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Rezumat: Prezentul articol îsi propune să demonstreze creşterea receptivităţii la infecţia micotică a  
cavităţii orale a pacienţilor suferind de hipotiroidism.  Tiroidita Hashimoto este una dintre cele mai  
frecvente cauze ale hipotiroidismului. Tratamentul substitutiv tiroidian ameliorează starea de sănătate a  
acestor pacienţi şi exercită efecte favorabile asupra infecţiilor micotice.
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Abstract: The present article intends to demonstrate the raise in reception of the micotic infection of the  
oral cavity on the patients suffering from hypothyroidism. The Hashimoto thyroiditis is one of the most  
frequent cause of the hypothyroidism. The thyroid substitution treatment ameliorates the state of health  
of those patients and exercises favouring effects on the micotic infection.

INTRODUCERE
Levurile unicelulare microscopice sunt ubicvitare. Cea 

mai mare parte a lor sunt inofensive,  chiar utile organismului 
uman, unele fiind comensuale, inclusiv cele din cavitatea bucală. 
(1).  Totuşi,  un  mic  procent  dintre  fungi  sunt  patogeni  şi  pot 
cauza infecţii severe ale mucoasei cavităţii bucale a esofagului,  
tractului gastrointestinal, vaginului, plămânilor, tegumentelor şi 
chiar infecţii sistemice atunci când agentul patogen diseminează 
pe cale hematogenă (2).

Principalii factori de risc pentru infecţiile fungice sunt 
scăderea imunităţii,  soluţiile de continuitate  ale mucoaselor  şi 
pielii (3).

Candidoza orală este o infecţie oportunistă a cavităţii 
bucale. Dintre candidozele umane, cea orală are prevalenţa cea 
mai  mare  (4).  Este  cauzată  în  80%  din  cazuri  de  Candida 
Albicans. Populaţia este în general purtătoare asimptomatică de 
Candida  în  proporţie  de  20  la  75%,  intervalele  fiind  relativ 
variabile în raport cu diferite studii (5, 6).

Când candidoza orală este manifestă  pacientul acuză 
disconfort  local,  prezintă  modificări  ale  gustului,  senzaţie  de 
arsură la nivelul limbii, disfagie.

Factorii  predispozanţi  ai  candidozei  orale  sunt 
multipli. (5) În general aceştia produc un dezechilibru în cadrul 
florei  normale  a  cavităţii  bucale.  Cel  mai  frecvent  candidoza 
orală apare la persoane imunodeprimate, la purtătorii de proteze 
dentare complete şi la cele edentate. Microleziunile epiteliului 
cauzate de iritaţia cronică permit accesul ciupercilor patogene, 
care este de altfel în număr mult mai mare în saliva purtătorilor 
de proteze şi la edentaţi. Tabagismul este un alt factor favorizant  
(7). 

Tratamentele medicamentoase sunt factori favorizanţi 
ai candidozei orale prin mai multe mecanisme (8). Antibioticele 
cu spectru larg favorizează dezechilibrul florei bucale normale. 
Xerostomia este un efect secundar al mai multor medicamente 
(anticolinergicele,  simpatomimeticele,  relaxantele  musculare, 
antimigrenoasele,  benzodiazepinele,  hipnoticele,  opiaceele, 
citotoxicele.  Radioterapia  regiunii  cervico-faciale  distruge 
glandele salivare favorizându-se candidoza. (9) 

Mai multe endocrinopatii printre care diabetul zaharat, 
acromegalia,  sindromul  Cushing  şi  în  special  hipotiroidismul 
sunt factori de risc pentru candidoza orală. (10, 11) 

Candidoza  cronică  mucocutanată  este  o  entitate 
clinico-biologică ce însumează mai multe insuficienţe endocrine 
(tiroidiană,  paratiroidiană,  ovariană,  pancreatică, 
corticosuprarenaliană)  şi  candidoză  orală,  tegumentară  şi  a 
fanerelor.

Cavitatea bucală este afectată în 90% din cazuri. Cea 
mai mare parte a pacienţilor suferind de această afecţiune au un 
deficit imunitar celular selectiv pentru Candida Albicans. Dintre 
insuficienţele endocrine cea mai frecventă este hipotiroidismul 
datorat tiroiditei Hashimoto (12).

PREZENTARE DE CAZ
Pacientă  în  vârstă  de  43  de  ani,  din  mediul  urban, 

suferind din urmă cu 2 ani de conjunctivită alergică tratată fără 
rezultate satisfăcătoare cu antihistaminice local şi pe cale orală, 
este  trimisă  de  medicul  oftalmolog  pentru  un  constult 
stomatologic  pentru  excluderea  unor  eventuale  focare  dentare 
care ar întreţine reacţia conjunctivală.

