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Immunity and its role in periodontal diseases
Imunitatea şi rolul său în afecţiunile parodontale 
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ABSTRACT
Periodontal disease is one of the most common chronic disese, with a prevalence between 5% and 30% in 
adult population aged 25-75.
In the pathogenesis of periodontal disease, the host immune response has a great importance and in the last 
years it has been underlined the role of immunomodulatory therapy in the management of periodontal 
disease. Septilin is a herbal immunomodulatory with clinical efficacy proven in the periodontal disease.
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REZUMAT
Boala parodontală este una dintre cele mai comune afecţiuni cronice, cu o prevalenţă între 5 şi 30% în populaţia 
adultă cu vârsta cuprinsă între 25 şi 75 de ani.
În patogeneza bolii parodontale, răspunsul imun al gazdei are o mare importanţă, iar în ultimii ani a fost subliniat 
rolul terapiei imunomodulatoare în controlul bolii parodontale. Septilin este un imunomodulator natural, cu efici-
enţa dovedită clinic în boala parodontală.
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Informaţii despre afecţiunile parodontale au fost 
descoperite încă din timpuri străvechi. Una dintre 
cele mai vechi dovezi în acest sens o reprezintă pa-
pirusul egiptean Ebers, care face referire la anumite 
remedii utile pentru „dinţii mobili şi gingiile umfla-
te“. O primă clasificare a acestei afecţiuni a fost 
realizată de către un important medic din India an-
tică, pe nume Sushruta (sec. 6 î.e.n), care a descris 
în tratatul său, Suśruta-samhitā, patru afecţiuni pa-
rodontale (1).

Boala parodontală se prezintă sub aspecte diferi-
te, cu o arie variată de manifestare, progresând de 
la afectarea ţesuturilor gingivale până la distrucţia 
parodonţiului.

Actualmente, boala parodontală se numără prin-
tre cele mai comune afecţiuni cronice, având o pre-
valenţă între 5 şi 30% în populaţia adultă cu vârsta 
cuprinsă între 25 şi 75 de ani. Această prevalenţă 
ridicată poate fi explicată prin faptul că asupra 
complexului dento-alveolar acţionează în mod con-
tinuu diverşi factori, încă din momentul apariţiei 

dentiţiei pe arcadele dentare. Printre aceşti factori 
se regăsesc alimentaţia dezechilibrată, cantitatea 
fluxului salivar, statusul imun, anumite medica-
mente, dar şi dezechilibrul bacteriilor cantonate la 
nivelul cavităţii bucale.

Biofilmele dentare includ o importantă diversi-
tate a speciilor bacteriene. Cercetări recente efectu-
ate în domeniul biologiei moleculare asupra micro-
florei din cavitatea orală au dus la identificarea a 
circa 700 de specii bacteriene (2). Este cunoscut 
faptul că între speciile componente ale microflorei 
de la acest nivel există un echilibru dinamic. Biofil-
mul are o funcţie „cheie“ în dezvoltarea fiziologică 
a gazdei, fiind important în prevenirea colonizării 
organismului de către microorganisme patogene 
exogene. Este unanim acceptat că una din primele 
linii de apărare parodontală este oferită de granulo-
cite şi neutrofile. Sistemul imunitar al unei persoa-
ne sănătoase este într-o stare de simbioză cu biofil-
mul, beneficiile fiind mutale (3).
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În anumite situaţii se ajunge la exacerbarea răs-
punsului imun al gazdei, ceea ce duce la intensifi-
carea producerii de citokine proinflamatorii şi acti-
varea metaloproteinazelor, având drept consecinţă 
distrucţia ţesuturilor de susţinere ale dinţilor. 

Cum venim în ajutorul sistemului imunitar?
Susţinerea de care avem nevoie pentru sistemul 

nostru imunitar vine din inima naturii. Actualmen-
te, compania Himalaya este un lider în domeniul 
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fitoterapiei bazată pe dovezi ştiinţifice, în toate cele 
92 de ţări unde se regăsesc produsele din portofo-
liul său.

Septilin – imunomodulator eficient cu ingrediente 
100% naturale!

