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Summary

Πολλές μελέτες στη βιβλιογραφία σχετίζονται με
την επίδραση των χαμηλής ισχύος λέιζερ στη θεραπεία
των παθήσεων του περιοδοντίου. Ωστόσο, η ανομοιογένεια των ευρημάτων και η απουσία ομοφωνίας από
τους κλινικούς περιοδοντολόγους, δημιουργούν ερωτήματα ως προς τα πλεονεκτήματα που μπορούν να
προκύψουν από τη χρήση τους στη θεραπεία των
νόσων του περιοδοντίου. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να εξετάσει τα
οφέλη και τα όρια της φωτοθεραπείας με λέιζερ (Laser
Photodynamic Therapy, LPT), στη θεραπευτική αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου. Η LPT έχει συσχετισθεί
με ευνοϊκότερη επούλωση των τραυμάτων των μαλακών περιοδοντικών ιστών, με ταχύτερη οστική επούλωση, με μείωση του μετεγχειρητικού άλγους και της
οδοντινικής υπερευαισθησίας, καθώς και με θετική επίδραση στην ελάττωση της φλεγμονώδους διεργασίας
όταν αυτή συνδυαστεί με τη συμβατική περιοδοντική
θεραπεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή της αντιμικροβιακής φωτοδυναμικής θεραπείας
(antimicrobial Photo Dynamic Therapy, aPDT), ως δυνητικά βοηθητική για τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας,
μέσω της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης των
χαμηλής ισχύος λέιζερ. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δείχνει ότι η LPT είναι αποτελεσματική στη διαχείριση διαφορετικών πτυχών της περιοδοντικής νόσου in vitro, σε
ζωικούς ιστούς αλλά και σε απλά κλινικά μοντέλα. Η
περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της συγκεκριμένης
θεραπείας, εξαρτάται πλέον από τη διερεύνηση που
αναμένεται να ακολουθήσει τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών.

Many studies in the literature address the effect of lowpower lasers in the treatment of periodontal disease.
Nevertheless, the diversity of ﬁndings and the absence of
consensus amongst the clinical periodontologists, raise
questions concerning the beneﬁts that may derive from their
use in the treatment of periodontal disease. The aim of the
present bibliographic review is to examine the positive outcomes and the limits of laser phototherapy, in the therapeutical treatment of periodontal disease. Laser Photodynamic
Therapy (LPT), has been related with favorable healing of
soft periodontal tissue trauma, with faster osseous healing,
with decrease in post-operative pain and dentin hypersensitivity and also with positive effect on the decrease of inﬂammatory process when it is combined with the conventional
periodontal therapy. The application of antimicrobial Photo
Dynamic Therapy (aPDT), is of special interest as possibly
helping to the treatment of periodontitis through the breakthroughs of technology in low-power lasers. In current literature, LPT is shown as effective in modulating different
aspects of periodontal disease in vitro, in animal tissue but
also in simple clinical models. Further development and
application of the speciﬁc therapy depends mostly on the
research expected to follow the randomized clinical trial
results.
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Εισαγωγή

Η αυξανόμενη χρήση των λέιζερ στην οδοντιατρική και στην ιατρική αντανακλά τις μεγάλες τεχνολογικές προόδους κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δεκαετιών. Στην περιοδοντολογία, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα λέιζερ, είναι τα λέιζερ υψηλής
ισχύος και συγκεκριμένα οι ακτίνες λέιζερ CO2, Nd:
YAG και Er: YAG. Η χρήση τους συνίσταται στην
ουλική απόξεση των θυλάκων και στην απομάκρυνση
μελανίνης σε περιπτώσεις μελάγχρωσης των ούλων
ενώ αμφισβητείται ακόμη η χρήση τους στην απομάκρυνση των τρυγιακών εναποθέσεων1.
Από την άλλη πλευρά, η χρήση των χαμηλής
ισχύος λέιζερ (κοινώς ονομαζόμενη φωτοθεραπεία
με λέιζερ, LPT) στην περιοδοντολογία, μπορεί να
προσφέρει αρκετά οφέλη όσον αφορά τη μείωση
των συμπτωμάτων της περιοδοντικής νόσου καθώς
και την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών της θεραπείας. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι
διεργασίες όπως η φλεγμονή, η επούλωση των
μαλακών ιστών, η οστική επούλωση καθώς και ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ο μετεγχειρητικός πόνος
και η υπερευαισθησία των δοντιών μετά τη θεραπεία, μπορεί να επηρεάζονται θετικά μετά από την
εφαρμογή της LPT2-10. Πέρα από αυτό, η σύνδεση
των χαμηλής ισχύος λέιζερ με φωτοευαισθητοποιητές (photosensitizers), η λεγόμενη «αντιμικροβιακή
φωτοδυναμική θεραπεία» (aPDT), μπορεί, επίσης, να
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου και την εξάλειψη του μικροβιακού πληθυσμού
στους περιοδοντικούς θυλάκους11-13.
Οι φωτοευαισθητοποιητές (photosensitizers) μπορούν να εφαρμοσθούν και τοπικά με τη χρήση ενός
συστήματος μεταφοράς φαρμάκων όπως είναι τα
λιποσώματα ή τα νανογαλακτώματα. Μετά την εφαρμογή ακολουθεί η ενεργοποίησή τους με ορατό
φως. Αυτοί οι φωτοευαισθητοποιητές (photosensitizers) είναι χημικές ενώσεις οι οποίες απορροφούν
φως συγκεκριμένου μήκους κύματος και μπορούν
να παράγουν αρκετές ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, οι
οποίες στη συνέχεια ενεργοποιούν συγκεκριμένα
βιολογικά συστήματα και δρουν κυτταροτοξικά για
τους παθογόνους μικροοργανισμούς 14 . Έτσι η
φωτοδυναμική θεραπεία μπορεί να αποτελέσει ένα
εναλλακτικό ή κυρίως συμπληρωματικό σχέδιο
θεραπείας για την αντιμετώπιση των νόσων του
περιοδοντίου.
Η LPT παρουσιάζεται ως κόκκινο ή σχεδόν υπέρυθρο φως που χρησιμοποιείται σʼ ένα χαμηλό
φάσμα έντασης και έχει ως αποτέλεσμα βιολογικές
επιδράσεις σε μη θερμικά κυτταρικά γεγονότα15. Η
LPT έχει μελετηθεί σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές θεραπείες της περιοδοντικής νόσου18,16-20.
Αν και υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για τη
χρήση της LPT στην περιοδοντολογία, πολλοί κλινι-
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κοί γιατροί εξακολουθούν να μην είναι εξοικειωμένοι με αυτήν. Επιπλέον, τα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στη βιβλιογραφία συχνά
σχετίζονται με την έλλειψη τυποποίησης κατά την
αναφορά των παραμέτρων ακτινοβόλησης και με
ακατάλληλες προδιαγραφές δοσομετρίας (ισχύς,
περιοχή ακτινοβολίας, χρόνος, δόση, λειτουργία
ακτινοβολίας εξ επαφής ή διάχυτη ακτινοβολία)21.
Ως εκ τούτου, μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, θα μπορούσε να συνδράμει προκειμένου να
συγκεντρωθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες, να
παρουσιαστούν τα σημερινά δεδομένα και να στηριχθεί η τεκμηριωμένη χρήση της χαμηλής ισχύος λέιζερ στην περιοδοντολογία.

