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WPROWADZENIE
Stomatopatia protetyczna (łac. stomatitis prothetica) jest jednostką chorobową związaną
z zastosowaniem protez uzupełniających braki zębowe, dotyczącą błony śluzowej jamy ustnej
[1-9]. Definiuje się ją jako zespół patologicznych objawów powiązanych z użytkowaniem
głównie akrylowych, ruchomych protez zębowych [10-12]. Zmiany te charakteryzują się różną
intensywnością i zasięgiem zaczerwienia zlokalizowanym na śluzówce podniebienia pokrytej
przez płytę protezy [12-15]. Powstawaniu zmian sprzyja długotrwałe stosowanie akrylowych
protez ruchomych, które stwarzają idealne środowisko do rozwoju drożdżaków poprzez
występowanie zachyłków i mikroszczelin w płycie protezy, a także panującą pod nią wilgoć,
ustaloną, podwyższoną temperaturę, odpowiednie pH środowiska, zalegające resztki pokarmowe
oraz brak samoistnego oczyszczania przez ślinę [3,6,14,15-17]. Stan ten jest często powikłany
zakażeniem grzybami z rodzaju Candida (łac. stomatitis prothetica mycotica) [1,3], należącymi
do rodziny Cryptococoidiae. Grzybica jamy ustnej, jest schorzeniem błony śluzowej, najczęściej
manifestującym się w okolicach policzków, języka oraz podniebienia.
Czynniki warunkujące rozwój kandydozy powiązane są z właściwościami danego szczepu
oraz obroną organizmu gospodarza. W rozwoju infekcji istotna jest liczba komórek
drobnoustroju atakującego błonę śluzową i jego wirulencja, która zależy od zjawiska adherencji,
produkcji toksycznych metabolitów oraz enzymów, zdolności namnażania kolonii, tworzenia
biofilmu oraz pleomorfizmu [18]. Candida albicans wytwarza szeroką gamę enzymów
hydrolitycznych, wśród których kluczową rolę w patogenezie odgrywają lipazy, fosfolipazy oraz
proteazy aspartylowe. Enzymy te ułatwiają adhezję do komórek gospodarza i kolonizację błon
śluzowych, a także umożliwiają penetrację tkanek oraz niszczenie komórek odpornościowych
i przeciwciał [19-20]. Ładunek powierzchniowy i hydrofobowość komórek grzyba zwiększa jego
adhezyjność [21]. Niektóre gatunki Candida wchodzą w interakcje z bakteriami bytującymi
w jamie ustnej człowieka takimi jak: Staphylococcus species (spp.), Streptococcus spp.,
Actinomyces spp., oraz Fusobacterium spp., tworząc wielogatunkowy biofilm. Interakcje
z innymi drobnoustrojami niekiedy ułatwiają Candida spp. bytowanie w zróżnicowanej
mikroflorze jamy ustnej [22]. Organizm człowieka jest wyposażony w rozmaite mechanizmy
chroniące przed infekcjami grzybiczymi. Zalicza się do nich wydzielanie śliny, obecność
saprofitycznych bakterii mogących współzawodniczyć o miejsce przyczepu na powierzchni
komórki, ciągłość nabłonka i jego złuszczanie, pH błon śluzowych, a oprócz tego
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immunologiczny system obrony. Na układ ten składa się odporność komórkowa oraz humoralna,
układ siateczkowo-śródbłonkowy, system fagocytarny, a także kompletny układ dopełniacza
[23].
Wzajemne oddziaływanie między drobnoustrojami grzybiczymi a organizmem gospodarza
jest układem dynamicznym. W krótkim czasie po zastosowaniu u pacjenta protez płytowych,
w środowisku jamy ustnej następuje wzrost liczby grzybów drożdżopodobnych i dochodzi
do zaburzenia równowagi biocenotycznej z przewagą wzrostu flory grzybiczej w stosunku
do flory bakteryjnej. Za czynniki sprzyjające wzrostowi liczby grzybów uważa się złą higienę
protez, a także wadliwe ich wykonanie, powodujące urazy tkanek podłoża [3].
Stomatopatia protetyczna może charakteryzować się różnym stopniem nasilenia,
od wybroczyn po uogólnione zapalenie wraz z rozrostem błony śluzowej [23]. Pierwsza
klasyfikacja zapalenia błony śluzowej jamy ustnej wywołanego protezą płytową pochodzi
z pracy Newtona z 1962 roku. Opisuje ona trzy stadia stanu zapalnego w zależności
od obrazu klinicznego:
1. Różowe punkty przekrwienia, czyli ograniczone powierzchnie zapalne, umiejscowione
na zdrowej śluzówce podniebienia, zlokalizowane w pobliżu ujść przewodów gruczołów
śluzowych podniebiennych .
2. Rumień obejmujący całą śluzówkę pokrytą protezą. Sama błona śluzowa jest dość
wrażliwa i łatwo krwawi.
3. Rozrost brodawczakowaty błony śluzowej podniebienia. Zmiany te mogą przekraczać
obszar pokryty protezą.
W przypadku stwierdzenia klinicznych objawów stanu zapalnego lekarz kieruje pacjenta
do badania mikologicznego. W zależności od otrzymanego wyniku, zostaje podjęte leczenie
farmakologiczne lub też nie.
W Poradni Protetyki Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
w latach 2012 -2013 prowadzone były obowiązkowe, przeprowadzane według jednolitej
procedury, wymazy z błony śluzowej jamy ustnej u osób, które zgłaszały się do ponownego
wykonania uzupełnień protetycznych. Niekiedy u pacjentów, u których błona śluzowa klinicznie
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oceniana była jako zdrowa, w badaniu mikologicznym uzyskiwano wynik wskazujący
na konieczność wdrożenia leczenia farmakologicznego.
Użytkownikami protez akrylowych są najczęściej osoby w wieku podeszłym. Na przestrzeni
ostatnich dekad, długość życia społeczeństwa w krajach rozwiniętych uległa znacznemu
wydłużeniu. Zjawisko to bez wątpienia jest związane m.in. z intensywnym rozwojem medycyny,
która oferuje bogaty wachlarz skutecznych terapii leczniczych przedłużających ludzkie życie
[24].
Zgodnie z przewidywaniami polskiego Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w roku 2035
prawie co czwarty Polak będzie miał powyżej 65 lat [25]. Mimo wydłużenia czasu życia i stale
poprawiającej się świadomości społeczeństwa dotyczącego higieny jamy ustnej, duży odsetek
społeczeństwa nadal będzie zaopatrywany protezami akrylowymi całkowitymi lub częściowymi
[26-27]. Przedłużenie ludzkiego życia przede wszystkim jest konsekwencją skutecznego leczenia
chorób przewlekłych takich jak nadciśnienie, cukrzyca itp. [24]. Oznacza to, że osoby zaliczane
do seniorów w dużej mierze borykają się z chorobami przewlekłymi.
Skoro stany zapalne związane z przewlekłym schorzeniem jakim jest periodontopatia, mają
wpływ na zwiększenie ryzyka zapadalności na niektóre przewlekłe choroby [28-29],
interesującym jest, czy istnieje związek pomiędzy stanem zapalnym towarzyszącym
stomatopatiom protetycznym, a co za tym idzie, koniecznością wdrożenia leczenia
farmakologicznego. O konieczności podjęcia terapii farmakologicznej decyduje poziom wzrostu
kolonii grzybiczych Candida spp. stwierdzony w badaniu mikologicznym.
Na podstawie przeprowadzonych badań opisywanych przez licznych autorów, dotyczących
współistnienia schorzeń przewlekłych i stanu zapalnego w obrębie jamy ustnej [29], można
