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REZUMAT
Scopul studiului a fost evaluarea efectului imunomodulator al vaccinului stafilococic inoculat subcutan la 15
pacienţi cu parodontopatie cronică.
Investigaţiile bacteriologice ale probelor colectate din punga parodontală pentru germeni aerobi şi anaerobi
(120 de analize; 60 pentru germeni aerobi şi 60 pentru germeni anaerobi) au fost făcute prin proceduri
bacteriologice clasice, înainte şi după vaccinare, în laboratoarele I.C. Institutul Naţional Cantacuzino.
Analizele microbiologice au arătat o frecvenţă mare a Staphylococcus spp alături de agenţii bacterieni anaerobi
obişnuiţi incriminaţi în boala parodontală ca Fusobacterium, Porphyromonas, Peptostreptococcus, Veillonenella
spp, precum şi reducerea acestei flore din punga parodontală după tratament.
Datele prezentate în studiul nostru sugerează un efect imunomodulator al vaccinului stafilococic şi reducerea
stafilococului din pungile parodontale ale subiecţilor investigaţi.
Cuvinte cheie: parodontologie, parodontită, tratament imunomodulator, microbiota pungii
parodontale, vaccin stafilococic

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the immunomodulatory effect of the staphylococcal vaccine inoculated
subcutaneous in 15 patients with chronic periodontitis. Bacteriological investigation of samples collected from
the periodontal pocket for aerobic and anaerobic microorganisms was performed by classic bacteriological
procedures before and after vaccination.
The microbiological investigations revealed high frequency of Staphylococcus spp isolation and the presence
of the most common anaerobe agents incriminated in human periodontitis like Fusobacterium, Porphyromonas,
Peptostreptococcus, Veillonenella spp and the reduction of this flora in the periodontal pocket after therapy.
The data presented in our study suggest an immunomodulatory effect of staphylococcal vaccine therapy in
periodontitis and high frequency of Staphylococcus spp recovering from the periodontal pocket of investigated
subjects.
Key words: periodontology, periodontitis, immunotherapy, microflora of pockets,
staphylococcal vaccine

Pe majoritatea suprafeţelor dinţilor sunt o mulţime de bacterii care formează o structură complexă
numită biofilm. În timp ce majoritatea lor sunt comensale, o parte din ele sunt patogeni oportunişti,
putând fi implicate în infecţii orale, cum ar fi cariile
şi parodontopatia, dar şi în boli sistemice.
Studiile epidemiologice arată că 15% din populaţie suferă de forme moderate sau grave de
parodontopatie. Boala cronică parodontală este caracterizată prin infiltraţia mononucleară a ţesutului
gingival urmată de distrucţia ţesutului conjuctiv şi
resorbţia osului alveolar. Agenţii cauzali ai

parodontopatiilor sunt microbieni, dar progresia şi
severitatea bolii depind de răspunsul imun al gazdei.
Terapia actuală a parodontopatiei urmăreşte supresia sau eradicarea patogenilor parodontali cu menţinerea postratament a florei comensale. Administrarea orală a agenţilor antimicrobieni duce adesea
la dezechilibrarea florei microbiene bucale şi
intestinale. De asemenea, folosirea agenţilor antimicrobieni duce la creşterea rezistenţei medicamentoase, astfel că administrarea produsului „vaccin stafilococic D“, după părerea noastră, reprezintă
alternativa oportună de tratament.
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Scopul acestui studiu a fost acela de a detecta,
prin proceuri microbiologice clasice, prezenţa
Staphylococcus spp şi a germenilor anaerobi în
punga parodontală, precum şi de a investiga imunitatea celulară şi umorală a pacienţilor înainte şi
după administrarea vaccinului. În comunicarea de
faţă sunt prezentate rezultatele bacteriologice ale
studiului.

pe medii uzuale neselective (bulion VF cu acid
tiogliconic regenerat) şi pe medii selective (geloza
sânge, Nagler şi bila cu antibiotice: Kanamicin
1.000 mg/ml, Neomycin 25 mg/ml, Polymixin 100
U/ml). Germenii strict anaerobi au fost identificaţi
biochimic folosind galeria API 20 A (16,24,26).