Η LPT στην περιοδοντική φλεγμονώδη διαδικασία

Ως «χρόνια περιοδοντίτιδα» ορίζεται η λοίμωξη
η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη φλεγμονώδη αντίδραση στην περιοχή των στηρικτικών περιοδοντικών
ιστών, με συνέπεια την προοδευτική απώλεια πρόσφυσης, την απώλεια φατνιακού οστού και, ως επακόλουθο αυτών, το σχηματισμό περιοδοντικών
θυλάκων και/ή υφίζησης των ούλων22. Στις ουσίες,
που τεκμηριωμένα ενέχονται στην παθογενετική
διαδικασία στους περιοδοντικούς ιστούς, περιλαμβάνονται ορισμένοι μεσολαβητές της φλεγμονής
(προσταγλανδίνες), ορισμένες κυτοκίνες και οι
μεταλλοπρωτεϊνάσες της εξωκυττάριας ουσίας
(MMPs). Όλες οι παραπάνω ουσίες έχουν προέλευση
κύτταρα του ξενιστή. Οι προσταγλανδίνες, εκτός
από τις ιδιότητές τους που αφορούν γενικότερα φαινόμενα φλεγμονής, έχουν συνδεθεί με την περιοδοντική καταστροφή. Συγκεκριμένα, έχει αποδοθεί
στην προσταγλανδίνη PGE2 μια ομάδα ιδιοτήτων
που μπορεί να εξηγήσει όλες τις παθολογικές μεταβολές στην περιοδοντίτιδα, ιδιαίτερα σε συνδυασμό
με τις βιολογικές δράσεις συγκεκριμένων κυτοκινών. Οι ιδιότητες αυτές έχουν να κάνουν με τη διέγερση των μακροφάγων και των ινοβλαστών, με
αποτέλεσμα την έκκριση μεταλλοπρωτεϊνασών της
εξωκυττάριας ουσίας, αλλά και με την οστεοκλαστική δραστηριότητα23-26. Από τις κυτοκίνες που έχουν
αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα, στην περιοδοντική
φλεγμονή, κυρίως, ενέχονται οι ιντερλευκίνες IL-1
(α και β), IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 και ο παράγοντας
νέκρωσης των όγκων TNF α. Πιο σημαντική για την
παθογενετική διαδικασία στην περιοδοντίτιδα, θεωρείται η IL-1 β, όπως φαίνεται από μελέτες που δείχνουν υψηλότερη συγκέντρωσή της σε φλεγμαίνοντες περιοδοντικούς ιστούς και στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής27-30. Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες της
εξωκυττάριας ουσίας, είναι μια οικογένεια πρωτεολυτικών ενζύμων. Η σπουδαιότητά τους στην παθογένεια των νόσων του περιοδοντίου, διαφαίνεται
από τη δράση τους στην αποδόμηση των συστατικών
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της εξωκυττάριας ουσίας, όπως είναι το κολλαγόνο,
η ελαστίνη, η φιμπρονεκτίνη, η λαμινίνη και οι πρωτεογλυκάνες31,32.
Ορισμένες μελέτες έχουν αναλύσει τα φλεγμονώδη χαρακτηριστικά των περιοδοντικών ιστών και
έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί
σε συμβατική περιοδοντική θεραπεία σε συνδυασμό
με LPT παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα33,34.
Έχει αναφερθεί ότι η LPT, όταν εφαρμόζεται μετά
την αποτρύγωση και ριζική απόξεση, είναι σε θέση
να εξαλείψει τη φλεγμονή των ούλων, να μειώσει
την έκφραση της μεταλλοπρωτεϊνάσης 8 (MMP8)8,33,35 καθώς και τον αριθμό των φλεγμονωδών
κυττάρων34. Η LPT αναστέλλει επίσης σημαντικά την
παραγωγή PGE2 που υποκινείται από λιποπολυσακχαρίτες, όπως αποδείχτηκε από έρευνες σε καλλιέργειες ανθρώπινων ινοβλαστών ούλων 18,36 . Οι
Nomura και συν37 διαπίστωσαν ότι η LPT αναστέλλει
αποτελεσματικά τη διεγερμένη από λιποπολυσακχαρίτες παραγωγή ιντερλευκίνης 1β (IL-1β) σε ανθρώπινους ινοβλάστες ούλων, και ότι αυτή η ανασταλτική επίδραση εξαρτάται από το χρόνο ακτινοβόλησης. Σε μια in vivo μελέτη, παρά το γεγονός ότι δεν
παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές των συγκεντρώσεων της IL-1β στον περιοδοντικό θύλακο, το
βάθος των περιοδοντικών θυλάκων καθώς και οι δείκτες πλάκας, μειώθηκαν αισθητά στην ομάδα που
δέχτηκε θεραπεία με τη χρήση της LPT, παρά στην
ομάδα που δέχθηκε εικονική θεραπεία (placebo)8.
Οι Safavi και συν38 αξιολόγησαν την επίδραση
της LPT στην έκφραση των γονιδίων IL-1β, της
ιντερφερόνης γ (IFN-γ) και των αυξητικών παραγόντων (PDGF και TGF-β), για να παράσχουν μια επισκόπηση των επιπτώσεων της LPT στη διαδικασία
της φλεγμονής. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής
υποδεικνύουν την ανασταλτική επίδραση της ακτινοβολίας LPT στην έκφραση των IL-1β και IFN-γ, ενώ
αντίθετα υποδεικνύουν τη διεγερτική επίδραση της
LPT στα επίπεδα των PDGF και TGF-β. Αυτές οι επιδράσεις πιθανότατα να ευθύνονται για τα αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα της LPT και τις θετικές της
επιδράσεις στην επούλωση των τραυμάτων.
Μια in vivo μελέτη που διεξήγαγαν οι Pejcic και
συν39, αξιολόγησε και συνέκρινε τα αποτελέσματα
της θεραπείας με λέιζερ χαμηλού επιπέδου ακτινοβολίας και της συντηρητικής θεραπείας για τη φλεγμονή των ούλων. Οι συγγραφείς ανέφεραν μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στο δείκτη πλάκας και
στο δείκτη αιμορραγίας μετά από ακτινοβόληση με
λέιζερ, ειδικά 3 και 6 μήνες μετά την ακτινοβόληση.
Τα αποτελέσματα εξαρτήθηκαν από τον αριθμό των
εφαρμογών λέιζερ, καθώς μετά την πέμπτη εφαρμογή, επετεύχθη σημαντική αντιφλεγμονώδης δράση,
λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες παραμέτρους. Το συμπέρασμα ήταν ότι η χαμηλού επιπέδου
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ακτινοβολία λέιζερ (670 nm), που συνδέεται με τις
παραδοσιακές περιοδοντικές θεραπείες, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μια επιτυχημένη επικουρική
θεραπεία, που μπορεί να επιφέρει καλύτερα και πιο
μακροχρόνια θεραπευτικά αποτελέσματα.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις στηρίζουν την υπόθεση ότι η LPT μπορεί να διαχειριστεί την περιοδοντική φλεγμονώδη διαδικασία, ιδίως με τον περιορισμό
της απελευθέρωσης PGE2. Η ικανότητα της LPT να
διαχειρίζεται τη φλεγμονή δεν φαίνεται να περιορίζεται σε έναν μόνο μηχανισμό. Είναι σημαντικό, στο
σημείο αυτό, να τονίσουμε το γεγονός ότι η LPT
ενεργεί βοηθητικά στην παραδοσιακή περιοδοντική
θεραπεία, χωρίς όμως να προσφέρει κάποια θετική
επίδραση εάν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό
μεμονωμένα8,10,33-5.
