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Oral candidiasis – A complication of dry mouth
Candidoza orală – o complicaţie a gurii uscate
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ABSTRACT
Introduction. Oral candidiasis is a complication of dry mouth witch is not present in all cases, but its 
prevalence remains high.
Material and method. 29 patients aged 45 to 82 years suffering from dry mouth caused by various general 
conditions were selected for this study. Clinical examinations were performed and all the lesions of oral mu-
cosa were counted. The accurate diagnosis of oral candidiasis was established by the mycological exam. 
Results. 66% of patients involved in this study presented oral candidiasis confirmed by the laboratory. The 
atrophic and hyperplasic oral candidiasis were the most common clinical types found in this study. 
Conclusions. The prevalence of oral candidiasis remains relatively high among patients suffering from dry 
mouth; therefore dentists should treat or guide them to a specialist. 
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REZUMAT
Introducere. Candidoza orală este o complicaţie a gurii uscate ce nu se asociază de fiecare dată cu aceasta, 
dar prevalenţa ei rămâne totuşi ridicată. 
Materiale şi metodă. În prezentul studiu s-au selecţionat 29 de pacienţi cu vârste cuprinse între 45 şi 82 de ani, 
suferinzi de gură uscată cauzată de diverse afecţiuni generale. S-a efectuat examenul clinic, toate leziunile de 
mucoasă fiind contabilizate. Diagnosticul de certitudine al candidozei orale a fost stabilit doar în urma examenului 
micologic. 
Rezultate. 66% dintre pacienţii lotului de studiu au prezentat candidoză orală confirmată prin investigaţii de 
laborator. Principalele tipuri clinice de candidoză întâlnite au fost cea atrofică şi cea hiperplazică. 
Concluzii. Prevalenţa candidozei este relativ ridicată în cazul pacienţilor cu gură uscată, fapt care trebuie luat în 
considerare de către medicul dentist în ideea instituirii tratamentului corespunzător sau a îndrumării pacientul 
către un serviciu de specialitate.
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PATOLOGIE ORALĂ

INTRODUCERE

Rolul salivei este foarte important în menţinerea 
lubrifierii mucoasei orale şi a căilor digestive supe-
rioare, în digestie (prin acţiunea amilazei salivare) 
şi în protecţia antiinfecţioasă (prin lizozim şi IgAs) 
(1). În mod obişnuit, zilnic sunt excretaţi aproxima-
tiv 600 ml de salivă, însă fluxul salivar poate fi in-
fluenţat de numeroşi factori fiziologici sau patolo-
gici. În aceste situaţii apar modificări locale sau 
generale care definesc gura uscată. Gura uscată re-

prezintă o stare patologică caracterizată prin redu-
cerea semnificativă a secreţiei salivare, sub 0,2 ml/
minut, în cazul salivei nestimulate şi sub 0,7 ml/
minut, în cazul salivei stimulate. Frecvenţa cu care 
este întâlnită xerostomia în rândul populaţiei gene-
rale este variabilă, între 5,5-39%, fiind însă mai des 
întâlnită la persoanele vârstnice (2-5).

Pentru evaluarea completă a xerostomiei este 
necesar un bilanţ preterapeutic complex, atât local, 
cât şi general, care include în principal următoarele: 
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evaluarea cantitativă a deficitului salivar, identifi-
carea cauzelor sistemice şi locale care au condus la 
diminuarea secreţiei salivare, evaluarea complica-
ţiilor specifice gurii uscate (4,6). În acest context, 
nu sunt deloc de neglijat complicaţiile pe care defi-
citul salivar le poate declanşa. Astfel, în lipsa unui 
flux salivar normal, pot apărea atât consecinţe loca-
le, cât şi generale sau psihologice. La nivelul cavi-
tăţii orale, un flux salivar diminuat, asociat şi cu o 
igienă orală ineficientă va determina acumularea 
unei cantităţi mai mari de placă dentară, flora bac-
teriană fiind şi ea diferită în funcţie de cantitatea de 
salivă secretată şi de timpul cât durează simptoma-
tologia gurii uscate: când fluxul salivar este foarte 
scăzut şi s-a menţinut la acest nivel mai mult timp, 
avem creşteri ale S. mutans, lactobacililor şi Candi-
dei albicans, iar dacă această creştere este doar de 
puţin timp (până în 6 luni) sunt crescute în special 
ultimele două entităţi microbiologice (7). Astfel, la 
aceşti pacienţi pot fi observate numeroase leziuni 
carioase evolutive, în special cervicale şi radicula-
re, gingivită cronică şi boală parodontală. Pe de altă 
parte, prin scăderea concentraţiei salivare a factori-
lor nespecifici de apărare la acest nivel, la pacienţii 
cu xerostomie pot fi întâlnite mai des stomatitele 
bacteriene, limba saburală sau candidoza orală. Alte 
consecinţe locale ale secreţiei salivare reduse, de 
cele mai multe ori vâscoasă şi lipicioasă, sunt ur-
mătoarele: tulburări de deglutiţie şi fonatie, stabili-
tate deficitară a protezelor mobile sau halenă fetidă, 
însă cea mai frecventă complicaţie locală a gurii 
uscate este reprezentată de candidoza orală (8,9).

