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REZUMAT
Fibroza chistică (FC) este o boală de mare complexitate care ridică probleme medico-sociale semnificative, 
fiind considerată pe plan internaţional o problemă importantă de sănătate publică. Cunoscută ca fiind o boa-
lă multiorganică care afectează glandele salivare, plămânul, tubul digestiv, ficatul, pancreasul, rinichii, orga-
nele de reproducere, FC afectează şi sănătatea orală (anomalii de structură, anomalii ale erupţiei dentare, 
deteriorarea smalţului dentar, acumularea de tartru, gingivită, carii, malocluzii, candidoză oro-faringiană). 
Autorii prezintă principalele implicaţii ale bolii la nivel dentar.

Cuvinte cheie: fibroză chistică, dinţi, sănătate

ABSTRACT
Cystic fibrosis (CF) is a very complex disease that raises significant health and social problems, being con-
sidered internationally an important public health problem. Known as a multi-organ disease that affects the 
following organs: salivary glands, lung, digestive tube, liver, pancreas, kidneys, reproductive organs, CF also 
has an impact on the oral health (structural abnormalities, abnormalities of the teeth eruption, damage to the 
enamel, accumulation of tartar, gingivitis, cavities, malocclusions, oropharyngeal candidiasis). The authors 
show the main implications of the disease at teeth level.

Keywords: cystic fibrosis, teeth, health

INTRODUCERE

În ultimii ani au crescut interesul şi preocupările 
cu privire la fibroza chistică (FC) la nivel naţional 
şi internaţional. Diagnosticul precoce a determinat 
ameliorarea standardelor de îngrijire şi, mai ales, a 
ameliorat calitatea vieţii bolnavilor cu FC şi a cres-
cut durata medie de viaţă a acestora. Astfel, este 
posibil ca în zilele noastre în prezenţa unui trata-
ment riguros bolnavii care suferă de FC să atingă 
vârsta de 40 de ani, estimându-se că această vârstă 
va creşte în timp (1).

Iniţial, cariile dentare nu au fost o problemă de 
sănătate cu prioritate ridicată în rândul bolnavilor 
cu FC, din cauza speranţei de viaţă reduse. Progre-
sele în gestionarea FC şi creşterea ulterioară a spe-
ranţei de viaţă impun ca prevenirea cariilor să fie o 
parte integrantă a planurilor de monitorizare a bolii. 
Acest lucru este important pentru asigurarea unei 

calităţi optime a vieţii şi sănătăţii în ansamblu. În 
scopul prevenirii apariţiei cariilor dentare la bolna-
vii cu FC, profesioniştii din domeniul sănătăţii tre-
buie să înţeleagă factorii de risc specifici care afec-
tează copiii şi adolescenţii cu FC şi modul de a 
gestiona riscul de carii la aceştia (2).

Date actuale despre cariile dentare
Caria dentară este considerată o boală infecţi-

oasă nespecifică, legată de prezenţa în placa denta-
ră a unor bacterii cariogene care se organizeaza în 
colonii la nivelul suprafeţelor dintelui. Aceste bac-
terii cariogene folosesc glucidele ca substrat pentru 
a adera de suprafeţele dentare şi pentru a produce 
acidul lactic, responsabil de dizolvarea struc-
turilor anorganice ale dinţilor. Carbohidraţii furni-
zaţi în cavitatea bucală împreună cu alimentele sunt 
un mediu bun pentru dezvoltarea bacteriilor cario-
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gene. Mai multe specii de bacterii descompun za-
harurile ceea ce duce la demineralizarea smalţului 
şi formarea cavităţilor (3). 