Οι Seguier και συν 14 διεξήγαγαν έρευνα με
σκοπό να αξιολογήσουν την πιθανή αποτελεσματικότητα της φωτοδυναμικής θεραπείας σε δεκαέξι
ασθενείς (6 γυναίκες και 10 άντρες) με προχωρημένη χρόνια περιοδοντίτιδα. Δοκιμάστηκαν, κατά τη
διάρκεια της μελέτης αυτής, δύο συστήματα μεταφοράς φαρμάκων (λιποσώματα και νανογαλακτώματα) για να αποκλειστεί η πιθανότητα ότι κάποιο από
αυτά μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον ιστό – στόχο
με διαφορετικό τρόπο. Η επίδραση της φωτοδυναμικής θεραπείας στα φλεγμονώδη κύτταρα, στην
πυκνότητα του δικτύου των ινών του κολλαγόνου
και στην έκφραση των μεταλλοπρωτεϊνασών αξιολογήθηκαν με βιοψία ουλικού ιστού μια εβδομάδα
μετά τη θεραπεία.
Όλοι οι ασθενείς που επιλέχθησαν για τη χορήγηση της συγκεκριμένης θεραπείας είχαν δύο
δόντια με αυξημένο βαθμό κινητικότητας για τα
οποία η θεραπεία εκλογής ήταν η εξαγωγή. Η διάγνωση της χρόνιας περιοδοντίτιδας βασίστηκε σε
κλινικά και ακτινογραφικά κριτήρια, σύμφωνα με το
σύστημα ταξινόμησης των περιοδοντικών παθήσεων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους, τα μακροφάγα και τα κύτταρα Langerhans, τα οποία υπήρχαν
στις φλεγμονώδεις διηθήσεις και αποτελούν σημαντικότατα αμυντικά κύτταρα απέναντι στους παθογόνους μικροοργανισμούς, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη φωτοδυναμική θεραπεία. Κατ΄ουσίαν, ο αριθμός των μακροφάγων μειώθηκε σημαντικά μετά τη
θεραπεία με τα λιποσώματα, ενώ ο αριθμός των κυττάρων Langerhans μειώθηκε, επίσης σημαντικά, μετά
τη θεραπεία με τη χρήση νανογαλακτωμάτων. Από
την άλλη μεριά οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η
δραστηριότητα των MMP-2 και MMP-9 δε διέφερε
σημαντικά ανάμεσα στα δόντια ελέγχου και σε αυτά
που δέχθηκαν τη θεραπεία, άσχετα από το σύστημα
μεταφοράς φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε.
.
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LPT στην επούλωση τραυμάτων των μαλακών περιοδοντικών ιστών

Η διαδικασία της περιοδοντικής επούλωσης
είναι απαραίτητη όταν η περιοδοντίτιδα και η ουλίτιδα ή ακόμα και διάφοροι τραυματισμοί, έχουν επηρεάσει τη σύνθεση και την ακεραιότητα των περιοδοντικών δομών. Ως εκ τούτου, πολλές εξεργασίες,
συμπεριλαμβανομένης της φλεγμονής και της κυτταρικής μετανάστευσης, του πολλαπλασιασμού και
της διαφοροποίησης, είναι αναγκαίες για την επιτυχή επιδιόρθωση40,41.
Αρκετές μελέτες in vitro έδειξαν ότι η LPT σε
ορισμένα μήκη κύματος μπορεί να τονώσει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών, όταν χρησιμοποιούνται ορισμένοι συνδυασμοί παραμέτρων έκθεσης και
ισχύος πυκνοτήτων6,42-50. Σε υψηλότερες πυκνότητες ενέργειας, δεν έχει αναφερθεί επίδραση43,45
ούτε και μείωση του πολλαπλασιασμού50,51. Ως εκ
τούτου, ο Karu52 πρότεινε συγκεκριμένα μήκη κύματος και πυκνότητες ενέργειας, στα οποία μπορούν
να αναμένονται τα θετικά αποτελέσματα της LPT.
Το εύρος των δόσεων ακτινοβολίας, στις οποίες
έχει παρατηρηθεί διέγερση του πολλαπλασιασμού
ινοβλαστών, είναι ευρύ (0,45 - 60 J/cm2). Ωστόσο, τα
αποτελέσματα διαφόρων μελετών, κατά τις οποίες
χρησιμοποιήθηκαν ινοβλάστες μόνο από το στοματικό βλεννογόνο και το περιρρίζιο, οδήγησαν στην
καθιέρωση ενός πιο στενού φάσματος (0,45 - 7,9
J/cm2.). Για μήκη κύματος μεταξύ 660-692 nm και 780
- 786 nm, η δόση ακτινοβολίας περιορίζεται σε 2
J/cm2. Για την περιοχή 809-830 nm, είναι μεταξύ 0,45
και 7,9 J/cm2 ενώ για 2940 nm, είναι 3,37
J/cm26,20,42,44,46,48,49,50.
Αντιφατικά αποτελέσματα μπορεί να ανευρεθούν αναφορικά με το πλέον αποδοτικό μήκος κύματος για τη διέγερση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Ωστόσο, η διέγερση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού έχει παρατηρηθεί τόσο με υπέρυθρες
ακτίνες λέιζερ (λ = 780, 809, 812, 830, 904
nm)42,45,48,49,51 όσο και με κόκκινο λέιζερ20,42,44-9,51.
Η παρατήρηση των παραμέτρων που διερευνήθηκαν
μέχρι τώρα δείχνει ότι, όχι μόνο το μήκος κύματος
και η δόση της ενέργειας αλλά και η πυκνότητα
ισχύος, είναι σημαντικές για την τόνωση της ανάπτυξης των κυττάρων53.
Οι Azevedo και συν46 δοκίμασαν δύο πυκνότητες
ισχύος (428,57 και 142,85 mW/cm2) για την ίδια δόση
(2 J/cm2, λ = 660 nm) και διαπίστωσαν ότι η μικρότερη πυκνότητα ισχύος προκάλεσε μεγαλύτερη διέγερση.
Ο τρόπος της έκθεσης μπορεί επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη βελτιστοποίηση της διέγερσης. Πολλαπλές εκθέσεις στην υπέρυθρη ακτινοβολία και στο κόκκινο λέιζερ (λ = 809, 830 και 685 nm)
έχουν αποδείξει ότι προκαλούν σημαντικά υψηλότε-
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ρο πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών του περιρριζίου
και των ούλων από μια και μόνη έκθεση με την ίδια
πυκνότητα ενέργειας6,20,49. Επί του παρόντος, τα
διαθέσιμα στοιχεία αποτυγχάνουν να δείξουν αύξηση της περιεκτικότητας σε προκολλαγόνο και αύξηση της σύνθεσης του κολλαγόνου από ανθρώπινους
ινοβλάστες των ούλων μετά την ακτινοβόληση με
λέιζερ χαμηλής ισχύος45,54. Όσον αφορά τις κλινικές ενδείξεις, η τρέχουσα βιβλιογραφία δεν είναι
τόσο εκτεταμένη όσο είναι για τα in vitro πειράματα.
Κλινικές ενδείξεις εφαρμογής της LPT με σκοπό την
επούλωση τραυμάτων των μαλακών περιοδοντικών
ιστών, μπορούν να αποτελέσουν η ακτινοβόληση
μετά από αποτρύγωση και ριζική απόξεση και η ακτινοβόληση μετά από χειρουργική του περιοδοντίου
(ουλοπλαστική και ουλεκτομή). Το κυριότερο όφελος από την χρήση της LPT αποτελεί η σημαντικά
καλύτερη επούλωση στις περιοχές που εφαρμόζεται,
παρά τις διαφορετικές μεθόδους μέτρησης που χρησιμοποιούνται8,17,33,55,56. Σε μια μελέτη σε 20 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ουλεκτομή, ο Amorim και
συν17, μέτρησαν το βάθος της ουλοδοντικής σχισμής πριν και μετά την επέμβαση. Παρατήρησαν ότι
τα σημεία που ακτινοβολήθηκαν με το λέιζερ (4
J/cm2, λ = 685 nm) είχαν βάθη σημαντικά χαμηλότερα από τα σημεία ελέγχου στις 21 και 28 ημέρες
μετά την επέμβαση. Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι οι
περιοχές που δέχθηκαν ακτινοβολία LPT (4 J/cm2, λ
= 588 nm) είχαν σημαντικά ταχύτερη επούλωση του
επιθηλίου από τις πλευρές ελέγχου, σε 3, 7 και 15
ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση55. Επιπλέον,
η πλήρης επούλωση του τραύματος επετεύχθη γρηγορότερα στις περιοχές που δέχτηκαν LPT (εντός
18-21 ημερών) από ό,τι στις άλλες (εντός 19-24 ημερών).