Candidoza orală este des întâlnită în cazul lipsei 
de salivă, de cele mai multe ori ea având un carac-
ter recidivant. Aceasta are ca şi etiologie infecţia cu 
specii micotice diferite, Candida glabrata, tropica-
lis sau parapsilosis, cea mai importantă rămânând 
însă Candida albicans (10). Ea este un microorga-
nism slab patogen la pacienţii imunocompetenţi şi 
face parte din flora normală a cavităţii orale. În ca-
zul xerostomiei, scăderea fluxului salivar are drept 
consecinţă producerea unor modificări şi dezechili-
bre biochimice importante care favorizează multi-
plicarea excesivă şi adeziunea Candidei albicans la 
nivelul mucoasei orale. Dintre aceşti factori putem 
menţiona: scăderea IgA-ului salivar, scăderea pH-
ului salivar, dezechilibrul de la nivelul microbioce-
nozei din cavitatea orală, scăderea concentraţiei 
factorilor locali de apărare nespecifici etc (9,11,12). 
Densitatea tulpinilor de Candida albicans este ma-
ximă pe faţa anterioară a limbii, concentraţii mari 

găsindu-se şi pe faţa ei posterioară sau la nivelul 
planşeului oral (13). Formele clinice de manifesta-
re a candidozei orale sunt următoarele: forme acute 
(pseudomembranoase sau eritematoase), forme cro-
nice (pseudomembranoase, hiperplazice sau erite-
matoase) şi forme parţiale, localizate (stomatita de 
proteză, glosita mediană romboidală şi cheilita an-
gulară) (5,11). 

Scopul principal al acestui studiu este de a afla 
prevalenţa candidozei orale la nivelul unui lot de 
pacienţi diagnosticaţi cu gură uscată ca o consecin-
ţă a diverselor cauze de ordin general sau local.

MATERIALE ŞI METODĂ

A fost analizat un lot de 29 de pacienţi cu vârste 
cuprinse între 45 şi 82 de ani, diagnosticaţi cu gură 
uscată din diverse cauze: de senescenţă, diabet, tra-
tamente medicamentoase, post-iradiere, afecţiuni 
psihice, consecutivă patologiei glandelor salivare 
sau din cauze nedeterminate. După efectuarea 
anamnezei, s-a examinat cu mare atenţie mucoasa 
orală în vederea observării aspectului acesteia, da-
tele fiind înregistrate într-un model de fişă special 
conceput pentru acest studiu.

Toţi pacienţii din lot, indiferent de acuzele su-
biective sau de aspectul mucoasei orale, au fost in-
vestigaţi în vederea stabilirii diagnosticului de cer-
titudine al candidozei orale. Diagnosticul de can-
didoză orală s-a stabilit efectuându-se examenul 
micologic. Pentru acurateţea diagnosticului, paci-
enţii au fost avertizaţi să nu folosească nici un tra-
tament antifungic cel puţin 10 zile anterior recoltă-
rii. Diagnosticul complet al infecţiilor fungice orale 
s-a făcut prin identificare microscopică şi prin cul-
tură la 36-37°C pe mediu Sabouraud cu Cloramfe-
nicol şi Gentamicină, care, prin proprietăţile sale,
inhibă înmulţirea altor specii bacteriene şi favori-
zează dezvoltarea fungilor. Evaluarea culturilor s-a
făcut la 48-72 de ore după însămânţare. În cazul
probelor pozitive s-a efectuat şi antifungigrama
pentru determinarea sensibilităţii la antifungice şi
obţinerea de rezultate terapeutice ulterioare optime.

REZULTATE

Rezultatul examenului micologic a fost expri-
mat cantitativ: + (rare colonii), ++ (număr mediu de 
colonii), +++ (colonii în număr mare). Rezultatele 
au fost sistematizate în Tabelul 1 şi în graficul din 
Fig. 1.
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TABELUL 1. Prezenţa de colonii de Candida albicans şi 
glabrata* (3 cazuri) la pacienţii cu gură uscată

Nr. Sex Prezenţa Candidei albicans/glabrata*

1 feminin +++
2 feminin -
3 masculin ++*

4 feminin -
5 feminin -
6 feminin +
7 feminin +++
8 feminin +
9 feminin +*

10 feminin ++
11 feminin +++
12 masculin -
13 feminin -
14 feminin +
15 feminin -
16 feminin ++
17 masculin +
18 feminin +
19 feminin +++
20 masculin -
21 feminin -
22 feminin ++
23 feminin +
24 masculin +*

25 feminin +++
26 feminin +
27 feminin ++
28 feminin -
29 feminin +

Prevalenţa candidozei orale în lotul studiat a 
fost de 66%. În cazul pacienţilor cu candidoză con-
firmată de laborator, la examenul clinic s-a consta-
tat pe faţa dorsală a limbii o mucoasă roşie, lucioa-
să, depapilată (Fig. 2) sau de aspect uşor hiperplazic, 
pacienţii relatând în mod constant o senzaţie de 
usturime (Fig. 3).

