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Rolul dublu, antibacterian şi 
antiinfl amator, al tehnologiei 
Triclosan/Copolimer în 
managementul bolii parodontale
THE ANTIBACTERIAL AND ANTI-INFLAMMATORY DUAL ROLE OF 
TRICLOSAN/COPOLYMER TECHNOLOGY IN THE MANAGEMENT OF 
PERIODONTAL DISEASE

Stadiul de debut al afecţiunilor gingivo-paro-
dontale este gingivita, caracterizată de înroşire 
şi tumefi ere gingivală, cu sân gerare spontană 

sau la sondaj blând. Ne  trata-tă, gingivita poate pro-
gresa spre parodonti tă, de  fi nită ca infecţie cronică şi 
ireversibilă, cu distrugerea ţesuturilor de suport den  tar. 
Insta larea şi progresia bolii parodontale (afec   ţiunilor 
gingivo-parodontale) se produce în  urma acti  vării 
mecanismelor imunitare ale gazdei de către produşii 
de metabolism bacterian din placa bacteriană, un 
ansamblu de reacţii în lanţ responsabil de distrugerea 
ţesuturilor (1).

Periajul dentar îndepărtează mecanic pla ca bac-
teriană, dar oferă şi posibilitatea con trolului chimic al 

plăcii prin agenţii specifi ci din pasta de dinţi. La ora 
actuală, există dovezi substanţiale că placa bacteriană 
şi, ca urmare, gingivita şi parodonti ta pot fi  controlate 
prin măsuri preventi ve efectuate de către pacient la 
domiciliu, cea mai accesibilă şi răspândită fi ind pe-
riajul dentar (1). Dintre tehnologiile apă rute în pastele 
de dinţi, cu scopul de a furniza agenţi anti bacterieni 
pentru controlul plăcii, tehnologia Triclosan/Copo li-
mer a fost in vesti gată prin studii exti nse de laborator 
şi clinice, demonstrându-i-se consecvent efi   ci enţa în 
ma na ge mentul bolii pa ro dontale (2,3,4,5,6). 

Triclosanul se ca racterizează printr-un dublu rol: 
acţiune anti  bacteriană cu spectru larg, ac ti v împo - 
triva bacteriilor Gram poziti v şi Gram ne gati v şi ac-
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ti vitate anti  in fl a matorie prin me canisme celulare, 
ca pacitatea sa de a inhiba direct producerea de me-
diatori ai infl amaţiei fi ind dovedită (7). Modul de 
acţiune dublu vizează atât cauza, cât şi simptomele 
bolii pa rodontale. Prin distrugerea membranei ce-
lulare bacteriene, triclosanul se dovedeşte a fi  un 
agent anti bacterian foarte efi cient împo triva agen-
ţilor patogeni incriminaţi în boala parodontală. În 
acelaşi ti mp, capacitatea sa dovedită de a inhiba 
direct producerea de me diatori ai infl amaţiei ajută 
la controlul infl a maţiei gingivale, responsabile de ro-
şeaţă, tu mefi ere şi sângerare a ţesutului gingival (7).

Uti lizarea pe termen lung a triclosanului este efi -
cace şi sigură atât pentru oameni, cât şi pentru mediu 
şi nu produce efecte secundare majore, apariţia vre-
unei rezistenţe bacteriene sau a unui dezechilibru al 
ecosistemului cavităţii orale (8).

Prezenţa copolimerului PVM/MA stabilizează tri-
closanul şi creşte adsorbţia acestuia pe su prafeţele 
orale (8), moi şi dure – gingie şi dinţi, creşte concentra-
ţia triclosanului în salivă şi în placa bacteriană. Co-
po  limerul favorizează re manenţa triclosanului şi 
ame     liorează difuziunea sa (8). Rezultatele studiilor 
cli nice demonstrează un efect anti placă, anti tartru şi 
anti gingivită, corelat cu prezenţa copolimerului PVM/
MA (8). Concentraţiile acti ve de triclosan se păstrează 
în cavitatea orală 12 ore după periaj, oferind as  el 
control prelungit al încărcăturii bacteriene orale (2). 

Asocierea triclosan-copolimer şi fl uoruri este  efi   -
cientă în combaterea microfl orei pa to gene su pra  gingi-
vale şi subgingivale, incri minate în boala parodontală 
(3,9), ca şi în combaterea fl orei cariopatogene (8,9). 
Nu me roase studii clinice efectuate pe termen lung şi 
scurt concluzionează că asocierea tri closan-copolimer 
în pasta de dinţi, poate aduce benefi cii suplimentare 
celor asociate în mod curent cu o formula tradiţională, 
într-o manieră sigură şi efi cientă, as  el încât susţine 

in teresul pentru a include un as  el de produs în pro-
gramul de igienă orală zilnică al diferitelor categorii 
de pacienţi (8).

O mare parte a cercetărilor ce dovedesc efi   cacita-
tea pastei de dinţi cu tehnologia Tri closan/Copolimer, 
in clusiv două studii sis te mati ce (3,4), se referă la 
efectele ei asupra plăcii bacteriene şi gingivitei (5). 
Studii clinice numeroase cu durata de cel puţin 6 luni 
au arătat că folosirea zilnică de 2 ori pe zi a pastei 
de dinţi cu Tehnologia Triclosan/Copolimer du ce la o 
reducere semnifi cati vă a indicelui mediu de placă şi a 
indicelui gingival şi că scăderea este mai semnifi cati vă 
în siturile care adăpostesc cel mai abundent placă 
bacteriană, având cei mai înalţi parametri ai gingivitei 
(5,8). Au fost menţionate reduceri de până la 98% 
ale plăcii şi de până la 88% ale sângerării gingivale 
(2). Căutarea pe site-ul PubMed identi fi că 198 de 
studii clinice şi de laborator în legătură cu asocierea 
triclosan-copolimer.

Benefi ciile uti lizării triclosanului, respecti v ale aso  -
ci erii triclosan-copolimer PVM/MA în combaterea ha-
litozei sunt susţinute şti inţifi c şi reprezintă un mijloc 
efi cient de profi laxie şi combatere a acestei afecţiuni 
(8).

Datorită modului de acţiune dublu şi a efectelor 
prezenţei copolimerului, cercetări cli nice exti nse ale 
asocierii triclosan/copolymer PVM/MA concluzio-
nează efi cienţa în com ba terea simptomelor gingi-
vitei, cât şi în faza profi lacti că şi de menţinere ale tra-
tamentului parodonti tei marginale. Experţi de marcă 
în medicina dentară recomandă Tehnologia Triclosan/
Copolimer ca factor important în managementul bolii 
parodontale, înceti nind progresia bolii şi îmbunătăţind 
vindecarea consecuti v terapiei parodontale (5).

Tehnologia Triclosan/Copolimer este disponibilă 
în pasta de dinţi Colgate Total Pro Gum Health. 
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