Μετά από αποτρύγωση και ριζική απόξεση, η επικουρική LPT έδειξε να μειώνει σημαντικά το δείκτη
πλάκας, το βάθος των θυλάκων και τον όγκο του
υγρού της ουλοδοντικής σχισμής8. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν από την ίδια ομάδα το
2007 33 και παρατηρήθηκε επίσης η σημασία της
συνοχής του φωτός στη βελτίωση της θεραπείας
των περιοδοντικών βλαβών. Ένα λέιζερ με μεγαλύτερη συνοχή (HeNe laser), συνεκρίθη κλινικά με ένα
άλλο με μικρότερη συνοχή (Diode laser). Για ακτινοβολήσεις με την ίδια πυκνότητα ισχύος των 100
mW/cm2, τόσο ο δείκτης πλάκας όσο και ο δείκτης
αιμορραγίας μειώθηκαν σημαντικά από την πλευρά
που έλαβαν θεραπεία με το λέιζερ μεγαλύτερης
συνοχής (HeNe laser). Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται να δείχνουν ότι η συνοχή είναι μια σημαντική
παράμετρος σε φωτεινά ερεθίσματα in vivo, μια επίδραση που δεν παρατηρήθηκε in vitro57. Κατά συνέπεια, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διευκρινιστεί ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο κάθε
παράμετρος επηρεάζει τα αποτελέσματα της LPT in
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vivo.
Η χρήση των βλαστικών κυττάρων στη μελλοντική μηχανική των ιστών και στην αναγεννητική ιατρική για την αντικατάσταση των συμβατικών θεραπευτικών μεθόδων, έχει αποτελέσει αντικείμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος σε διάφορους τομείς58-60.
Αυτά τα κύτταρα έχουν αυτο-ανανεωτικές ιδιότητες
και μπορούν να διαφοροποιηθούν σε έναν ή σε πολλούς διαφορετικούς εξειδικευμένους τύπους κυττάρων κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες in vitro60. H
LPT αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον πολλαπλασιασμό των βλαστικών κυττάρων οδηγώντας
έτσι στη βελτίωση της επούλωσης των ιστών. Πρόσφατες μελέτες in vitro, στις οποίες βλαστικά κύτταρα υποβλήθηκαν σε ακτινοβολία LPT χρησιμοποιώντας χαμηλές πυκνότητες ενέργειας, έχουν παρουσιάσει ελπιδοφόρα αποτελέσματα59,61. Ωστόσο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτή η θεραπεία μπορεί να συμβάλει στη βέλτιστη επανασύνδεση και λειτουργική βελτίωση των κυττάρων μετά την εμφύτευση, καθώς και στη μείωση του χρόνου επούλωσης των ιστών, απαραίτητη κρίνεται η αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων της όσον αφορά το σχηματισμό
νέου οστού μετά την εμφύτευση βλαστικών κυττάρων σε τραυματισμένους ιστούς.
Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ορισμένα θετικά αποτελέσματα της χρήσης της LPT
στη βελτίωση της επούλωσης των περιοδοντικών
βλαβών τόσο in vitro όσο και in vivo 6,8,17,20,33,38,44,
46,49,50,55,56,62. Ειδικότερα, τα στοιχεία μελετών in
vivo δείχνουν ότι η LPT μπορεί να είναι επωφελής
για την ενίσχυση της περιοδοντικής θεραπείας τόσο
μετά από αποτρύγωση και ριζική απόξεση όσο και
μετά από χειρουργική του περιοδοντίου8,33,55,63.
Η LPT στην οστική επούλωση

Η αναγεννητική περιοδοντική θεραπεία στοχεύει
στην προβλέψιμη αποκατάσταση των υποστηρικτικών περιοδοντικών ιστών του δοντιού, οδηγώντας
στο σχηματισμό ενός νέου περιρριζίου, νέου φατνιακού οστού και νέας οστεΐνης64. Προκλινικά μοντέλα
έχουν αποδείξει την περιοδοντική αναγέννηση μετά
από τη θεραπεία με ανασχετικές μεμβράνες, διάφορους τύπους μοσχευμάτων ή συνδυασμό αυτών65-67.
Πρόσφατα, έχει προταθεί ότι η LPT μπορεί να ενδείκνυται σε συνδυασμό με την αναγεννητική μέθοδο ή
ακόμα και μόνη της, προκειμένου να επιταχυνθεί η
οστική επούλωση σε συγκεκριμένες ανωμαλίες των
οστών63.
Μερικοί συγγραφείς έχουν ερευνήσει τις επιπτώσεις της LPT στην ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των ανθρώπινων οστεοβλαστών68,69. Ο Stein και
συν69, ανέφεραν ότι η LPT έχει βιοδιεγερτική επίδραση στα ανθρώπινα οστεοβλαστικά κύτταρα κατά
τις πρώτες 72 ώρες μετά την ακτινοβόληση. Ιστολο-
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γικές μελέτες με πειραματικά μοντέλα ζώων70,71,
διαπίστωσαν επίσης ότι η LPT μπορεί να προωθήσει
την αύξηση της εναπόθεσης των ινών κολλαγόνου
καθώς και του ποσού των καλά οργανωμένων οστικών δοκίδων μετά από 30 ημέρες, σε περιπτώσεις
επούλωσης μετεγχειρητικών οστικών ελλειμμάτων.
Έχει επίσης αποδειχτεί ότι η LPT μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία επιδιόρθωσης των οστών70,72-74.
Οι επιπτώσεις της LPT στη διαδικασία επούλωσης μετεγχειρητικών οστικών ελλειμμάτων, αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας μια βιοχημική δοκιμή. Τα
αποτελέσματα της δοκιμής αυτής έδειξαν ότι η LPT
δρα επηρεάζοντας τη μεταφορά ασβεστίου κατά τη
διάρκεια του σχηματισμού νέου οστού75. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των
Khandra και συν76, κατά τα οποία τα οστικά ελλείμματα παρουσίασαν σημαντικά περισσότερο ασβέστιο, φώσφορο και πρωτεΐνες μετά από ακτινοβόληση με LPT σε πειραματικά μοντέλα ζώων.
Για τη θεραπεία βαθέων ενδοοστικών ελλειμμάτων, συνήθως ενδείκνυται η χρήση των μεμβρανών
και των διαφόρων τύπων μοσχευματικών υλικών. Σε
μια μελέτη της επίδρασης της LPT στην επούλωση
των οστικών ελλειμμάτων που σχετίζονται με αυτόλογα οστικά μοσχεύματα, η οστική ανάπλαση ήταν
εμφανέστερη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά σε
ακτινοβολημένα με LPT ζώα από ό,τι σε μη ακτινοβολημένα ζώα9.
Οι Pinheiro και Gerbi77, μελέτησαν τη φωτομηχανική των διαδικασιών ανάπλασης των οστών και αναφέρουν ότι οι επιπτώσεις της LPT στην οστική αναγέννηση δεν εξαρτώνται μόνο από τη συνολική
δόση της ακτινοβολίας αλλά και από το χρόνο ακτινοβόλησης και τον τρόπο ακτινοβολίας. Μελέτες
έχουν δείξει ότι η LPT έχει θετική βιορυθμιστική επίδραση στην επούλωση των οστικών ελλειμμάτων63,65-67,78, καθώς και ότι η θετική επίδραση αυτής
της θεραπείας είναι περισσότερο εμφανής όταν ο
ιστός ακτινοβολείται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και στα πρώιμα στάδια της οστικής
αναδιαμόρφωσης63. Το θέμα, όπως γίνεται αντιληπτό, περιορίζεται σε ερευνητικό επίπεδο σε πειραματόζωα και σε in vitro μελέτες. Μελέτες στον άνθρωπο κρίνονται απαραίτητες για πληρέστερη κατανόηση.
