ARTICOLE DE ORIENTARE

REMEDII NATURALE ÎN INFECŢIILE VIRALE
DIN SFERA STOMATOLOGICĂ
Natural remedies in viral inflammations from stomatological scope
Anca-Daniela Raiciu1, Iulia Hobeanu2, Ştefan Manea1
1
S.C. Hofigal Export-Import S.A., Bucureşti, România
2
Reţeaua privată de sănătate Regina Maria, Bucureşti

REZUMAT
În acest articol sunt prezentate rezultatele unui studiu de caz observaţional pe un lot de 20 de pacienti, privind efectele antiinflamatoare, imunostimulatoare, imunomodulatorii şi reparatorii ale suplimentelor naturale
în diferite infecţii virale ale cavităţii orale.
Cuvinte cheie: muguri de coacăz negru, cătină, echinacea, herpes, aftă, antiinflamator

ABSTRACT
This paper presents the results of an observational case study on a group of 20 patients, regarding the anti-inflammatory, immunostimulatory, immunomodulatory and reparative effects of natural supplements in various viral
infections of the oral cavity.
Keywords: blackcurrant gemma, seabuckthorn, echinacea, herpes, aphthae, anti-inflammatory

SCOPUL LUCRĂRII
Autorii prezintă rezultatele unui studiu de
caz, privind efectele antiinflamatoare, imunostimulatoare, imunomodulatorii şi reparatorii
ale suplimentelor naturale în diferite infecţii
virale ale cavităţii orale.
Aftoza bucală se prezintă sub forma unor leziuni ulcerative în gură. Cel mai frecvent apar
la nivelul limbii, pe faţa internă a obrajilor şi a
buzelor. Nu sunt contagioase, însă au tendinţa
la recurenţă. Leziunile sunt dureroase şi afectează mult vorbitul, mestecatul. Debutează în
copilărie sau adolescenţă sub forma unor ulcere rotunde sau ovoide cu margini bine delimitate, halou eritematos în jurul lor şi conţinut albgălbui.
Stomatita reprezintă inflamarea membranei
mucoase ce căptuşeşte suprafaţa internă a gu-

rii. Este destul de dureroasă şi are drept principală cauză infecţiile şi igiena locală deficitară.
Ulcerele herpetice apar prin reactivarea infecţiei latente cu herpes simplex 1, care este
dormant în ganglionii trigeminali. Apar la 2040% din adulţii tineri seropozitivi pentru HSV1.
Herpes intraoral determină apariţia de multiple ulcere, de mici dimensiuni care se vindecă
în decursul unei luni. Leziunile sunt buloase,
mici şi au tendinţa spre extindere.
Cheilita angulară se prezintă sub forma unor
leziuni dureroase, foarte sensibile la palpare,
localizate în colţul gurii. Etiologia ei este variată: infecţie, dieta săracă în vitamine, menţinerea închisă a gurii pentru mult timp.
Xerostomia (senzaţia de gură uscată) poate
fi cauzată de deshidratare, anxietate sau poate
să apară ca reacţie adversă la administrarea
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multiplelor medicamente. Xerostomia asociază riscul de apariţie a diverselor infecţii, gingivite şi carii dentare. Determină dificultăţi la
deglutiţie, masticaţie, vorbire. Pacienţii pot
avea halenă concomitentă. O astfel de problemă apare în cadrul sindromului Sjögren, la menopauză, la pacienţii vârstnici sau în cazul celor care au suferit radioterapie în zona cervicală.
MATERIAL ŞI METODĂ
Autorii prezintă rezultatele unui studiu de
caz, observaţional, alcătuit din 20 pacienţi cu
diverse infecţii virale la nivelul cavităţii orale,
divizat în 2 loturi: lotul A şi lotul B, fiecare alcătuit din 10 pacienţi.
Pe durata studiului, pacienţilor li s-au administrat:
• LOT A – Capsule care conţin pulbere din
părţi aeriene de Echinacea (Echinacea purpurea), extract din părţi aeriene de Echinacea
(Echinacea purpurea), (2 capsule de 3 ori pe
zi) cu 15 minute înainte de mesele principale şi
dimineaţa – o monodoză de gemoderivat din
muguri de Ribes nigrum, o soluţie care conţine
Capsella Bursa pastoris extract, Plantago lanceolata extract, Chamomilla recutita extract,
Achillea millefolium extract, Aesculus hippocastanum extract, Mentha piperita extract şi
un gel destinat igienei şi îngrijirii cavităţii bucale şi care conţine tincturi de traista-ciobanului, gălbenele, coada-şoricelului, ulei de cătină,
hidrolizat de colagen, propolis şi uleiuri esenţiale de fenicul, mentă şi portocal.
• LOT B: lot martor.
Pacienţii au fost monitorizaţi clinic, la începutul studiului (momentul T0) şi la final (momentul T1).
Evaluarea statistică a rezultatelor s-a efectuat prin testul „t“ student şi ANOVA.
REZULTATE
Dintre efectele benefice raportate la încheierea studiului au fost:
• vindecarea rapidă a leziunilor;
• efectul antiinflamator, cuantificat prin scăderea durerii locale şi posibilitatea alimentării
facile;