spodziewać się, że istnieje związek pomiędzy stanem zapalnym podłoża protetycznego
u pacjentów użytkujących akrylowe protezy ruchome i obecnością chorób przewlekłych.
Można się spodziewać, iż u pacjentów ze stanem zapalnym częściej występują niektóre choroby
przewlekłe.
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CELE SZCZEGÓŁOWE PRACY
Analizując dostępne piśmiennictwo, nie spotkałam się z opisem tego rodzaju przypadków,
dlatego przeprowadziłam badania mające na celu podjęcie próby udzielenia odpowiedzi
na następujące pytania:
1. Czy istnieje jakikolwiek związek pomiędzy higieną protez i jamy ustnej a infekcją
grzybiczą u osób, u których klinicznie nie stwierdzono objawów stanu zapalnego błony
śluzowej jamy ustnej ?
2. Czy istnieje konieczność wykonania badania mikologicznego i leczenia
farmakologicznego u osób, u których nie stwierdzono klinicznego obrazu wskazującego
na obecny stan zapalny ?
3. Czy istnieje związek pomiędzy istniejącymi u pacjentów schorzeniami przewlekłymi
a stanem klinicznym błony śluzowej jamy ustnej ?
MATERIAŁ I METODYKA
W badaniu retrospektywnym analizowano dane zgromadzone w okresie od marca 2012
do lutego 2013, w informatycznym systemie Kamsoft Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej
(UKS) w Krakowie.
Do badań włączono wyniki 279 pacjentów użytkujących protezy akrylowe całkowite lub
częściowe, u których był wykonany wymaz z błony śluzowej podniebienia według jednolitego
protokołu. Wymaz pobierany był każdorazowo przez lekarza posiadającego specjalizację
w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Pacjentowi udzielano wskazówek dotyczących sposobu
przygotowania się do badania. Pacjent zgłaszał się poinstruowany, aby w dniu badania, przed
przyjściem na Oddział Protetyki Stomatologicznej UKS, nie czyścić uzupełnień protetycznych
ani śluzówki jamy ustnej. Wymaz pobierano na czczo, w godzinach porannych, zaraz po zdjęciu
protezy górnej z podłoża, z okolicy między drugim a trzecim fałdem podniebiennym. Pobrany
materiał niezwłocznie transportowano do laboratorium analitycznego w podłożu transportowym
Stewarda. Próbki inkubowano przez 24h na podłożu Saburauda w temperaturze 37°C.
Z badań wyłączono przypadki osób, u których zastosowano protezy pooperacyjne, protezy
szkieletowe oraz pacjentów z kserostomią, palących papierosy, stosujących leki
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immunosupresyjne, zgłaszających zaburzenia hormonalne, podających w wywiadzie więcej niż
jedno schorzenie przewlekłe oraz, gdy stwierdzono niewystarczającą ilość danych w wywiadzie.
Dodatkowo z bazy danych pozyskano informacje na temat chorób przewlekłych pacjenta,
stanu błony śluzowej jamy ustnej według klasyfikacji Newtona, zażywanych leków oraz higieny
jamy ustnej i protez.
Do oceny higieny zastosowano klasyfikację Mombelliego. Dla potrzeb badania wprowadzono
modyfikację poprzez dodanie stopnia 4:
 Stopień 0 – bardzo dobra higiena – brak płytki protez
 Stopień 1 – dobra higiena – ujawnienie płytki protez w wyniku badania sondą
 Stopień 2 – satysfakcjonująca higiena – miękka płytka nazębna widoczna gołym okiem,
pokrywająca protezę w niewielkim stopniu
 Stopień 3 – zła higiena – znaczne ilości kamienia nazębnego i osadu
 Stopień 4 – bardzo zła higiena – znaczne ilości kamienia nazębnego i osadu oraz
fetor ex ore
Dane o intensywności wzrostu kolonii grzybiczych oznaczano w laboratorium analitycznym
stosując pięciostopniową skalę :
Poziom 0 – brak wzrostu (do 10 kolonii)
Poziom 1 – wzrost mierny (11-20 kolonii)
Poziom 2 – wzrost średni (21 – 50 kolonii)
Poziom 3 – wzrost intensywny (51-100 kolonii)
Poziom 4 – wzrost zlewny (powyżej 100 kolonii)
W przypadkach, gdy wzrost kolonii osiągał poziom powyżej 21, oznaczano w laboratorium
wrażliwość drobnoustrojów na leki przeciwgrzybiczne, w celu dobrania odpowiedniej,
skutecznej terapii przeciwmikotycznej (Emapol, Gdańsk, Polska oraz Bio-Rad, Marnes-laCoquette, Francja).
Ocena stanu błony śluzowej według klasyfikacji Newtona każdorazowo przeprowadzana była
przez lekarza dentystę będącego specjalistą w dziedzinie protetyki stomatologicznej.
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W zależności od obrazu klinicznego wynik oznaczano jako Newton 1,2,3
lub 0 :
Newton1. Ograniczone powierzchnie zapalne umiejscowione w niezmienionej błonie śluzowej,
zlokalizowane w pobliżu ujść przewodów podniebiennych gruczołów śluzowych.
Newton 2. Uogólniony stan zapalny obejmujący całą śluzówkę pokrytą protezą. Sama błona
śluzowa jest wrażliwa, zaczerwieniona i łatwo krwawi.
Newton 3. Rozrost brodawczakowaty błony śluzowej podniebienia. Zmiany mogą również
przekraczać obszar pokryty protezą.
Dla potrzeb badania wprowadzono modyfikację poprzez dodanie stadium „Newton 0 „ ,
którym oznaczano przypadki, kiedy brak było klinicznych oznak stanu zapalnego na błonie
śluzowej jamy ustnej.
Pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym lub przewlekłą niewydolnością serca
klasyfikowano wspólnie, do grupy określanej jako schorzenia sercowo-naczyniowe.
Pozyskane informacje z systemu informatycznego Kamsoft zostały następnie
przeanalizowane w dwóch etapach.
 W pierwszym etapie, badania miały odpowiedzieć na pytanie czy istnieje związek
pomiędzy higieną jamy ustnej, a obecnością zwiększonej ilości kolonii Candida spp.
 W drugim etapie, badania miały odpowiedzieć na pytanie czy istnieje związek pomiędzy
występowaniem chorób ogólnoustrojowych i bezobjawowo przebiegającą grzybicą jamy
ustnej u użytkowników protez akrylowych.
Badania wykonano za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
KBET/103/B/2004 oraz zgodnie z Deklaracją Helsińską. Wszyscy pacjenci wyrazili dobrowolną,
pisemną zgodę na udział w badaniu.
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ANALIZA STATYSTYCZNA
Dane zostały zgromadzone dla celów statystycznych w bazach Excel zaprojektowanych
specjalnie dla celów badania.
Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu programu R, wersja 3.5.1. R Core
Team (2017) R: A language and environment for statistical computing. R Foundation
for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/).
Zmienne nominalne zostały przedstawione w postaci średnich. Zmienne kategorialne zostały
przedstawione w postaci częstości występowania wyrażonej jako odsetek. Do oceny istotności
różnic dla danych kategorialnych przeprowadzono test Chi² lub test Fischera.
Porównano szanse zdarzenia po ekspozycji na czynnik ryzyka dla różnych grup i wyrażono
jako iloraz szans (OR – ang. odds ratio).
Za poziom istotności statystycznej przyjęto wartość p< 0.05.