Η LPT στην αναλγησία / μείωση του πόνου

Ο έλεγχος του μετεγχειρητικού πόνου αποτελεί
ουσιαστικό μέρος της ρουτίνας της περιοδοντικής
χειρουργικής επέμβασης. Ο μετεγχειρητικός πόνος
μπορεί να είναι συνέπεια του χειρουργικού τραύματος και της απελευθέρωσης των μεσολαβητών του
πόνου79-82 και συνήθως φέρεται να είναι πιο έντονος κατά τις πρώτες ώρες μετά τη χειρουργική
επέμβαση, αμέσως μετά την παρέλευση της τοπικής
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αναισθησίας83.
Η LPT έχει προταθεί ως μια εναλλακτική μέθοδος για τον έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου. Σε
σύγκριση με τα από του στόματος αναλγητικά και τα
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, η LPT μπορεί να υπερτερεί διότι το θεραπευτικό παράθυρο για
την αντιφλεγμονώδη δράση της συμπίπτει με την
ικανότητά της να συνεισφέρει στη βελτίωση της
επούλωσης των ιστών84. Ο μηχανισμός με τον οποίο
η LPT μειώνει τα συμπτώματα του πόνου δεν είναι
ακόμα σαφής, αν και πολλές μελέτες έχουν δείξει
κάποιες φυσιολογικές μεταβολές που προκαλούνται
από την αλληλεπίδραση του φωτός με διαφορετικά
κύτταρα, ιδιαίτερα στις θέσεις των νευροϋποδοχέων τους 2,44,45,85,86 . Έτσι, ορισμένοι συγγραφείς
περιγράφουν μια πιθανή σταθεροποίηση των μεμβρανών των κυτταρικών νεύρων, πιθανώς λόγω της
πιο σταθερής διαμόρφωσης της διπλοστιβάδας των
λιπιδίων που προκαλείται από την LPT καθώς και των
δομικών πρωτεϊνών της μεμβράνης των νευρικών
κυττάρων86. Τα ενισχυμένα οξειδοαναγωγικά συστήματα των κυττάρων και η αύξηση της παραγωγής
ATP, επίσης, έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν τη
μετάδοση του πόνου87.
Πρόσφατες παρατηρήσεις από τους Parker και
συν7 και Bjordal και συν2, έχουν δείξει ότι το λέιζερ
χαμηλής ισχύος μπορεί να μειώσει σημαντικά τον
πόνο. Οι Bjordal και συν2 εξέτασαν διάφορες βασικές
κλινικές μελέτες στις οποίες η LPT χρησιμοποιήθηκε
σε ασθενείς που παρουσίαζαν οξύ πόνο μετά από
τραυματισμό των ιστών. Αυτή η συστηματική επανεξέταση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η LPT μπορεί
να επηρεάσει τη φλεγμονώδη διαδικασία κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο και ότι μπορεί να μειώσει σημαντικά τον οξύ, φλεγμονώδη πόνο στην κλινική
πράξη. Οι συγγραφείς επιβεβαίωσαν ότι, σε οξύ
πόνο, μπορούν να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα της LPT, όταν χορηγείται σε υψηλότερες
πυκνότητες ενέργειας κατά τις πρώτες 72 ώρες,
προκειμένου να μειωθεί η φλεγμονή. Στη συνέχεια
ακολουθούν χαμηλότερες δόσεις για τον ιστό-στόχο
κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, με στόχο
την προώθηση της επιδιόρθωσης των ιστών. Καλά
ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες δοκιμές έχουν επίσης
δείξει ότι η LPT μπορεί να είναι αποτελεσματική σε
δόσεις πολύ χαμηλότερες από αυτές που αναμένονται να προκαλέσουν μη επιθυμητές βιολογικές
αντιδράσεις88,89. Έτσι, περαιτέρω κλινικές μελέτες
με επαρκείς δόσεις ακτινοβολίας, εξακολουθούν να
είναι αναγκαίες για να εκτιμηθεί το μέγεθος της επίδρασης της LPT σε οξύ πόνο, έχοντας βέβαια ως
δεδομένο ότι μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας αναμένεται να είναι αποτελεσματικές για την ανακούφιση
του πόνου, αλλά ταυτόχρονα προκαλούν υπερφόρτωση των διεγερτικών μηχανισμών.

Αντιμικροβιακή φωτοδυναμική θεραπεία
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Η παρουσία βακτηρίων στην ουλοδοντική σχισμή
και στους περιοδοντικούς θυλάκους, είναι ένας
καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη ή την
υποτροπή της περιοδοντίτιδας 90 . Περιοχές με
δύσκολη πρόσβαση, όπως οι διχασμοί και οι τριχασμοί των πολύρριζων δοντιών καθώς και οι εγκολπώσεις και κοιλάνσεις, δημιουργούν δυσκολίες στην
απομάκρυνση των περιοδοντικών βιοϋμένων με
μηχανικά μέσα, πράγμα που φαίνεται να οδηγεί σε
αδυναμία εξάλειψης των περιοπαθογόνων βακτηρίων. Ομοίως, στελέχη ανθεκτικά στα αντιβιοτικά
μπορούν επίσης να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα της συμβατικής περιοδοντικής θεραπείας91-94. Με βάση αυτά τα δεδομένα, εναλλακτικές
μέθοδοι μελετώνται με σκοπό να επιτευχθεί μια πιο
αποτελεσματική θεραπεία.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας λέιζερ και η ανακάλυψη των σημαντικών αντιμικροβιακών αποτελεσμάτων της, προτείνουν την αντιμικροβιακή φωτοδυναμική θεραπεία (antimicrobial Photo Dynamic Therapy,
aPDT), ως δυνητικά βοηθητική για τη θεραπεία της
περιοδοντίτιδας. Καθώς τα λέιζερ χαμηλής ισχύος
δεν αυξάνουν τη θερμοκρασία των ιστών95, δεν θα
πρέπει να αναμένεται η ίδια αντιμικροβιακή δράση
με εκείνη των υψηλής ισχύος λέιζερ96 όταν αυτά
χρησιμοποιούνται από μόνα τους. Έτσι, η αντιμικροβιακή δράση των χαμηλής ισχύος λέιζερ επιτυγχάνεται με το συσχετισμό τους με εξωγενείς φωτοευαισθητοποιητές, οι οποίοι οδηγούν στην παραγωγή
των άκρως αντιδραστικών στοιχείων οξυγόνου97,
που προκαλούν αλλοιώσεις στις μεμβράνες, στα
μιτοχόνδρια και στο DNA των μικροοργανισμών, με
αποκορύφωμα το θάνατό τους98-100. Αυτή είναι η
διαδικασία της aPDT και η χρήση της ερευνάται με
σκοπό τη συμβολή της στη μείωση του μικροβιακού
φορτίου που επιτυγχάνεται μετά από τη συμβατική
μηχανική περιοδοντική θεραπεία.