Consultul stomatologic  nu constată semne clinice de 
carie dentară, însă notează că mucoasa bucală este hiperemică cu 
depuneri punctiforme albicioase pe limbă şi în partea posterioară 
a palatului. În plus, constată prezenţa unei guşi mici, facies cu 
tentă carotenică şi discrete edeme palpebrale.

Medicul  stomatolog  recomandă:  1)  radiografie 
panoramic  dentară,  2)  consult  endocrinologic  şi  3)  trimite  la 
laborator un frotiu  recoltat  din depunerile de pe limbă pentru 
examen micologic.

Radiografia  panoramic  dentară  nu  pune  în  evidenţă 
carii dentare.

Laboratorul confirmă diagnosticul de candidoză orală.
Medicul  endocrinolog  reţine  din  anamneză:  astenie, 

dificultăţi  de  concentrare,  oligomenoree,  intoleranţă  la  frig. 
Obiectiv notează: suprapondere (indicele de masă corporală 27 
kg/mp), tegumente palide, uscate, reci, edeme palpebrale, guşă 
gradul  II,  cu  consistenţă  fermă,  cu  suprafaţa  neregulată, 

1Autor  Corespondent:  Gabriela Miţariu,  Facultatea  de  Medicina  “Victor  Papilian”, Str.  Lucian Blaga,  Nr.2A, Sibiu,  550169,  România;  e-mail: 
gabimitaru@yahoo.com
Articol intrat în redacţie în 03.05.2010 şi acceptat spre publicare în 18.05.2010
ACTA MEDICA TRANSILVANICA Septembrie2010; 2(3) 101-103

AMT, vol II, nr. 3, 2010, pag. 101



ASPECTE CLINICE

nedureroasă  la  palpare,  mobilă  cu  deglutiţia,  fără  ganglioni 
palpabili laterocervical. Ecografia tiroidiană arată un aspect de 
tiroidită cronică. 

Dozări hormonale: TSH: 6,4 µUI/ml (valori normale: 
0,4-4,0 µUI/ml), FT3 2,1 pg/ml (valori normale 1,5 -4,1 pg/ml), 
T4 1,3 ng/dl (valori  normale: 0,8 -1,9 ng/dl),  TPO: 460 U/ml 
(valori normale: sub 12 U/ml).

Pe  baza  simptomelor,  semnelor  obiective  şi  a 
investigaţiilor paraclinice (aspectul ecografic tiroidian, TSH cu 
valori  crescute,  T3,  T4  cu  valori  normale  şi  TPO  cu  valori 
crescute) se stabileşte diagnosticul de tiroidită Hashimoto.

După 2 luni de tratament substitutiv tiroidian (25 µg 
LT4/zi), starea generală a pacientei era foarte bună, simptomele 
şi semnele obiective de conjunctivită au dispărut.

DISCUŢII
Tiroidita Hashimoto este cea mai frecventă cauză de 

hipotiroidism  după  insuficienţele  tiroidiene  iatrogene 
(postiroidectomie  şi  radioiodoterapie).  Debutul  bolii  este  lent 
progresiv, fiind necesari mai mulţi ani până la diagnosticarea ei. 
Este  mult  mai  frecventă  la  femei,  în  special  la  cele  care  au 
antecedente  de  boli  tiroidiene  în  familie.  Prevalenţa  tiroiditei 
Hashimoto este în populaţia generală între 1 şi 5%. (13, 14)

Tiroidita Hashimoto este o boală autoimună datorată 
unui  defect  al  celulelor  T  supresoare,  celulele  B  producând 
autoanticorpi  faţă  de  antigene  tiroidiene  –  tireoglobulină  şi 
tiroperoxidază (15).

În  faza  iniţială  a  bolii  predomină  anticorpii  anti-
tireoglobulină,  ulterior  aceştia  pot  dispare  în  timp  ce  titrul 
anticorpilor  antitiroperoxidoză  creşte,  rămânând  crescut  mai 
mulţi ani (16). 

Din  punct  de  vedere  histopatologic,  limfocitele 
infiltrează tiroida, distrugând parenchimul tiroidian, formându-
se  foliculi  limfoizi  şi  centrii  germinativi.  Celulele  foliculare 
epiteliale  sunt  mărite  de  volum şi  conţin  citoplasmă  bazofilă 
(celule Hurthle). 

Distrugerea şi înlocuirea ţesutului normal tiroidian are 
ca urmare scăderea nivelului circulant al hormonilor tiroidieni 
şi,  prin  defrenarea hipofizei  tireotrope are  loc creşterea TSH-
ului. (17, 18) O perioadă, TSH-ul stimulând ţesutul funcţional 
restant reuşeşte să menţină normotiroidismul, dar ulterior, când 
glanda  este  distrusă  parţial  sau  total,  se  instalează 
hipotiroidismul,  la  început  subclinic,  apoi  franc  manifest 
(mixedemul).