Caria dentară este indusă astfel de interacţiunea 
dintre 3 elemente: dinte – floră bacteriană – sub-
strat alimentar, interacţiune mediată de salivă al că-
rei rol este foarte important (4). Caria dentară se 
formează pe un fond predispozant şi prin acumula-
rea mai multor factori etiologici. Factorul etiologic 
principal este reprezentat de bacterii (Streptococcus 
mutans, Lactobacillus). Relaţia dintre streptococ şi 
dezvoltarea cariei dentare este foarte bine docu-
mentată, la cariogenitatea microorganismului con-
tribuind câteva proprietăţi biochimice: abilitatea de 
a metaboliza rapid carbohidraţii alimentari la acizi, 
de a continua producerea de acid într-un mediu cu 
pH scăzut şi de a sintetiza din zaharoză polizahari-
de extracelulare care permit aderarea bacteriilor la 
smalţ. Streptococcus mutans este considerat a fi 
unicul patogen asociat cu leziunile incipiente ale 
procesului carios, contribuind şi la progresia şi pre-
valenţa afecţiunii (5). 

Predispoziţia generală a unui individ pentru apa-
riţia cariei dentare poate fi dependentă de factori 
precum vârsta, factori socio-economici şi educativi 
şi afecţiunile generale. Din cauza incidenţei lor co-
mune, cariile dentare sunt considerate boli sociale 
(6). Din categoria acestor afecţiuni, cele mai preg-
nante sunt cele care îşi lasă amprenta asupra formă-
rii smalţului, modifică compoziţia şi cantitatea sa-
livei sau cele care determină scăderea imunităţii (7).

Sănătatea orală şi fibroza chistică

În literarura de specialitate relaţia dintre FC şi 
sănătatea orală este discordantă. În timp ce unele 
studii arată că pacienţii cu FC prezintă anomalii de 
structură, anomalii ale erupţiei dentare, acumulare 
de tartru, gingivită, carii, malocluzii, deteriorarea 
smalţului dentar şi candidoză oro-faringiană, alţi 
cercetători neagă acest lucru. O paradigmă în sto-
matologia pediatrică este reprezentată de faptul ca 
bolnavii-copii cu FC au un risc scăzut de apariţie a 
cariilor dentare datorită folosirii cronice a antibioti-
celor care îi protejează de bacteriile cariogene. To-
tuşi, Chi D.L. şi col. în urma unei metaanalize a 
datelor din literatură a concluzionat că în timp ce 
copiii cu FC au risc scăzut de carii, adolescenţii cu 
FC nu au mai puţine carii decât adolescenţii sănă-
toşi (8). 

Efectele FC asupra glandelor salivare pot fi va-
riabile, de la minore până la semnificative. Glande-
le secretoare de mucus sunt afectate, dar glandele 
seroase nu prezinta modificări majore, aşa cum au 

demonstrat di’Sant’Agnese şi Davis în 1976 (9). 
Parotidele sunt glande seroase virtual pure şi prin 
urmare saliva lor este minim afectată. În schimb, la 
nivelul glandelor submandibulare, sublinguale şi 
salivare mici se găsesc modificări semnificative ale 
arhitecturii şi compoziţiei salivei (10). Glanda sub-
mandibulară este mixtă, conţinând atât celule se-
roase, cât şi celule acinare mucoase. Perturbarea 
arhitecturii normale a parenchimului este evidentă, 
cu acini măriţi şi pierderea morfologiei celulare 
distinctive. Lumenul acinar şi conductele atât ale 
glandelor sublinguale cât şi ale celor submandibu-
lare sunt obstruate adesea cu resturi celulare şi fila-
mente fine. Modificările patologice majore obser-
vate la nivelul acestor glande sunt asociate cu 
obstrucţia ductală, cu toate că unele pot fi chiar 
efectul bolii însăşi. Nivelul calciului şi pH-ul au 
fost găsite crescute (11).

Saliva din glanda submandibulară a şoarecilor 
fără gena CFTR are un pH mai mic, ceea ce suge-
rează că gena CFTR defectivă poate perturba secre-
ţia de bicarbonat – un important ion de tamponare 
în salivă şi să conducă la un număr mai mare de 
carii.