Κατά τη δεκαετία του 1990 παρατηρήθηκε ότι
υπήρχε μια πολύ ουσιαστική διαφορά στην ευαισθησία στη φωτοδυναμική θεραπεία ανάμεσα στα Gramθετικά και τα Gram-αρνητικά βακτήρια101. Καταδείχτηκε, σε γενικές γραμμές, ότι ουδέτερα, κατιονικά
ή ανιονικά μόρια των φωτοευαισθητοποιητών μπορούσαν με αποτελεσματικό τρόπο να εξαλείψουν τα
Gram-θετικά βακτήρια, ενώ μόνο οι κατιονικοί φωτοευαισθητοποιητές ή στρατηγικές οι οποίες διαπερνούν το φραγμό διαπερατότητας των Gram-αρνητικών, σε συνδυασμό με μη κατιονικούς φωτοευαισθητοποιητές, ήταν σε θέση να φονεύσουν διάφορα
Gram-αρνητικά είδη101,102. Αυτή η διαφορά της ευαισθησίας μεταξύ των δύο διαφορετικών βακτηριακών
ειδών αποδόθηκε στη φυσιολογία τους. Τα Gramθετικά βακτήρια διαθέτουν μια κυτταροπλασματική
μεμβράνη που περιβάλλεται από ένα σχετικά πορώ-
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δες κυτταρικό τοίχωμα, το οποίο αποτελείται από
πεπτιδογλυκάνες και λιποτειχοϊκό οξύ, τα οποία επιτρέπουν τη δίοδο των φωτοευαισθητοποιητών. Αντιθέτως, το κυτταρικό περίβλημα των Gram-αρνητικών
βακτηρίων, αποτελείται από μία εσωτερική και από
μία εξωτερική κυτταροπλασματική μεμβράνη. Οι
μεμβράνες αυτές διαχωρίζονται μεταξύ τους από το
περίπλασμα το οποίο περιέχει πεπτιδογλυκάνες. Στα
Gram-αρνητικά βακτήρια, η εξωτερική μεμβράνη
αντιπροσωπεύει έναν αποτελεσματικό φραγμό ανάμεσα στο κύτταρο και το περιβάλλον, μέσα στο
οποίο αυτό βρίσκεται, εμποδίζοντας τη σύνδεση και
τη δίοδο των φωτοευαισθητοποιητών103. Έτσι, στο
σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί πως η φωτοδυναμική θεραπεία μπορεί να μην είναι πλήρως αποτελεσματική στην περιοδοντική θεραπεία, καθώς τα
περιοπαθογόνα βακτήρια είναι κατ΄ εξοχήν Gramαρνητικά.
Αρκετές μελέτες in vitro έδειξαν ότι οι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με την περιοδοντική νόσο,
όπως οι Porphyromonas Gingivalis, Aggregatibacter
Actinomycetemcomitans (πρώην Actinobacillus Actinomycetemcomitans), Fusobacterium Nucleatum, Prevotella Intermedia και Streptococcus Sanguis καταστέλλονται σημαντικά από την aPDT υπό διαφορετικές
περιβαλλοντικές συνθήκες11,13,104-106. Επίσης, βασικοί παράγοντες παθογένειας, όπως οι λιποπολυσακχαρίτες και οι πρωτεάσες που υπάρχουν μετά την
καταστροφή των βακτηρίων, είναι μειωμένοι μετά
από την εφαρμογή της φωτοευαισθητοποίησης99,107.
Πιο πρόσφατα, in vivo μελέτες έχουν δείξει μείωση της οστικής απώλειας, της ερυθρότητας και της
αιμορραγίας στην ψηλάφηση μετά από aPDT, κατά
τη διάρκεια θεραπείας της περιοδοντίτιδας12,108-110
και της περιεμφυτευματίτιδας111-114, σε αρουραίους
και σκύλους. Οι μελέτες αυτές περιελάμβαναν ζώα
υγιή12,108-110, διαβητικά115, ακόμη και ανοσοκατεσταλμένα116. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα αυτής της θεραπείας, ως επικουρική στη θεραπεία της χρόνιας10,117-119 και της επιθετικής 120,121 περιοδοντίτιδας, ακόμη και κατά τη
διάρκεια της υποστηρικτικής περιοδοντικής θεραπείας σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες122. Η διαδικασία φωτοευαισθητοποίησης εξαρτάται από τη
συγκέντρωση του φωτοευαισθητοποιητή, τις παραμέτρους της ακτινοβολίας λέιζερ και τα είδη των
μικροοργανισμών11.
Οι Fontana και συν123 διερεύνησαν την ικανότητα της φωτοδυναμικής θεραπείας να μειώνει τον
αριθμό των βακτηρίων στους βιοϋμένες, συγκρίνοντας τη φωτοδυναμική επίδραση του μπλε του μεθυλενίου στους μικροοργανισμούς της οδοντικής πλάκας στην πλαγκτονική φάση αλλά και σε βιοϋμένες.
Συνέλεξαν οδοντική πλάκα από δέκα ασθενείς
με χρόνια περιοδοντίτιδα. Τα εναιωρήματα των
μικροοργανισμών από πέντε ασθενείς ευαισθητοποι-
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ήθηκαν με μπλε του μεθυλενίου (25 μg/mL) επί 5
λεπτά και μετά εκτέθηκαν σε κόκκινο φως. Από τα
ίδια δείγματα πλάκας δημιουργήθηκαν μικροβιακοί
βιοϋμένες αποτελούμενοι από διαφορετικά είδη
βακτηρίων, οι οποίοι επίσης εκτέθηκαν στο μπλε του
μεθυλενίου (25 μg/mL) και στις συνθήκες φωτός
όπως και τα πλαγκτονικά δείγματα. Μετά τη φωτοδυναμική θεραπεία, υπολογίστηκαν τα κλάσματα επιβίωσης μετρώντας τον αριθμό των βακτηρίων που
σχημάτισαν αποικίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά
τους, η φωτοδυναμική θεραπεία θανάτωσε περίπου
το 63% των βακτηρίων που υπήρχαν στο εναιώρημα.
Στους βιοϋμένες, όμως, η φωτοδυναμική θεραπεία
είχε πολύ λιγότερη επίδραση στη ζωτικότητα των
βακτηρίων με ποσοστό θανάτωσης 32% .
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φωτοδυναμική θεραπεία επηρεάζει λιγότερο τα βακτήρια
των βιοϋμένων από ό,τι επηρεάζει τα βακτήρια που
βρίσκονται στην πλαγκτονική φάση.
Οι Sigusch και συν124, αξιολόγησαν τόσο κλινικά,
όσο και μικροβιολογικά την επίδραση της φωτοδυναμικής θεραπείας στην καταπολέμηση του
Fusobacterium nucleatum σε ασθενείς με περιοδοντίτιδα.
Στην έρευνά τους η φωτοθεραπεία με λέιζερ
χρησιμοποιήθηκε επικουρικά μετά από αποτρύγωση
και ριζική απόξεση σε ασθενείς με εντοπισμένη χρόνια περιοδοντίτιδα. Εικοσιτέσσερις ασθενείς στους
οποίους το F. nucleatum ανιχνεύθηκε με την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) μετά από
αποτρύγωση και ριζική απόξεση, χωρίστηκαν, κατά
τυχαίο τρόπο, σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα ήταν
αυτή που δέχτηκε τη φωτοδυναμική θεραπεία, ενώ η
δεύτερη ομάδα αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου. Η
φωτοθεραπεία χορηγήθηκε μια φορά ως μέθοδος
αποστείρωσης όλου του στόματος. Η ομάδα ελέγχου αντιμετωπίστηκε με το διάλυμα του φωτοευαισθητοποιητή, αλλά με τη χρήση λέιζερ. Σε όλους
τους ασθενείς, οι παρακάτω κλινικές παράμετροι: ο
δείκτης πλάκας, η ερυθρότητα, η αιμορραγία κατά
την ανίχνευση, το βάθος θυλάκου, η υφίζηση των
ούλων και το κλινικό επίπεδο πρόσφυσης, καθορίστηκαν μετά από κλινική εξέταση κατά την 1η, 4η
και 12η εβδομάδα από την έναρξη της φωτοθεραπείας.
