar bine cunoscutele efecte negative ale CHX 
se vor instala în scurt timp, fapt ce va ridica nelă-
muriri la adresa pacientului asupra coloraţiilor şi a 
alterării simţului gustativ în timp. Din alt punct de 
vedere, radiaţia laser s-a dovedit a fi net superioa-
ră substanţelor antiseptice, ca urmare a rezultatelor 
obţinute în urma testărilor experimentale şi a numă-
rului redus de colonii microbiene nou formate post 
tratament. Efectul antibacterian al diferitelor tipuri 
de radiaţii laser a fost şi este intens studiat. Studiile 
arată că laseri de tipul Er:YAG şi Dioda au efici-
enţă deosebit de semnificativă asupra Echerichia 
coli şi Enterococcus fecalis ceea ce îl consideră ca 
instrument viabil în decontaminarea canalelor ra-
diculare. Alte studii, realizate in vitro, asupra efec-
tului antibacterian a radiaţiei laser emisă de laserul 
Er:YAG au demonstrat cu certitudine efectul bacte-
ricid asupra Actinobacillus actinocicetecomitans şi 
Porfiromonas gingivalis (19-21). Era de aşteptat ca 
aceste studii să se extindă şi în prevenţie. Demine-
ralizarea este o etapă iniţială a instalării procesului 
carios. Instituirea unor tratamente eficiente pentru 
prevenirea demineralizării sau stoparea acesteia 
reprezintă firul roşu conducător al prevenţiei mo-
derne. Ca atare, studiul de faţă ridică o problemă 
esenţială vis-a-vis de prevenţia demineralizărilor 
din jurul bracketurilor.

În ceea ce priveşte incidenţa bacteriilor reduse 
de radiaţia laser trebuie ţinut cont de mai mulţi fac-
tori ce deţin un rol hotărâtor în acest sens: energia 
radiaţiei laser, conţinutul în apă al ţesutului asupra 
căruia se acţionează, volumul, grosimea şi rezis-
tenţa peretelui celular, proprietatea de absorbţie şi 
migrarea bacteriilor la nivelul ţesuturilor, precum 
şi gradul de penetrabilitate la nivelul prismelor de 
smalţ, respectiv tubulilor dentinari (22).

În cadrul acestei cercetări, perioada rezervată 
inoculării probelor a fost de 24 ore. Cu privire la 
situaţia clinică, această perioadă este în mod cert 
una mai îndelungată şi gradul de afectare al supra-

feţei dure dentare este probabil mult mai crescut 
(semnificativ) decât în cazul probelor acestui stu-
diu. Observând toate aceste situaţii, se poate spu-
ne că, pentru a deţine/a dobândi o eficienţă relativ 
bună este important ca energia echipamentelor la-
ser să poată avea efecte atât în suprafaţă cât şi în 
profunzime, depinzând acest lucru de gradul în care 
este afectată structura smalţului, respectiv a denti-
nei. Rezultatele acestui studiu oferă o dovadă clară 
că reducerea numărului de microorganisme orale, 
în special a Streptococcului mutans, se înregistrea-
ză după utilizarea laserului Er:YAG cu toate că nu 
sunt diferenţe semnificative între cele două tipuri 
de frecvenţă pentru care s-a optat, dar se mai obser-
vă că diferenţa există între echipamentele Er:YAG 
şi cele care utilizează CHX 0,2%. 

Creşterea rezistenţei bacteriene la antibiotice, 
decontaminare mecanică convenţională şi agenţi 
chimici a fost îndelung pusă sub semnul întrebării 
în ceea ce priveşte eficienţa acestor terapii. Pentru 
a reduce neajunsurile acestor probleme, terapia cu 
laser poate deveni o alternativă posibilă terapiei an-
tibacteriene pentru a preveni efectele nedorite ale 
retenţiei prelungite a plăcii bacteriene la nivelul su-
prafeţei dure de smalţ (23).

Avantajele echipamentelor ce utilizează radiţia 
laser în detrimentul agenţilor antimicrobieni con-
venţionali sunt noninvazivitatea, repetabilitatea, 
se lectivitatea crescută, absenţa instalării rezisten-
ţei la medicamente, distrugerea eficientă a micro-
organismelor ţintă în câteva minute, toate acestea 
depinzând de densitatea energiei laser emise (în 
mod contrar, pentru agenţii antimicrobieni conven-
ţionali este necesară o perioadă de câteva ore sau 
chiar zile pentru a obţine efectul urmărit) dar în 
cele din urmă, efectele antimicrobiene pot fi limi-
tate în funcţie de locul asupra căruia se acţionează 
precum şi de restricţia dată de diferitele forme ale 
fibrei optice (24,25).

S-a insistat pe analizarea rezultatelor obţinute 
privind mai ales numărul Streptococcilor mutans 
deoarece aceştia sunt cei mai predominanţi în iniţi-
erea leziunilor carioase. Chiar dacă s-au înregistrat 
reduceri ale numărului de Streptococci mutans în 
urma aplicării Diodei laser cu nivel energetic scă-
zut, este necesar ca în viitor să se poată realiza cer-
cetări mai aprofundate în ceea ce priveşte aplicarea 
acesteia pentru reducerea numărului microorganis-
melor orale patogene în general, datorită existenţei 
unei susceptibilităţi diferite la energia laser atât a 
bacteriilor cariogenice specifice cât şi a celorlalte 
bacterii prezente în biofilmul microbian. 
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CONCLUZII

Studiul de faţă demonstrează eficienţa superi-
oară a radiaţiei laser Er:YAG în decontaminarea 
coloniilor nou formate în jurul bracketurilor orto-
dontici. Tratamentele ortodontice se instaurează pe 
termen îndelungat ceea ce va determina o utilizare 
accentuată a CHX în acest sens, instalându-se astfel 

rezistenţa microbiană, alterarea cromaticii dentare, 
respectiv alterări ale simţului gustativ. Avantajele 
utilizării radiaţiei laser în detrimentul agenţilor an-
timicrobieni convenţinali sunt noninvazivitatea, re-
petabilitatea, selectivitatea crescută, absenţa insta-
lării rezistenţei la medicamente, reducerea eficientă 
a microorganismelor ţintă în câteva minute.
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