Septilin este un imunomodulator natural, care 
are rolul de a creşte imunitatea nespecifică a orga-
nismului şi de a reduce reacţiile inflamatorii şi aler-
gice. Este util în toate procesele infecţioase bacteri-
ene sau virale, precum şi ca adjuvant în alergii.

Ce plante are în compoziţie?
Balsamodendron mukul are proprietăţi imuno-

modulatoare, creşte capacitatea de fagocitoză a le-
ucocitelor şi stimulează eliberarea lor în circulaţie 
şi are efect antiinflamator.

Glicirizina din planta Glicirrhiza glabra este 
responsabilă pentru scăderea interleukinelor, a IgE 
şi a TNFα, stimulează producţia de interferon şi 
sinteza de IgM, IgA şi IgG. O altă plantă recunos-
cută ca fiind eficientă în combaterea afecţiunilor 
parodontale este Rubia cordifolia. Printre substan-
ţele active ale sale cu acţiune imunomodulatoare se 
numără coriofoliosidele şi syringinul.

Cum acţionează Septilin în boala parodontală?
Printre beneficiile produsului Septilin în boala 

parodontală se numără reducerea inflamaţiei gingi-
ei, a indexului gingival de sângerare (GBI) şi a di-
mensiunilor pungii paradontale (PD). De aseme-
nea, în urma studiilor realizate, a fost demonstrat 
faptul că Septilin îmbunătăţeşte indexul gingival 
(GI) şi că scade citokinele proinflamatorii în salivă 
şi lichidul crevicular (GCF). 

Aşadar, o cură cu Septilin, în dozele recomanda-
te şi pe o perioadă de timp suficientă, este aliatul de 
nădejde al sistemului imunitar al pacienţilor cu 
afecţiuni parodontale. 

STUDII CLINICE

Septilin determină îmbunătăţirea semnelor 
clinice şi scăderea IL-6 din salivă şi GCF (4).

În acest studiu au fost urmăriţi 96 de pacienţi cu 
parodontită cronică cărora le-a fost propusă o tera-
pie imunomodulatoare cu produsul Septilin.

O parte dintre pacienţi au primit 2 tablete de 
Septilin, de două ori pe zi, timp de 2 săptămâni şi 
au prezentat rezultate mai bune comparativ cu lotul 
control.

În concluzie, terapia cu imunomodulatoare se 
dovedeşte a fi utilă în tratarea pacienţilor cu paro-
dontită cronică.

Perioadă 
evaluare Grup GI GBI PD IL 6 - Sal IL6 - GCF

Iniţial Sep� lin 1.919 0.95 7.584 0.222 0.229

Control 2.059 0.98 7.34 0.222 0.222

1 lună Sep� lin 1.716 0.73 3.247 0.186 0.208

Control 1.895 0.86 5.929 0.211 0.215

3 luni Sep� lin 1.691 0.72 2.937 0.179 0.202
Control 1.895 0.84 5.294 0.209 0.215

6 luni Sep� lin 1.694 0.72 2.828 0.18 0.204
Control 1.883 0.84 4.504 0.208 0.215

Septilin determină scăderea GI, GBI şi TNFα 
(5).

Rezultatele unui studiu clinic au arătat rolul lui 
Septilin în tratarea pacienţilor cu parodontită croni-
că. Aceştia au prezentat o îmbunătăţire semnificati-
vă a parametrilor clinici GI şi GBI, dar şi o scădere 
a TNFα.

Tuturor pacienţilor incluşi în acest studiu le-a 
fost realizat iniţial detartraj şi planare radiculară. 
Apoi au fost împărţiţi în două grupuri: grup control 
şi un grup care a primit tratament cu Septilin, 2 ta-
blete, de două ori pe zi, timp de 2 săptămâni. Paci-
enţii au fost evaluaţi din punct de vedere clinic şi 
biochimic la începutul studiului, la 2 săptămâni, la 
3 şi la 6 luni.

Perioadă evaluare Grup GI GBI TNFα

Pre-tratament Sep� lin 1,91 0,93 6,74

Control 2,01 0,98 2,55

2 săptămâni Sep� lin 1,65 0,71 3,03
Control 1,94 0,86 2,73

3 luni Sep� lin 1,56 0,68 2,86
Control 1,9 0,84 2,79

6 luni Sep� lin 1,52 0,65 2,55

Control 1,88 0,81 2,68
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