MATERIALE ŞI METODE

Examinarea bacteriologică a produselor biologice recoltate din punga periodontală de la cei 15
pacienţi studiaţi a fost efectuată înainte şi după
instituirea tratamentului cu vaccin stafilococic
corpuscular. Nu au existat diferenţe între probele
recoltate cu ansa sau meşa de la acelaşi pacient. În
Tabelul 1 sunt prezentate rezultatele examinărilor
microbiologice.

Subiecţi: au fost luaţi în studiu 15 subiecţi cu
parodontopatie, 5 subieţi de sex masculin şi 10
subiecţi de sex femenin, cu vârste cuprins între 3570 ani şi 8 voluntari clinic sănătoşi, cu igiena orală
bună, care au constituit lotul martor. Pacienţii n-au
folosit antibiotice şi au fost trataţi numai prin inocularea cu vaccin stafilococic, care conţine 15 tulpini
de stafilococ auriu, produs de INCDMI sub denumirea
comercială de „Vaccin stafilococic D“. Analizele microbiologice şi imunologice au fost făcute înainte şi
la o săptămână după administrarea vaccinului. În
total au fost efectuate 120 de analize; 60 pentru germeni aerobi şi 60 pentru germeni anaerobi.
Recoltarea probelor
Produsul patologic din punga parodontală de la
pacienţi s-a efectuat în dublu, cu ansa bacteriologică
şi cu meşe special pregătite pentru a fi introduse în
punga parodontală cu ace Miller. Sângele venos a
fost recoltat aseptic pe vacutainere specifice fără
anticoagulant pentru ser şi cu anticoagulant (Na2EDTA) pentru citometrie în flux.

REZULTATE

TABELUL 1. Speciile bacteriene izolate din punga
parodontală la subiecţii luaţi în studiu înainte şi după
tratamentul cu vaccin stafilococic corpuscular
Nr. Înainte de administrarea
crt. vaccinului stafilococic
1
Porphyromonas
asacharolitica
Peptostreptococcus
anaerobius
2
Bacteroides fragilis
3
4

Staphylococcus warneri
Staphylococcus aureus

5

Fusobacterium nucleatum
Staphylococcus epidermidis
Nu s-a dezvoltat floră
bacteriană
Staphylococcus
chromogenes
Staphylococcus epidermidis
Veillonella parvula
Staphylococcus epidermidis
Bacteroides fragilis
Staphylococcus capitis

6
7

Izolarea bacteriilor
Din produsul patologic recoltat au fost pregătite
frotiuri colorate Gram. Identificarea germenilor din
genul Staphylococcus şi a cocilor gram pozitivi
anaerobi sau facultativ anaerobi, a fost realizată
prin însămânţarea produsului patologic pe medii
selective (mediile hiperclorurat solid şi hiperclorurat lichid) şi pe mediu agar nutritiv cu adaos de
sânge de berbec. Identificarea a fost efectuată prin
testul catalazei pentru diferenţierea Fam. Micrococacceae de Streptococacceae (pozitiv pentru Micrococacceae). Staphylococcus aureus a fost diferenţiat de alţi Staphylococcus spp pe baza testului
coagulazei. Pentru diferenţierea speciilor de stafilococ au fost utilizat sistemul de galerii API
STAPH. Catalogul a ajutat pentru diferenţierea
următoarelor specii de Staphylococcus (2,5,8,9).
Pentru identificarea germenilor anaerobi, însămânţarea a fost efectuată în condiţii de anaerobioză

8
9
10
11
12
13
14
15

Bifidobacterium sp.
Stapylococcus aureus
Bifidobacterium sp.
Streptococcus viridans
Streptococcus viridans
Bifidobacterium sp.
Staphylococcus epidermidis
Fusobacterium mortiferum
Staphylococcus epidermidis