Semnele insuficienţei tiroidiene survin în general după 
câţiva  ani  sub  formă  de  astenie,  intoleranţă  la  frig,  câştig 
ponderal,  constipaţie,  bradicardie,  tulburări  de  concentrare, 
depresie.

Tiroidita  Hashimoto  face  parte  din  grupul  de  boli 
tiroidiene  autoimune:  boala  Graves-Basedow,  oftalmopatia 
endocrină,  mixedemul  idiopatic.  Se  poate  asocia  cu  alte  boli 
autoimune:  anemie  pernicioasă,  insuficienţă 
corticosuprarenaliană  primară,  hipoparatiroidism,  miastenia 
gravis, vitiligo (20). 

Sindromul  Schmidt  include  tiroidita  Hashimoto  şi 
insuficienţă corticosuprarenală primară cu etiologie autoimună.

Sindromul  poliendocrin  autoimun cuprinde pe  lângă 
sindromul  Schmidt:  hipoparatiroidism,  diabet  zaharat, 
insuficienţă ovariană şi infecţii candidozice.

Clinic, de obicei pacientul are guşă de volum mijlociu, 
cu consistenţă crescută (guşa de cauciuc) cu suprafaţa neregulată 
(boselată),  nedureroasă  spontan  sau  la  palpare.  La  început 
pacietul este  normotiroidian,  apoi treptat  devine  hipotiroidian. 
Boala este de 5 ori mai frecventă la femei faţă de bărbaţi.

Simptolele  principale  sunt  intoleranţă  la  frig,  câştig 
ponderal, oboseală, constipaţie, tegumente uscate, dereglări ale 

ciclurilor  menstruale,  infertilitate,  dificultăţi  de  concentrare, 
edeme palpebrale, reflexe osteotendinoase lente, bradicardie.

Paraclinic  radioiodocaptarea  poate  fi  crescută, 
normală  sau  scăzută.  Hormonii  tiroidieni  circulanţi  pot  fi 
normali în fazele iniţiale ale bolii, apoi sunt scăzuţi. TSH este 
crescut încă din perioada hipotiroidismului subclinic. Markerii 
tiroiditei  Hashimoto  sunt  anticorpii  antitireoglobulină  şi 
antitiroperoxidază în concentraţii foarte mari.

Testul diagnostic decisiv este puncţia cu ac fin urmată 
de examen citologic care pune în evidenţă infiltratul limfocitar 
bogat şi celule Hurthle.

Complicaţia  majoră  a  bolii  este  hipotiroidismul 
progresiv. Alte două complicaţii pot fi limfomul glandei tiroide 
şi adenocarcinomul tiroidian care sunt mai frecvente la pacienţii 
cu tiroidită Hashimoto.

Tratamentul  este  substitutiv  cu  hormoni  tiroidieni 
atunci când se constată insuficienţa tiroidiană (21).

Fără  tratament  tiroidita  Hashimoto  evoluează  spre 
mixedem.

Tiroidita  Hashimoto  poate  trece  prin  perioade  cu 
hipertiroidism (hashitoxicoză). Acest hipertiroidism este spontan 
reversibil, tratamentul fiind simptomatic sau cu doze mici şi pe 
durate scurte cu antitiroidiene de sinteză.

Pacienţii  cu  tiroidită  Hashimoto  pot  dezvolta 
complicaţii  oculare  (oftalmopatie  tiroidiană)  sau  cutanate 
(mixedem  pretibial),  fără  tireotoxicoză,  sindrom  numit  boală 
Graves eutiroidiană. (22) 

CONCLUZII
Cazul  prezentat  scoate  în  evidenţă  două  aspecte 

medicale importante: a) candidoza orală poate cauza manifestări 
alergice, şi b) hipotiroidismul subclinic, fără simptome clinice, 
sau cu simptome şi semne clinice discrete, este un factor de risc 
pentru candidoza orală.

Diagnosticul  precoce  al  hipotiroidismului  asociat 
tiroiditei  Hashimoto  şi  iniţierea  cât  mai  de  timpuriu  a 
tratamentului cu hormoni tiroidieni ameliorează calitatea vieţii 
pacientului  şi  previne  instalarea  complicaţiilor,  inclusiv  a 
candidozei orale.

Tratamentul  substitutiv  tiroidian  în  tiroidita 
Hashimoto (boală cu instalare adesea insidioasă,  diagnosticată 
tardiv) este simplu şi fără efecte secundare.
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