Η ομάδα των ασθενών που δέχτηκε τη φωτοθεραπεία παρουσίασε σημαντική μείωση της ερυθρότητας, της αιμορραγίας κατά την ανίχνευση, του
μέσου βάθους θυλάκου και του κλινικού επιπέδου
πρόσφυσης. Τέσσερις και δώδεκα εβδομάδες μετά
τη φωτοθεραπεία, το μέσο βάθος θυλάκου και το
κλινικό επίπεδο πρόσφυσης παρουσίασαν σημαντικές διαφορές από την πρώτη εξέταση, αλλά και από
τις αντίστοιχες τιμές της ομάδας ελέγχου. Επίσης,
στην ομάδα της φωτοθεραπείας η συγκέντρωση του
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F. nucleatum είχε σημαντικά μειωθεί.
Η αντιμικροβιακή φωτοδυναμική θεραπεία
(antimicrobial Photo Dynamic Therapy, aPDT) θεωρείται ασφαλής ως επικουρική μέθοδος σε μη χειρουργική θεραπεία της περιοδοντίτιδας, καθώς έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα συμπτώματα της φλεγμονής
και της μικροβιακής μόλυνσης χωρίς να συνοδεύεται από βλαβερές συνέπειες στους παρακείμενους
περιοδοντικούς ιστούς12,108,125. Έχουν επίσης αναφερθεί τα ευεργετικά αποτελέσματά της στη βελτίωση της επούλωσης των τραυμάτων στους μαλακούς περιοδοντικούς ιστούς126,127. Η τοπική εφαρμογή της aPDT επιτρέπει την εντοπισμένη δράση
αυτής στην ενεργή περιοχή της νόσου, χωρίς επιδράσεις στη χλωρίδα ή σε άλλες περιοχές της στοματικής κοιλότητας, καθώς και τη μειωμένη πιθανότητα παρενεργειών που σχετίζονται με τη συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών ουσιών11. Επιπλέον,
η αυξανόμενη αντίσταση των βακτηρίων στα αντιβιοτικά, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά κατά τη
διάρκεια της συμβατικής περιοδοντικής θεραπείας,
είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί με την aPDT,
δεδομένου ότι καταστέλλει τους μικροοργανισμούς
σε σύντομο χρονικό διάστημα με την παραγωγή
αντιδραστικών ειδών οξυγόνου, που αλληλεπιδρούν
με τις διάφορες κυτταρικές δομές98,99. Έτσι, η επανειλημμένη φωτοευαισθητοποίηση, τόσο των ανθεκτικών όσο και των ευαίσθητων στα αντιβιοτικά
βακτηριδίων, δεν φαίνεται να προκαλεί την εμφάνιση και ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών128.
Οι Komerik και συν108, διερεύνησαν τη χρήση
φωτοευαισθητοποίησης με μπλε της τολουϊδίνης για
τη θανάτωση μικροοργανισμών στην περιοχή των
περιοδοντικών ιστών αρσενικών ποντικών Sprague—
Dawley (βάρους 200 gr). Έχει αποδειχθεί in vitro ότι η
Porphyromonas gingivalis είναι πολύ ευαίσθητη στη
φωτοευαισθητοποίηση με μπλε της τολουϊδίνης. Οι
ερευνητές θέλησαν να διερευνήσουν αν αυτή η
τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιοδόντιο
και αν αυτό θα επιφέρει μείωση του οστού της φατνιακής ακρολοφίας, στοιχείο που χαρακτηρίζει την
περιοδοντίτιδα. Οι γομφίοι της άνω γνάθου των
ποντικών ενοφθαλμίστηκαν με P. gingivalis και εκτέθηκαν σε δέσμη λέιζερ 48 J μήκους 630 nm, παρουσία μπλε της τολουϊδίνης. Ακολούθησε ο καθορισμός των βακτηρίων που επέζησαν και ο έλεγχος
των περιοδοντικών δομών για την πιθανότητα ύπαρξης κάποιας αλλοίωσης. Όταν χρησιμοποιήθηκαν
από κοινού μπλε της τολουϊδίνης και δέσμη λέιζερ,
παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των ζώντων P. gingivalis. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους, δεν
ανευρέθηκαν ζώντα βακτήρια όταν χρησιμοποιήθηκε 1mg μπλε της τολουϊδίνης σε συνδυασμό με όλες
τις δόσεις του φωτός που εφαρμόστηκαν. Κατά την
ιστολογική εξέταση δεν παρατηρήθηκε καμία παρενέργεια της φωτοευαισθητοποίησης στους παρακεί-
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μενους ιστούς. Στη δεύτερη ομάδα των πειραματόζωων, αφού δόθηκε χρόνος ώστε να αναπτυχθεί η
νόσος περιοδοντίτιδα, τα πειραματόζωα θανατώθηκαν και υπολογίστηκε το επίπεδο της φατνιακής
ακρολοφίας στην περιοχή των γομφίων της άνω γνάθου. Η οστική απώλεια, στα πειραματόζωα που αντιμετωπίστηκαν με λέιζερ και μπλε της τολουϊδίνης,
ήταν σημαντικά λιγότερη από την αντίστοιχη της
ομάδας ελέγχου.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας καταδεικνύουν ότι η χρήση φωτοευαισθητοποίησης με μπλε
της τολουϊδίνης για την εξάλειψη μικροοργανισμών
P. gingivalis είναι εφικτή in vivo και ότι η οστική απώλεια είναι μειωμένη. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η φωτοδυναμική θεραπεία μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση
για την αντιμικροβιακή αντιμετώπιση της περιοδοντίτιδας.
Ελεγχόμενες κλινικές μελέτες εξακολουθούν
να χρειάζονται για την καλύτερη ενσωμάτωση της
χρήσης της aPDT στην κλινική καθημερινότητα των
περιοδοντολόγων129. Ωστόσο, μελέτες in vitro και in
vivo που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, δείχνουν ότι η
aPDT μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ αποτελεσματική διαδικασία για τη θεραπεία της περιοδοντικής
νόσου, σε συνδυασμό πάντα με τη συμβατική περιοδοντική θεραπεία126,130-132.
Η LPT στη θεραπεία της οδοντινικής υπερευαισθησίας

Στην Περιοδοντολογία, η αφαίρεση της αδαμαντίνης, καθώς και η απογύμνωση της επιφάνειας της
ρίζας από την απώλεια οστεΐνης και περιοδοντικών
ιστών μετά την χειρουργική περιοδοντική θεραπεία,
συχνά σχετίζεται με τα αυξημένα επίπεδα της οδοντινικής υπερευαισθησίας (Dentin Hypersensitivity)133135
. Μελέτες δείχνουν ότι οι περιοδοντικές νόσοι
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία της
εν λόγω κατάστασης136-138. Πολυάριθμοι απευαισθητοποιητικοί παράγοντες έχουν δοκιμαστεί κλινικά σε
μια προσπάθεια να βρεθεί τρόπος να μετριαστεί η
ταλαιπωρία που βιώνουν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε περιοδοντική θεραπεία139. Τα αποτελέσματα
ποικίλλουν και δεν καταλήγουν σε κάποιο γενικά
αποδεκτό συμπέρασμα, εξαιτίας των διαφορετικών
μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται, της μεταβλητότητας κατά την υποκειμενική αντίδραση και της
επιρροής του φαινομένου placebo.
Η έλευση του οδοντιατρικού λέιζερ δημιούργησε μια άλλη δυνατότητα για τη θεραπεία της οδοντινικής υπερευαισθησίας (DH) και έχει γίνει το αντικείμενο του ενδιαφέροντος της έρευνας κατά τις
τελευταίες δεκαετίες. Η επίδραση της LPT στην
οδοντινική υπερευαισθησία εξαρτάται από πολλές
μεταβλητές, όπως ο τύπος του εξοπλισμού που χρη-

Η φωτοδυναμική θεραπεία και οι εφαρμογές της στην περιοδοντική νόσο

σιμοποιείται (χαμηλής ή υψηλής ισχύος λέιζερ), το
μήκος κύματος και η επιλογή των παραμέτρων.