WYNIKI
W okresie od marca 2012 do lutego 2013 na Oddziale Protetyki Stomatologicznej UKS
w Krakowie pobierano wymazy celem wykonania badań mikologicznych u 279 pacjentów,
użytkowników ruchomych protez akrylowych, zgłaszających się do ponownego wykonania
akrylowych uzupełnień protetycznych. Po zastosowaniu wszystkich kryteriów włączenia
i wyłączenia wyłoniono grupę 91 przypadków, u których nie stwierdzono objawów klinicznych
stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej. W analizowanym materiale 37% badanych
pacjentów wymagało antymikotycznej farmakoterapii, mimo braku klinicznych objawów stanu
zapalnego błony śluzowej jamy ustnej. U pacjentów tych, intensywność wzrostu kolonii
grzybiczych oznaczono w laboratorium analitycznym jako poziom wyższy niż 1 (powyżej 21
kolonii).
W analizowanej grupie nie stwierdzono przypadków pacjentów z bardzo dobrą (0),
a także bardzo złą higieną (4) jamy ustnej. W 64% przypadków odnotowano higienę
satysfakcjonującą (2), w 24% dobrą (1) a w 15% przypadków złą (3).
64% pacjentów, u których stwierdzono złą higienę nie wymagało leczenia
farmakologicznego, a 36% takiej terapii wymagało, natomiast 59% pacjentów z higieną dobrą
9