• proprietăţi imunostimulatoare şi imunomodulatorii, concretizate prin scăderea episoadelor
de recurenţă a leziunilor virale orale;
• dispariţia halenei fetide;
• dispariţia senzaţiei de gură uscată.

CONCLUZII ŞI DISCUŢII
Capsulele care au în compoziţia sa extract
concentrat de Echinacea au acţiune antiinflamatoare şi imunostimulatoare, prin creşterea
rezistenţei nespecifice a organismului (compusul realizează o însumare a efectelor imunostimulatoare ale extractului de echinacea şi ale
vitaminei C, iar aportul bine dozat de zinc creşte activitatea a peste 300 de enzime care joacă
rol important în scăderea proceselor inflamatorii şi întărirea sistemului imunitar); contribuie
la diminuarea formării radicalilor liberi, atenuând îmbătrânirea ţesuturilor, la refacerea sistemului imunitar şi la creşterea rezistenţei organismului.
Gemoterapia acţionează asupra disfuncţiilor
organice, fiecare extract glicero-hidro-alcoolic
având un organotropism bine determinat. Datorită proprietăţilor sale antiinflamatorii, antialergice şi acţiunii cortizon-like, gemoderivatul
de muguri de coacăz negru a devenit unul dintre cele mai importante remedii din gemoterapie. Mugurii de coacăz negru au concentraţii
mari de vitamina C (107 mg/g) şi de aminoacizi esenţiali. Prin compoziţia şi calităţile deosebite ale gemoterapicelor, acesta acţionează
preponderent prin stimularea funcţiei de reechilibrare a homeostaziei celulare şi tisulare.
Gelul destinat igienei şi îngrijirii cavităţii
bucale conţine tincturi de traista-ciobanului,
gălbenele, coada-şoricelului, ulei de cătină, hidrolizat de colagen, propolis şi uleiuri esenţiale
de fenicul, mentă şi portocal. Are acţiune antiseptică, antiinflamatoare, cicatrizantă, stimulează troficitatea mucoasei cavităţii bucale şi
gingivale, reduce durerile cauzate de afecţiunile specifice cavităţii bucale şi combate mirosul
neplăcut.
Soluţia sub formă de produs cosmetic cu
proprietăţi dezodorizante şi dezinfectante pentru cavitatea bucală; bogat în substanţe bioactive şi în asociere cu coenzima Q10 are loc po-
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tenţarea actiunilor sinergice ale principiilor
active în activitatea de protecţie şi stimulare a
proceselor de refacere a mucoasei bucale; îm-

piedică mirosul neplăcut al gurii; întârzie formarea plăcii dentare; susţine sănătatea gingiilor şi a dinţilor; asigură igiena zilnică a gurii.
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