
Naravno uravnavanje 
ustne mikroflore
Pacienti se vse bolj zavedajo škodljivih 

učinkov, povezanih z umetnimi snovmi. 

Zato se je močno povečalo zanimanje 

za uporabo naravnih snovi, ki izvirajo 

iz mineralov, rastlin in živali. Raziskave 

so že pokazale, da nekateri rastlinski 

izvlečki izkazujejo visoko stopnjo proti-

mikrobnega delovanja. 

Curaden | Povzetek raziskave

Znanstveniki menijo, da je uporaba naravnih 
snovi, kot je Citrox, veliko varnejša od upo-
rabe nekaterih umetnih snovi, zato so za pa-
ciente sprejemljivejše kot ključna sestavina 
izdelkov za ustno higieno.

Citrox, pridobljen iz bioflavonoidov v 
grenkih pomarančah, je dragoceno pro-
timikrobno sredstvo. V raziskavi sta bila 
ocenjena dva pripravka Citroxa – eden je se-

stavina nekaterih ustnih vod in zobnih past 
(Citrox BC30), drugi pa se uporablja v vrsti 
izdelkov za razkuževanje površin (Citrox 
MDC30) [i]. Čeprav formula slednjega vse-
buje enake bioflavonoide kot Citrox BC30, 
vsebuje tudi citronsko kislino in holin askor-
bat. Namen raziskave je bil oceniti protimi-
krobno učinkovitost teh dveh pripravkov Ci-
troxa proti različnim glivicam in bakterijam, 
vključno s tistimi, ki so povezane s parodon-
talno boleznijo.

»Ta raziskava je poudarila pomen uporabe 
naravnih snovi za boj proti potencialno ško-
dljivim bakterijam, zlasti v ustni votlini.«
Rezultati so pokazali, da sta pripravka Citrox 
BC30 in Citrox MDC30 izkazovala visoko 
stopnjo protimikrobnega delovanja. Zlasti 
Citrox BC30 je pokazal največji protimi-
krobni učinek, saj je znatno zaviral rast vseh 
vrst bakterij in tudi večine testiranih glivic. 
Zanimivo je, da se je Citrox MDC30 izkazal 
za učinkovitejšega proti biofilmom Candida 
albicans in Candida dubliniensis – slednja je 
oportunistični glivični patogen in se lahko 
naseli globoko v parodontalnih žepih.

Raziskava je tudi pokazala, da je protimi-
krobno delovanje obeh pripravkov Citrox 
ugodno v primerjavi s tovrstnim delovanjem 
klorheksidina, ki je bil testiran na podobnem 
naboru ustnih bakterij. Proti glivicam Candi-
da albicans in Candida dubliniensis je Citrox 
MDC30 pokazal večjo učinkovitost, kot je 
bila prej ugotovljena za klorheksidin. Poleg 
tega raziskovalci menijo, da lahko narav-
na sredstva, kot je Citrox, pri 0,2-odstotni 
koncentraciji razbijejo in zmanjšajo biofilm 
učinkoviteje kot klorheksidin.

Raziskava je poudarila pomen uporabe na-
ravnih snovi v boju proti potencialno ško-
dljivim bakterijam, zlasti v ustni votlini. 
Strokovnjaki menijo, da ima Citrox velik po-
tencial kot ključna protimikrobna sestavina 
v ustnih vodah in drugih izdelkih za nego 
zob, saj omogoča boljši nadzor nad ustno 
mikrofloro.
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