nie wymagało leczenia, zaś 41% tej grupy potrzebowało terapii przeciwgrzybiczej.
Nie stwierdzono zależności między higieną jamy ustnej a intensywnością wzrostu
drobnoustrojów grzybiczych w przypadkach pacjentów bez oznak stanu zapalnego. (Tabela 1)
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1

2

3
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mierny wzrost
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51–100
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11–20 kolonii

21–50 kolonii

kolonii

kolonii

Razem

Ilość

9

4

6

2

1

22

%

41

18

27

9

5

24

Ilość

25

13

11

5

1

55

%

45

24

20

9

2

60

Ilość

9

0

4

0

1

14

%

64

0

29

0

7

15

Ilość

43

17

21

7

3

91

%

47

19

23

8

3

100

Tabela 1. Intensywność wzrostu kolonii grzybów w różnych klasach higieny.
Oznaczenia poziomu higieny: 1 (dobra), 2 (satysfakcjonująca), 3 (zła). Exact Fisher test p=0.364
Przeanalizowano częstość występowania poszczególnych gatunków z rodzaju Candida u osób
bez stwierdzonych klinicznie oznak stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej w zależności
od higieny.
Najczęściej izolowanym gatunkiem grzyba była Candida albicans, która występowała u 36%
badanych i stanowiła 69% wszystkich izolowanych grzybów w badanej grupie pacjentów.
Drugim pod względem częstości występowania był gatunek Candida glabrata - stanowił 15%
wszystkich wyizolowanych grzybów i stwierdzono go u 8% pacjentów z badanej grupy.
Najrzadziej izolowanym drobnoustrojem była Candida dubliniensis. (Tabela 2)
10

Wzrost
Candida

Candida

Candida Candida Candida Candida

albicans dubliniensis

famata

glabrata tropicalis

Brak

kefyr

wzrostu

Razem

1

Ilość

9

0

1

1

1

1

9

22

(dobra)

%

41

0

5

5

5

5

41

24

2

Ilość

22

1

0

4

2

1

25

55

(satysfakcjo

%

40

2

0

7

4

2

45

60

3

Ilość

2

0

1

2

0

0

9

14

(zła)

%

14

0

7

14

0

0

64

15

Ilość

33

1
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%

36

1

2

8

3
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47
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Higiena

nująca)

Razem

Tabela 2. Związek pomiędzy poziomem higieny a wzrostem poszczególnych gatunków Candida
Exact Fisher test p=0.358 Chi2 (df=2)=2.056

Wśród osób, które zostały zakwalifikowane do badania, wszyscy pacjenci zgłaszali
występowanie chorób ogólnoustrojowych. 58% pacjentów chorowało na nadciśnienie,
22% na inne schorzenia układu sercowo-naczyniowego, 14% na cukrzycę i 6% osób na inne
przewlekłe schorzenia. ( Tabela 3)

Schorzenie

Newton 0

Nadciśnienie

53 (58%)

Schorzenia sercowo-naczyniowe

20 (22%)

Cukrzyca

13 (14%)

Inne

5 (6%)
91 (100%)

Tabela 3. Ogólny stan zdrowia pacjentów w grupie bez objawów stanu zapalnego błony
śluzowej jamy ustnej
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W badanej grupie nie było osób bez chorób ogólnoustrojowych w wywiadzie i każdy pacjent
zakwalifikowany do grupy bez widocznych objawów stanu zapalnego błony śluzowej jamy
ustnej, leczył się z powodu zdiagnozowanego schorzenia ogólnego.
Najczęstszym schorzeniem w tej grupie było nadciśnienie i stanowiło 53% wszystkich
chorób. Drugim pod względem częstości występowania była cukrzyca, na którą chorowało 26%
pacjentów. (Tabela 4)
W przypadkach osób, które podały, że chorują na choroby przewlekłe i stosują w związku
z tym systematycznie leki, zauważono, iż mimo obecności w wymazie z błony śluzowej ilości
kolonii grzybów wskazujących na konieczność leczenia farmakologicznego, nie obserwowano
klinicznych objawów stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej.

Schorzenie
Nadciśnienie
Schorzenia układu
sercowo- naczyniowego

Newton 0 zakwalifikowani do
leczenia farmakologicznego
20 (53%)
4 (12%)

Cukrzyca

7 (26%)

Inne

3 (9%)
34 (100%)

Tabela 4. Ogólny stan zdrowia pacjentów bez widocznego stanu zapalnego błony
śluzowej jamy ustnej (Newton 0), którzy wymagali leczenia farmakologicznego
grzybicy.
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Przeprowadzono porównanie stanu zdrowia pacjentów z klinicznymi oznakami stanu
zapalnego oraz bez widocznych objawów stanu zapalnego błony śluzowej. (Tabela 5)

Schorzenie

Newton 0

Newton 1,2,3

OR

p

Nadciśnienie

53 (58%)

43 (23%)

0.213 <0,001*

Schorzenia sercowo-naczyniowe 20 (22%)

26 (14%)

0.57

0,088

Cukrzyca

13 (14%)

10 (5%)

0.337

0.014*

Inne

5 (6%)

3 (2%)

0.315

0.211

Tabela 5. Ogólny stan zdrowia pacjentów bez stanu zapalnego błony śluzowej jamy
ustnej (Newton 0) w stosunku do osób z klinicznie manifestowanym stanem zapalnym
błony śluzowej jamy ustnej oznaczonym jako Newton 1, 2 lub 3. OR (ang. odds ratio) –
iloraz szans, p – poziom istotności statystycznej, * - wartości istotne statystycznie

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały istotne statystycznie różnice występowania
nadciśnienia oraz cukrzycy między grupami pacjentów z obecnymi oznakami stanu
zapalnego (Newton 1,2,3) lub bez widocznych oznak (Newton 0) w badaniu klinicznym.
Nadciśnienie oraz cukrzyca częściej występowały u pacjentów bez klinicznych objawów
stanu zapalnego błony śluzowej.
Badaną grupę pacjentów, bez klinicznych objawów stanu zapalnego błony śluzowej jamy
ustnej wymagających antymikotycznego leczenia, następnie porównano z grupą osób, które
wymagały leczenia farmakologicznego grzybicy a obraz kliniczny błony śluzowej jamy
ustnej zakwalifikowano jako Newton 1, 2 oraz 3. (Tabela 6)
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Newton 0