FIGURA 2. Candidoză cronică atrofică linguală – aspect 
de limbă roşie depapilată

FIGURA 3. Candidoză cronică hiperplazică linguală

DISCUŢII

Două treimi din pacienţii lotului de studiu au 
prezentat colonii de Candida. În cele mai multe ca-
zuri, aceste colonii au fost totuşi rare. Lotul pacien-
ţilor suferinzi de gură uscată analizat în acest studiu 

FIGURA 1. Reprezentarea grafică procentuală a coloniilor de Candida 
albicans şi glabrata
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a fost în general (peste 80%) compus din femei, 
astfel că nu am putut prezenta şi o distribuţie pe 
sexe a prezenţei coloniilor de Candida, aceasta ris-
când să fie una neconformă cu realitatea. Distribu-
ţia disproporţionată pe sexe a fost dictată de crite-
riul principal de includere (gura uscată), mult mai 
multe femei suferind de această stare patologică. 
Candidoza orală este o complicaţie a gurii uscate 
indiferent de cauza acesteia. Spre exemplu, Ahadi-
an şi colab. au constatat că în cazul gurii uscate 
post-iradiere, candidoza orală este principala com-
plicaţie, alături de radio-mucozită şi disgeuzie (14). 
În cazul diabetului zaharat, indiferent de tipul aces-
tuia (1 sau 2), gura uscată consecutivă se asociază 
cu candidoze orale importante. S-ar părea că în 
gura uscată indusă de diabet, unii produşi rezultaţi 
din glicoliză şi acumulaţi în celulele epiteliale ale 
mucoasei bucale pot creşte numărul de receptori 
pentru Candida albicans (15). Candidoza orală în-
soţeşte gura uscată, fie că este cauzată de boli auto-
imune (ex: sindromul Sjögren) (16), de unele trata-
mente medicamentoase (ex: Interferonul) (17) sau 
doar pur şi simplu de vârsta înaintată a pacientului 
(candidoza apărută pe fondul gurii uscate de sene-
scenţă) (18).

Candidoza de pe mucoasa linguală a fost de tip 
cronic, fie atrofică, limba prezentând o mucoasă ro-
şie, lucioasă şi depapilată, fie hiperplazică, de cu-
loare albă sau albă-cenuşie, care nu şi-a modificat 
aspectul sau textura după ce s-a încercat ştergerea 
ei cu o compresă. Prin comparaţie, Shenoy şi colab. 
au găsit cazuri de candidoză atrofică şi de tip pseu-
do-membranos la pacienţi cu gură uscată suferinzi 
de diabet tip 1 sau 2 (15). Diferenţa între candidoza 
de tip hiperplazic şi cea de tip pseudo-membranos 
este că ultima se şterge cu compresa lăsând în loc o 
suprafaţă roşie congestivă. Trebuie precizat faptul 
că în acest studiu nu au fost cuprinşi pacienţi cu 
stomatită de proteză. De asemenea, este de menţio-
nat şi faptul că formele de candidoză întâlnite în 
lotul studiat au fost în mare parte însoţite şi de acu-

ze subiective ale pacienţilor de genul usturimilor, 
arsurilor sau furnicăturilor. 

Tratamentul pacienţilor care prezintă această 
asociere între gura uscată şi candidoza orală este 
unul complex, care urmăreşte două obiective: trata-
mentul gurii uscate şi tratamentul propriu-zis al 
candidozei (local sau general, ghidat sau nu de an-
tifungigramă). Tratamentul gurii uscate presupune 
identificarea şi tratamentul afecţiunii generale cau-
zatoare, stimularea sau substituirea secreţiei de sa-
livă, după caz. Există tipuri de salive artificiale care 
conţin lizozim, lactoferină sau lactoperoxidază şi 
care inhibă adeziunea Candidei albicans la supra-
faţa mucoasei orale, putând astfel fi folosită cu suc-
ces la acest tip de pacienţi (19). În ceea ce priveşte 
tratamentul propriu-zis, de elecţie este Nistatinul 
sau Stamicinul în administrări locale, tratamentul 
cu antifungice cu acţiune generală fiind mai rar in-
dicat (5).

CONCLUZII

Prevalenţa candidozei orale în cazul pacienţilor 
cu gură uscată este relativ mare, circa două treimi 
dintre ei prezentând şi această complicaţie. Semne-
le clinice de candidoză au fost identificate în speci-
al pe mucoasa linguală, tipurile principale de can-
didoze întâlnite şi confirmate de examenul mico-
logic au fost cea atrofică şi cea hiperplazică. În 
aproape toate cazurile, pacienţii cu candidoză orală 
confirmată au acuzat şi usturimi ale mucoasei orale 
respective. 
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