După
Staphylococcus epidermidis

Nu s-a dezvoltat floră
bacteriană
Staphylococcus warneri
Nu s-a dezvoltat floră
bacteriană
Fusobacterium nucleatum
Nu s-a dezvoltat floră
bacteriană
Nu s-a dezvoltat flora
bacteriană
Veillonella parvula
Staphylococcus epidermidis
Bacteroides fragilis
Nu s-a dezvoltat flora
bacteriană
Bifidobacterium sp.
Bifidobacterium sp.
Streptococcus viridans
Streptococcus viridans
Bifidobacterium sp.
Staphylococcus epidermidis
Fusobacterium mortiferum
Streptococcus viridans

La un pacient nu s-a dezvoltat floră nici înainte,
nici după administrarea tratamentului. Înainte de
administrarea vaccinului stafilococic, la majoritatea
pacienţilor (57%) au fost identificaţi doi germeni
fie strict anaerobi, fie în asociere cu coci gram
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pozitivi aerobi facultativ anaerobi. Bacterii din
genul Staphylococcus spp. au fost izolate de la 9
pacienţi (64%), fie singuri, fie în asociere cu bacterii
anaerobe. Staphylococcus aureus a fost identificat
la 2 subiecţi şi la un subiect a fost indentificat numai
Streptococcus viridans. Tot la 9 dintre pacienţi
(64%) înainte de tratament au fost izolate bacterii
strict anaerobe în majoritatea cazurilor în asociere
cu bacterii facultativ anaerobe. După administrarea
terapiei cu vaccin stafilococic s-a obervat reducerea
florei bacteriene izolate din punga parodontală, cu
absenţa devoltării florei din specimenele izolate la
5 dintre pacienţi (33%). Staphylococcus aureus nu
a mai fost izolat după terapie. La 6 dintre subiecţi
(40%), flora izolată după vaccinare a fost identică
cu cea anterioară, iar la unul dintre pacienţi flora
identificată a fost diferită de cea anterioară.

DISCUŢII
Parodontopatia este o inflamaţie cronică declanşată de o infecţie bacteriană a cărei terapie se asociază frecvent în timp cu rezistenţa la antibiotice.
Astfel, o modalitate de abordare terapeutică a bolii
o reprezintă imunizarea cu vaccin stafilococic
corpuscular D, alcătuit din 15 tulpini selectate din
specia Staphylococcus aureus. Studiile clinice anterior efectuate au evidenţiat eficacitatea acestei terapii după o schemă terapeutică originală.
La pacienţii investigaţi, examenul microbiologic
efectuat din punga parodontală înainte de vaccinare
a arătat detectarea la majoritatea subiecţilor a doi

germeni bacterieni preponderent anaerobi în
asociere cu germeni aerobi. S-a observat o frecvenţă
crescută a stafilococilor coagulazo-negativi, iar în
două cazuri s-a identificat Staphylococcus aureus.
Flora anaerobă detectată a fost, de asemenea, identificată în majoritatea cazurilor ca fiind din genul
Fusobacterium Bacteroides, Bifidobacterium, Porphyromonas, Peptostretococcus, Veillonella, descrişi în literatură ca cei mai întâlniţi germeni implicaţi în boala parodontală. Dintre cocii gram
pozitivi a fost identificat Streptococcus viridians.
Aceste date arată o frecvenţă crescută a bacteriilor
din genul Staphylococcus spp la subiecţii investigaţi,
deşi investigaţii anterioare efectuate în România şi
în străinătate arătau o frecvenţă crescută a bacteriilor
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia
şi Fusobacterium nucleatum.
Administrarea terapiei cu vaccin stafilococic a
evidenţiat reducerea florei bacteriene izolate din
punga parodontală. Staphylococcus aureus nu a
mai fost izolat, iar la 33% dintre pacienţi nu a mai
fost izolată flora anterior detectată. Totuşi, la 40%
din pacienţi, flora izolată după vaccinare a fost
identică cu cea anterioară.
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