Newton 1,2,3

wymagający

wymagający

farmakoterapii

farmakoterapii

20 (22%)

32 (17%)

0.728 0,32

4 (4%)

18 (10%)

2.303 0,142

Cukrzyca

7 (8%)

7 (4%)

0.464 0.163

Inne

3 (2%)

3 (2%)

0.478 0.465

Schorzenie

Nadciśnienie
Schorzenia sercowonaczyniowe

OR

p

Tabela 6. Ogólny stan zdrowia pacjentów bez stanu zapalnego błony śluzowej jamy
ustnej (Newton 0) którzy wymagali leczenia farmakologicznego grzybicy w stosunku
do osób z klinicznie manifestowanym stanem zapalnym błony śluzowej jamy ustnej
oznaczonym jako Newton 1, 2, 3 i wymagających leczenia farmakologicznego.
OR (ang. odds ratio) – iloraz szans, p - poziom istotności statystycznej

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic występowania wyróżnionych jednostek
chorobowych u pacjentów bez objawów klinicznych stanu zapalnego błony śluzowej jamy
ustnej zakwalifikowanych do leczenia i u pacjentów z widocznymi objawami stanu
zapalnego, wymagających leczenia farmakologicznego grzybicy.

DYSKUSJA
Liczne badania wykazały związek między złą higieną uzupełnień protetycznych
a zwiększonym ryzykiem i częstością zapalenia błony śluzowej jamy ustnej pokrytej przez
protezy [16,30-32]. Brak higieny jamy ustnej jest wskazywany jako jeden z czynników
predysponujący do rozwoju stomatopatii protetycznej powikłanej zakażeniem grzybiczym
(łac. stomatitis prothetica mycotica) [1-4]. Prawidłowo utrzymywana higiena protezy jest bardzo
istotnym narzędziem profilaktycznym, ponieważ porowaty materiał tworzywa akrylowego może
przyczyniać się do powstawania powierzchniowego biofilmu, który może służyć jako rezerwuar
mikroorganizmów grzybiczych [30-32]. Budtz-Jorgensen i Bertram w swoich pracach wykazali,
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że zła higiena protezy była związana ze zwiększoną kolonizacją zarówno protezy jak i błony
śluzowej jamy ustnej przez Candida species, a także ze zwiększonym nasileniem zapalenia jamy
ustnej u pacjentów, użytkujących protezy całkowite [16].
W przedstawionych badaniach własnych, u 34 pacjentów (37% grupy) pomimo braku
objawów stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej, stwierdzono w wymazie ilość kolonii
grzybiczych powyżej 21, co kwalifikowało pacjentów do wdrożenia terapii farmakologicznej.
Użytkownicy akrylowych protez ruchomych są predysponowani do częstszych zakażeń błony
śluzowej grzybami z rodzaju Candida [1-4,33], jednak na badanie mikologiczne, wymaz
w kierunku stwierdzenia infekcji grzybiczej, kierowani są jedynie pacjenci z widocznymi
objawami stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej.
W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono związku między higieną jamy ustnej
i higieną protez, a intensywnością wzrostu drobnoustrojów u pacjentów bez klinicznych oznak
stanu zapalnego. 36% pacjentów ze złą higieną i 41% grupy pacjentów z dobrą higieną
wymagało terapii przeciwgrzybiczej.
Wzajemne oddziaływanie między drobnoustrojem grzybiczym a organizmem gospodarza
jest układem dynamicznym. Kolonizacja jamy ustnej przez Candida spp. rozpoczyna się
od pokonania lokalnych warunków środowiskowych, jak np. ciągłość śluzówki, mechanizmów
zapewniających samooczyszczanie jamy ustnej, aż do uzyskania kolonizacji powierzchownej.
Przejście kolonizacji w infekcję następuje, gdy dochodzi do penetracji tkanki przez drobnoustrój
grzybiczy. Proces ten ułatwia wydzielanie enzymów oraz tworzenie strzępek. Czynnikami
predysponującymi do zakażeń grzybami są między innymi: utrata integralności błon śluzowych,
redukcja przepływu śliny, cienki lub uszkodzony nabłonek jako rezultat źle dopasowanych
protez, cukrzyca, niedobór żelaza i kwasu foliowego lub immunosupresja [18].
Pacjenci z kandydozą jamy ustnej mogą skarżyć się na rozmaite dolegliwości, jak ból,
miejscowy dyskomfort, trudności z przełykaniem, pieczenie błony śluzowej jamy ustnej,
zaburzenia smaku, jednak większość nie podaje żadnych objawów [34-37]. W związku
z obecnością Candida spp. u 60-100% użytkowników protez, nie należy bagatelizować
zakażenia błony śluzowej jamy ustnej drobnoustrojami grzybiczymi, szczególnie w przypadku
pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, przebiegające z obniżeniem odporności. Grzyby
mogą na różne sposoby wpływać na organizm osoby starszej. Mogą działać immunosupresyjnie
i alergizująco, lub też pogarszać stan ogólny chorego bez wywoływania jawnych objawów
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grzybicy narządowej, a w skrajnych przypadkach nawet prowadzić do zgonu w wyniku
kandydozy uogólnionej [18].
W związku z wynikami przeprowadzonego badania, należy rozważyć wykonanie wymazu
w kierunku infekcji mikologicznej nawet u pacjentów bez klinicznych oznak świadczących
o obecnym stanie zapalnym błony śluzowej jamy ustnej.
Wielu autorów podaje, iż Candida albicans jest najczęściej występującym gatunkiem grzyba
u użytkowników protez akrylowych. Stanowi ona powyżej 70% wszystkich izolowanych
gatunków [1-4,18,23,32,38-40]. W przeprowadzonym badaniu najczęściej izolowanym
gatunkiem była C. albicans, która występowała u 36% badanych bez klinicznych objawów stanu
zapalnego i stanowiła 69% wszystkich izolowanych grzybów w badanej grupie pacjentów.
Ponadto występowały również C. dubliniensis, C. famata, C. glabrata, C.tropicalis oraz C.kefyr.
Wydłużenie życia osobniczego człowieka nie zawsze wiąże się z poprawą jego jakości
[41-47]. Pacjenci użytkujący protezy akrylowe to w dużej mierze osoby starsze, cierpiące
na liczne schorzenia ogólnoustrojowe, a w związku z tym przyjmujące przewlekle leki.