Ωστόσο, αντιφατικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί
στη βιβλιογραφία, λόγω της έλλειψης πληροφοριών
σχετικά με το πρωτόκολλο ακτινοβόλησης που χρησιμοποιείται και την υποκειμενικότητα αξιολόγησης
της οδοντινικής υπερευαισθησίας. Η επίδραση του
λέιζερ υψηλής ισχύος στη θεραπεία της οδοντινικής
υπερευαισθησίας έχει ήδη περιγραφεί. Τα λέιζερ
CO2, Nd: YAG και Er: YAG είναι κατάλληλα για τη
θεραπεία της5. Ο μηχανισμός δράσης τους σχετίζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια
των δοντιών. Μετά τη χρήση τους, είναι δυνατόν να
παρατηρηθεί πλήρης ή μερική σύγκλειση των οδοντινοσωληναρίων μετά την επανασβεστίωση της
οδοντικής επιφάνειας.
Έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί για να
εξηγήσουν τη μείωση του πόνου μετά την εφαρμογή
της LPT στην οδοντινική υπερευαισθησία. Τα θετικά
αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στο σχηματισμό
τριτοταγούς οδοντίνης και στη μείωση της δραστηριότητας των αισθητικών νεύρων140. Αν και οι πληροφορίες σχετικά με το νευροφυσιολογικό μηχανισμό δεν είναι ακόμη σαφείς, αποτελεί πλέον γεγονός ότι η LPT έχει αναλγητική δράση που σχετίζεται
με την αποπόλωση των κυτταρικών μεμβρανών.
Αυτή η παρέμβαση στην πολικότητα των κυτταρικών
μεμβρανών, αυξάνοντας το εύρος της δυνατής δράσης τους, είναι ικανή να μπλοκάρει τη μετάδοση των
ερεθισμάτων του πόνου σε περιπτώσεις υπερευαίσθητης οδοντίνης. Ιστολογικές μελέτες έχουν δείξει
ότι ο σχηματισμός σκληρού ιστού αποτελεί την αντίδραση του οδοντικού πολφού στην ακτινοβόληση με
λέιζερ 141,142. Οι Matsui και συν 143 έδειξαν ότι το
υδροξύλιο που δημιουργείται μετά από την εφαρμογή της ακτινοβολίας λέιζερ ενεργοποιεί συγκεκριμένα μόρια, όπως οι G-πρωτεΐνες, προωθώντας έτσι το
σχηματισμό σκληρών ιστών από ανθρώπινα κύτταρα
του οδοντικού πολφού.
Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε μελέτες in vitro προώθησαν την αξιολόγηση της LPT για τη θεραπεία της οδοντινικής υπερευαισθησίας in vivo. Οι Wakabayashi και συν144 έδειξαν
ότι το χαμηλής ισχύος διοδικό λέιζερ ήταν αποτελεσματικό σε 61 από τους 66 ασθενείς. Τα αποτελέσματα των Gerschman και συν145 ήταν επίσης ικανοποιητικά και επιβεβαίωσαν αυτά των Wakabayashi και
συν144. Ο Groth4 ανέφερε ότι τα αποτελέσματα, μετά
από την εφαρμογή του λέιζερ χαμηλής ισχύος, ήταν
σημαντικά καλύτερα και καθιέρωσε ένα πρωτόκολλο
ακτινοβόλησης τριών συνεδριών με διάλειμμα 72
ωρών μεταξύ τους. Δεδομένου ότι αυτές οι μελέτες
πραγματοποιήθηκαν με λέιζερ χαμηλής ισχύος στο
υπέρυθρο φάσμα, οι Ladalardo και συν146 μελέτησαν
την επίδραση διαφορετικών μηκών κύματος στη μείωση του πόνου και παρατήρησαν ότι το κόκκινο λέι-
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ζερ 660 nm, ήταν πιο αποτελεσματικό από το υπέρυθρο διοδικό λέιζερ 830 nm. Οι Marsilio και συν147
παρατήρησαν θετικά κλινικά αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας λέιζερ χαμηλής ισχύος στο κόκκινο
φάσμα, με 86,53% και 88,88% μείωση του πόνου για
3 και 5 J/cm2, αντίστοιχα. Οι Corona και συν148 συνέκριναν το ίδιο μήκος κύματος με φθοριούχο βερνίκι
που χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία της οδοντινικής υπερευαισθησίας, πετυχαίνοντας καλύτερα
αποτελέσματα με την LPT. Επίσης, δεν θα πρέπει να
λησμονείται ότι η αξιολόγηση των θεραπειών της
οδοντινικής υπερευαισθησίας δεν είναι μια απλή
διαδικασία, λόγω της παρεμβολής του φαινομένου
placebo, το οποίο παρατηρείται με μεγάλη συχνότητα σε κλινικές μελέτες149.
Βέβαια, οι μηχανισμοί που προτείνονται για να
εξηγήσουν τις επιπτώσεις της LPT στη μείωση της
οδοντινικής υπερευαισθησίας, απαιτούν σοβαρή
εξέταση και νέα πειράματα μπορεί να διαφωτίσουν
τα κυτταρικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά
τη διαδικασία αυτή. Ωστόσο, τα θετικά αποτελέσματα και η έλλειψη σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών
που αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφία, μας επιτρέπουν
να καταλήξουμε με σχετική ασφάλεια στη διαπίστωση ότι το λέιζερ χαμηλής ισχύος είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη θεραπεία της οδοντινικής
υπερευαισθησίας, καθώς αποτελεί μια προβλέψιμη,
αξιόπιστη και απλή προσέγγιση.
Συμπεράσματα

Η LPT μελετάται ολοένα και περισσότερο λόγω
των κλινικών εφαρμογών της στη διαχείριση της
περιοδοντικής φλεγμονής, στην επουλωτική διαδικασία των τραυμάτων στους μαλακούς ιστούς του
περιοδοντίου, όπως και στην οστική επούλωση, στον
έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου και της μεταθεραπευτικής υπερευαισθησίας των δοντιών καθώς
και στη μείωση του μικροβιακού φορτίου όταν συνδέεται με εξωγενή φωτοευαισθητοποιητή. Αν και σε
μερικές μελέτες αναφέρεται η πιθανή επίδραση του
φαινομένου placebo στην LPT149, αρκετές μελέτες in
vitro και in vivo έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητά της, όταν χρησιμοποιείται επικουρικά στην
παραδοσιακή περιοδοντική θεραπεία. Παρά τα μέχρι
τώρα δεδομένα, συμπληρωματικές κλινικές μελέτες
είναι αναγκαίες για την καλύτερη κατανόηση των
κυτταρικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά
τη χρήση της LPT στην περιοδοντολογία. Οι νέες
αυτές έρευνες, δε θα πρέπει πλέον να έχουν ως
στόχο την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας
της LPT αλλά τον καθορισμό του ακριβούς μηχανισμού δράσης της και του ιδανικού συνόλου των
παραμέτρων και των πρωτοκόλλων που πρέπει να
τηρούνται στις διάφορες κλινικές εφαρμογές της.
Αν και η LPT φαίνεται να ενισχύει τα κλινικά
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αποτελέσματα στην Περιοδοντολογία, πρέπει να
θεωρηθεί επικουρική θεραπεία, που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πρόσθετο όφελος συμπληρωματικά με την εφαρμογή της μη χειρουργικής περιοδοντικής θεραπείας.
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