Insuficienţa pancreatică exocrină, cauzată de 
obstrucţia ductelor pancreatice cu mucus, determi-
nă impermeabilitatea acestora pentru clor, fapt care 
afectează secreţia de bicarbonat şi apă în ductele 
pancreatice. Astfel, enzimele pancreatice rămân în 
ducte şi se activează intraductal, determinând auto-
liza pancreasului, cu obstrucţie, inflamaţie, fibroză 
şi calcificări ductale, consecinţa fiind apariţia unui 
sindrom de malabsorbţie.

Osteopenia şi osteoporoza, a căror fiziopatolo-
gie este multifactorială, sunt frecvent întâlnite la 
bolnavii cu FC. Întrucât greutatea corporală este 
asociată cu conţinutul osos în minerale, scăderea 
greutăţii corporale sau caşexia asociată cu creşterea 
producţiei de TNF-α ar putea fi un factor de risc 
major care contribuie la pierderea masei osoase. De 
asemenea, nivelul inadecvat de calciu, deficienţa 
vitaminei D secundară malabsorbţiei prezente la 
aceşti bolnavi, terapia cu glucocorticoizi şi nu în 
ultimul rând pubertatea întârziată şi disfuncţia go-
nadală cu deficitul secundar de hormoni steroizi 
sexuali joacă un rol decisiv în scăderea absorbţiei 
mineralelor la nivel osos. Aceste modificări meta-
bolice pot conduce şi la apariţia anomaliilor de 
structură şi ale erupţiei dentare la bolnavii cu FC.

Anomaliile de structură includ anomaliile ţesu-
turilor dure ale dinţilor, cum sunt smalţul, dentina 
şi cementul radicular. Anomaliile de structură evo-
lutive sunt produse de factori etiologici diverşi care 
acţionează în etapa de histodiferenţiere, în timp ce 
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anomaliile neevolutive sunt consecinţa acţiunii 
unor factori generali în etapa de mineralizare sau 
calcifiere. Tulburarea oricărui stadiu de formare a 
ţesuturilor dure poate cauza anomalii de structură.
Tulburările de formare ale matricei organice deter-
mină hipoplazii, iar tulburările mineralizării deter-
mină hipomineralizări de smalţ. Defectele smalţului 
dentar reprezintă rezultatul dezvoltării defectuoase 
a smalţului dentar. La bolnavii cu FC smalţul den-
tar prezintă o mineralizare defectuoasă care afec-
tează transluciditatea acestuia, care conduce la scă-
derea protecţiei dentinare, consecinţa fiind un po-
tenţial ridicat de apariţie a cariilor dentare (12,13).

Tartrul dentar este un complex organo-mineral, 
aderent de suprafeţele dentare, fiind format din ca-
uza mineralizării plăcii bacteriene, prin precipita-
rea sărurilor minerale din salivă.Viteza de precipi-
tare a sărurilor este variabilă şi depinde de: calitatea 
şi cantitatea secreţiei salivare, gradul igienei orale, 
obiceiurile alimentare, pH-ul salivar crescut, con-
centraţiile mari de ioni de calciu şi fosfat în salivă, 
concentraţiile mari ale proteinelor şi lipidelor bac-
teriene. Tartrul dentar prin acţiunea microorganis-
melor componente ale plăcii bacteriene şi acţiunea 
sa mecanică provoacă şi întreţine inflamaţiile gin-
givale şi gingivoragiile. Pacienţii cu FC prezintă 
cantităţi de calciu şi fosfat în saliva lor, ceea ce poa-
te afecta formarea tartrului.