Ze względu na ilość stosowanych leków oraz często występujące choroby wynikające
z obniżonej odporności organizmu, użytkownicy protez akrylowych narażeni są na infekcje
grzybicze błony śluzowej jamy ustnej [33,41]. Czynniki ryzyka wystąpienia grzybicy jamy
ustnej można sklasyfikować jako miejscowe lub ogólnoustrojowe. Do czynników
ogólnoustrojowych należą zaburzenia hormonalne, cukrzyca, niedoczynność tarczycy,
nadczynność przytarczyc, niedoczynność kory nadnerczy, niedobory żelaza i kwasu foliowego,
przyjmowanie leków immunosupresyjnych, antybiotyki, niedobory odporności i dysfunkcja
leukocytów. Wiele czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, zmniejszone wydzielanie śliny,
długotrwałe używanie protez oraz wiek również mogą wpływać na zwiększoną podatność na
kandydozę jamy ustnej [48]. W przypadkach występowania chorób przewlekłych, takich jak
cukrzyca, nadciśnienie [49-51] niedoczynność tarczycy, niedoczynność przytarczyc, choroba
Addisona, zespół Sjögrena, w przebiegu których wydzielanie śliny może być obniżone, a tym
samym spada poziom immunoglobuliny w ślinie, skuteczność humoralnego mechanizmu
odpornościowego zmniejsza się [48].
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U chorych na cukrzycę, szczególnie w przypadkach z niekontrolowaną glikemią, oprócz
zmniejszonego przepływu śliny, występuje obniżone pH śliny i nieprawidłowe stężenie glukozy,
co sprzyja hipertrofii błony śluzowej jamy ustnej oraz kolonizacji jamy ustnej pacjenta przez
drobnoustroje grzybicze [52].
Infekcja jamy ustnej wywołana grzybami z rodzaju Candida, u osób ogólnie zdrowych
nie jest zagrażającym życiu schorzeniem, jest stanem zapalnym ograniczonym do błony śluzowej
i można ją skutecznie leczyć miejscowo odpowiednio dobranym lekiem przeciwgrzybiczym
[48]. Jednak w przypadkach, kiedy chorzy w związku z innymi schorzeniami poddawani są
długotrwałej antybiotykoterapii, stosują leki immunosupresyjne lub kortykosteroidy, infekcja
miejscowa może rozwinąć się w ogólnoustrojowe zakażenie grzybicze.
W piśmiennictwie można znaleźć opis licznych badań, w których stwierdzono, iż istnieje
zależność pomiędzy stanem zapalnym obecnym w obrębie jamy ustnej, a niektórymi
schorzeniami przewlekłymi takimi jak np. nadciśnienie tętnicze [53-56]. Praca własna, jest
według mojej wiedzy, pierwszą próbą oceny częstości występowania chorób przewlekłych
u osób użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne ze współistniejącą bezobjawową
klinicznie infekcją grzybiczą błony śluzowej jamy ustnej. Wyniki przeprowadzonych badań
wykazały istotne statystycznie różnice występowania nadciśnienia oraz cukrzycy między
grupami pacjentów z obecnymi oznakami stanu zapalnego (Newton 1,2,3) oraz bez widocznych
oznak (Newton 0) w badaniu klinicznym. Nadciśnienie oraz cukrzyca częściej występowały
u pacjentów bez klinicznych objawów stanu zapalnego błony śluzowej.
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic występowania analizowanych schorzeń
między grupami pacjentów z klinicznymi objawami stanu zapalnego i kwalifikowanych
do leczenia antymykologicznego oraz pacjentów z grupy oznaczonej jako Newton 0
kwalifikowanych do terapii przeciwgrzybicznej.
Pacjenci leczący się z powodu schorzeń przewlekłych przyjmują regularnie leki, które mogą
niekiedy wpływać na maskowanie objawów infekcji błony śluzowej jamy ustnej. Należy
podkreślić, iż w dostępnym piśmiennictwie opisywane są zależności między stanem zdrowia
w obrębie jamy ustnej a występowaniem niektórych schorzeń przewlekłych [40,53-56]. Szeroko
rozważane jest znaczenie zapalenia przyzębia jako czynnika predysponującego do wystąpienia
schorzeń sercowo-naczyniowych.
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W licznych badaniach Cześnikiewicz-Guzik i wsp. wykazała, że istnieje związek między
stanem zapalnym obecnym w jamie ustnej a niektórymi chorobami przewlekłymi, takimi jak
nadciśnienie. Autorka podaje, iż analizowane badania doświadczalne i kliniczne pozwalają
jednoznacznie zakwalifikować zapalenie przyzębia jako wskaźnik ryzyka chorób układu
sercowo-naczyniowego [29].
W przypadku wzmożonej inwazyjności istnieje możliwość przedostania się grzyba do krwi
i infekcji całego organizmu [18]. Obfity wzrost drobnoustrojów grzybiczych w pierwszym
odcinku przewodu pokarmowego, jakim jest jama ustna, może być zagrożeniem dla zdrowia
osób cierpiących na choroby ogólnoustrojowe przebiegające z obniżeniem odporności [57-58].
Infekcja ta może prowadzić do posocznicy, która powoduje śmiertelność w przedziale 40-79%
oraz znacznie wydłuża czas leczenia [4,57-58].
Do rozwoju systemowej kandydozy dochodzi na drodze inwazji grzyba do krwi i rozsiewu
do narządów i tkanek. Układowe kandydozy mają częściej charakter endogenny, gdzie źródłem
zakażenia jest własna flora Candida spp. [34]. Według danych z piśmiennictwa [34-35], szczepy
Candida spp. zajmują czwarte miejsce wśród patogenów wywołujących zakażenia u pacjentów
przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Candida albicans jest odpowiedzialna za 59%
wszystkich kandydemii występujących u pacjentów w czasie hospitalizacji oraz 55% infekcji
krwiopochodnych [36-37]. Candida albicans w około 49–55% przypadków jest przyczyną
kandydozy inwazyjnej oraz rozsianej [34] Wystąpienie kandydozy jamy ustnej może być
dla lekarza pierwszym i często jedynym sygnałem świadczącym o osłabieniu mechanizmów
obronnych chorego. Decyzja o leczeniu przeciwgrzybiczym podjęta w odpowiednim czasie,
zwłaszcza u osób starszych, może zapobiec rozwojowi infekcji oraz związanych z nią groźnych
powikłań [18,59-61].

WNIOSKI
U pacjentów bez klinicznych objawów stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej
nie stwierdzono związku między higieną a wzrostem mikroorganizmów grzybiczych.
Występowanie chorób ogólnoustrojowych i związane z tym stosowanie przewlekłej
farmakoterapii u osób stosujących ruchome uzupełnienia protetyczne może skutkować brakiem
objawów klinicznych współistniejącego zakażenia grzybiczego błony śluzowej jamy ustnej.

18

U pacjentów stosujących akrylowe uzupełnienia protetyczne, u których brak jest klinicznych
objawów zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, należy rozważyć badanie mikologiczne.
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STRESZCZENIE POLSKIE
Streszczenie rozprawy doktorskiej lek. dent. Izabeli Gacoń pt. ” Zależność między
występowaniem chorób ogólnoustrojowych oraz higieną jamy ustnej a bezobjawową klinicznie
grzybicą jamy ustnej u pacjentów stosujących ruchome uzupełnienia protetyczne”.

Wprowadzenie
Stomatopatia protetyczna (łac. stomatitis prothetica) jest jednostką chorobową związaną
z zastosowaniem protez uzupełniających braki zębowe, dotyczącą błony śluzowej jamy ustnej
[1-9]. Definiuje się ją jako zespół patologicznych objawów powiązanych z użytkowaniem
głównie akrylowych, ruchomych protez zębowych [10-12]. Zmiany te charakteryzują się różną
intensywnością i zasięgiem zaczerwienia zlokalizowanym na śluzówce podniebienia pokrytej
przez płytę protezy [12-15]. Powstawaniu zmian sprzyja długotrwałe stosowanie akrylowych
protez ruchomych, które stwarzają idealne środowisko do rozwoju drożdżaków poprzez
występowanie zachyłków i mikroszczelin w płycie protezy, a także panującą pod nią wilgoć,
ustaloną, podwyższoną temperaturę, odpowiednie pH środowiska, zalegające resztki pokarmowe
oraz brak samoistnego oczyszczania przez ślinę [3,6,14,15-17]. Stan ten jest często powikłany
zakażeniem grzybami z rodzaju Candida (łac. stomatitis prothetica mycotica) [1,3], należącymi
do rodziny Cryptococoidiae. Grzybica jamy ustnej, jest schorzeniem błony śluzowej, najczęściej
manifestującym się w okolicach policzków, języka oraz podniebienia. W przypadku stwierdzenia
widocznych objawów stanu zapalnego lekarz kieruje pacjenta do badania mikologicznego,
a w zależności od otrzymanego wyniku, zostaje podjęte leczenie farmakologiczne lub też nie.
W Poradni Protetyki Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej (UKS)
w Krakowie w latach 2012 -2013 prowadzone były obowiązkowe, przeprowadzane według
jednolitej procedury, wymazy z błony śluzowej jamy ustnej u osób, które zgłaszały się
do ponownego wykonania uzupełnień protetycznych. Niekiedy u pacjentów, u których błona
śluzowa klinicznie oceniana była jako zdrowa, w badaniu mikologicznym uzyskiwano wynik
wskazujący na konieczność wdrożenia leczenia farmakologicznego.
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Cele szczegółowe pracy
Podjęcie próby odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy istnieje jakikolwiek związek pomiędzy higieną protez i jamy ustnej a infekcją
grzybiczą u osób, u których klinicznie nie stwierdzono objawów stanu zapalnego błony
śluzowej jamy ustnej ?
2. Czy istnieje konieczność wykonania badania mikologicznego i leczenia
farmakologicznego u osób, u których nie stwierdzono klinicznego obrazu wskazującego
na obecny stan zapalny ?
3. Czy istnieje związek pomiędzy istniejącymi u pacjentów schorzeniami przewlekłymi
a stanem klinicznym błony śluzowej jamy ustnej?
Materiał i metodyka
W badaniu retrospektywnym analizowano dane zgromadzone w informatycznym systemie
Kamsoft w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej (UKS) w okresie od marca 2012 do lutego
2013.
Do badań włączono wyniki wszystkich pacjentów użytkujących protezy akrylowe całkowite
lub częściowe, u których był wykonany wymaz jamy ustnej według jednolitego protokołu.
Wymaz pobierany był każdorazowo przez lekarza będącego specjalistą w dziedzinie protetyki
stomatologicznej. Pacjentowi udzielano wskazówek co do przygotowania się do badania.
Wymaz pobierano na czczo, w godzinach porannych, zaraz po zdjęciu protezy górnej z podłoża,
z okolicy między drugim a trzecim fałdem podniebiennym. Pacjent zgłaszał się poinstruowany,
aby rano, przed przyjściem na Oddział Protetyki UKS w dniu badania, nie czyścić uzupełnień