Formarea smalţului are loc în trei etape: forma-
rea matricei, calcifierea şi maturarea. Gena CFTR 
pare să joace un rol în formarea smalţului. Prezente 
de multe ori pe incisivii superiori, defectele smalţu-
lui se claseazã printre cele mai timpurii anomalii 
dentare la persoanele cu FC. Prevalenţa defectelor 
de smalţ variază de la 28,4% la 56,0%. Studiile pe 
şoareci sugerează că defectele de smalţ sunt proba-
bil cauzate de expresia anormală a genei CFTR în 
celulele care produc smalţul. Din punct de vedere 
clinic, hipomineralizarea afecteazã transluciditatea 
smalţului dentar şi poate duce la afectarea emailu-
lui şi, în consecinţă, creşte potenţialul de dezvoltare 
mai rapidă a cariilor. Integritatea smalţului dentar 
este un factor important în determinarea imunităţii 
sau a sensibilităţii la carii. Dinţii mai afectaţi de de-
fectele de smalţ sunt incisivii superiori, dar primii 
molari permanenţi sunt dinţii cei mai afectaţi de ca-
rii. Tulburările în stadiile incipiente de dezvoltare a 
smalţului evocă hipoplazia smalţului, detectabil 
clinic ca fisuri sau pierdere de smalţ. În contrast, 
tulburările care apar în stadiul de calcifiere sau ma-
turare pot provoca hipomineralizare (14).

La pacienţii cu FC a mai fost remarcată o frec-
venţă crescută a decolorării dinţilor şi a defectelor 
hipoplastice la nivelul danturii definitive. Dar aces-

te modificări au fost asociate cu utilizarea tetraci-
clinei în perioada dezvoltării dinţilor. Recunoaşte-
rea acestui efect advers şi utilizarea altor antibiotice 
au dus la reducerea implicaţiilor dentare (15).

Respiraţia orală asociată cu obstrucţia cronică 
nazală şi a sinusurilor este întâlnită frecvent la 
aceşti bolnavi. De aceea, aceşti bolnavi prezintă în 
mod frecvent malocluzii dentare care necesită tra-
tament ortodontic. În plus, din cauza faptului că 
plăcile bacteriene se pot forma chiar la nivelul apa-
ratului ortodontic, aceşti pacienţi au nevoie de un 
program bine definit de igienă orală.

În FC, bacteriile patogene, în special Pseudomo-
nas aeruginosa, sunt asociate cu boala cronică ob-
structivă pulmonară. S-a demonstrat că mulţi bol-
navi cu FC sunt purtători ai acestei bacterii la 
nivelul mucoasei bucale, linguale şi la nivelul sali-
vei (16). Pseudomonas aeruginosa a arătat o abili-
tate de a dezvolta rezistenţă la produsele care con-
ţin clorhexidină, astfel încât este studiată utilizarea 
clătirilor orale antimicrobiene, singure sau în com-
binaţie (17).

Candidozele orofaringiene apar ocazional la pa-
cienţii cu FC, chiar dacă administrarea excesivă a 
antibioticelor la aceşti pacienţi poate determina 
schimbări la nivelul florei orale (18). 

Potenţialul cariogenic al dietei pacienţilor cu 
FC, deficitele nutriţionale, alterarea metabolismu-
lui fosfo-calcic determină afectarea sănătăţii orale. 
Deoarece bolnavii cu FC primesc o dietă bogată în 
carbohidraţi, se presupune că procesul cariogen 
poate fi mai intens la acest grup de pacienţi. Dintre 
carbohidraţi, sucroza este considerată cea mai cari-
ogenică, fiind fermentabilă de către microflora ca-
riogenică. Prezenţa sucrozei la nivel oral este asoci-
ată cu etiopatogenia cariilor dentare. Combinarea 
sucrozei cu amidonul are efect sinergic. Expunerea 
frecventă la zaharuri fermentabile scade pH-ul con-
ducând la afectarea smalţului şi dentinei, deminera-
lizare şi proliferarea bacteriilor cariogene în biofil-
mul oral (19).

CONCLUZII

Sunt necesare mai multe studii suplimentare 
pentru a înţelege relaţia dintre un mediu oral alterat 
(modificări salivare în FC), alterarea florei micro-
biene (cu antibiotice, enzime) şi suprafeţele dinţilor.

În faţa problemelor complexe pe care le ridică 
managementul acestei cumplite maladii, este nece-
sară o echipă interdisciplinară de îngrijire, deoare-
ce calitatea vieţii este la fel de importantă ca şi pre-
lungirea sa.
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