protetycznych ani śluzówki jamy ustnej.
Z badań wyłączono przypadki osób, u których zastosowano protezy pooperacyjne, protezy
szkieletowe oraz pacjentów z kserostomią, palących papierosy, stosujących leki
immunosupresyjne, zgłaszających zaburzenia hormonalne, podających w wywiadzie więcej
niż jedno schorzenie przewlekłe, oraz gdy stwierdzono niewystarczającą ilość danych
w wywiadzie.
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Dodatkowo z bazy danych pozyskano informacje na temat chorób przewlekłych pacjenta,
stanu błony śluzowej jamy ustnej według klasyfikacji Newtona, zażywanych leków oraz higieny
jamy ustnej i protez.
Do oceny higieny jamy ustnej oraz protez zastosowano klasyfikację Mombelliego.
Dla potrzeb badania wprowadzono modyfikację poprzez dodanie stopnia 4:
 Stopień 0 – bardzo dobra higiena – brak płytki protez
 Stopień 1 – dobra higiena – ujawnienie płytki protez w wyniku badania sondą
 Stopień 2 – satysfakcjonująca higiena – miękka płytka nazębna widoczna gołym okiem,
pokrywająca protezę w niewielkim stopniu
 Stopień 3 – zła higiena – znaczne ilości kamienia nazębnego i osadu
 Stopień 4 – bardzo zła higiena – znaczne ilości kamienia nazębnego i osadu oraz
fetor ex ore
Dane o intensywności wzrostu kolonii grzybiczych oznaczano w laboratorium analitycznym
stosując pięciostopniową skalę :
Poziom 0 – brak wzrostu (do 10 kolonii)
Poziom 1 – wzrost mierny (11-20 kolonii)
Poziom 2 – wzrost średni (21 – 50 kolonii)
Poziom 3 – wzrost intensywny (51-100 kolonii)
Poziom 4 – wzrost zlewny (powyżej 100 kolonii)
W przypadkach gdy wzrost kolonii osiągał poziom powyżej 21, oznaczano w laboratorium
wrażliwość drobnoustrojów na leki przeciwgrzybiczne w celu dobrania odpowiedniej, skutecznej
terapii przeciwmikotycznej.
Ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej według klasyfikacji Newtona każdorazowo
przeprowadzana była przez lekarza dentystę będącego specjalistą w dziedzinie protetyki
stomatologicznej. W zależności od obrazu klinicznego wynik oznaczano jako
Newton 1,2,3 lub 0:
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Newton1. Ograniczone powierzchnie zapalne umiejscowione w niezmienionej błonie śluzowej,
zlokalizowane w pobliżu ujść przewodów podniebiennych gruczołów śluzowych.
Newton 2. Uogólniony stan zapalny obejmujący całą śluzówkę pokrytą protezą. Sama błona
śluzowa jest wrażliwa, zaczerwieniona i łatwo krwawi.
Newton 3. Rozrost brodawczakowaty błony śluzowej podniebienia. Zmiany mogą również
przekraczać obszar pokryty protezą.
Dla potrzeb badania wprowadzono modyfikację poprzez dodanie stadium „Newton 0 „ ,
którym oznaczano przypadki, kiedy nie stwierdzono klinicznych oznak stanu zapalnego
na błonie śluzowej jamy ustnej.
Pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym lub przewlekłą niewydolnością serca
klasyfikowano wspólnie, do grupy określanej jako schorzenia sercowo-naczyniowe.
Badania wykonano za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
KBET/103/B/2004 oraz zgodnie z Deklaracją Helsińską. Wszyscy pacjenci wyrazili dobrowolną,
pisemną zgodę na udział w badaniu.
Pozyskane informacje z systemu informatycznego Kamsoft były następnie analizowane
w dwóch etapach.
 W pierwszym etapie, badania miały odpowiedzieć na pytanie czy istnieje związek
pomiędzy higieną jamy ustnej, a obecnością zwiększonej ilości kolonii Candida spp.
 W drugim etapie, badania miały odpowiedzieć na pytanie czy istnieje związek pomiędzy
występowaniem chorób ogólnoustrojowych i bezobjawowo przebiegającą grzybicą jamy
ustnej u użytkowników protez akrylowych.

Analiza statystyczna
Dane zostały zgromadzone dla celów statystycznych w bazach Excel zaprojektowanych
specjalnie dla celów badania.
Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu programu R, wersja 3.5.1. R Core
Team (2017) R: A language and environment for statistical computing. R Foundation
for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.). Za poziom
istotności statystycznej przyjęto wartość p< 0.05.
28

Wyniki
W okresie od marca 2012 do lutego 2013 na Oddziale Protetyki Stomatologicznej UKS
w Krakowie pobrano wymazy celem wykonania badań mikologicznych u 279 pacjentów,
użytkowników ruchomych protez akrylowych, zgłaszających się do ponownego wykonania
akrylowych uzupełnień protetycznych. Po zastosowaniu wszystkich kryteriów włączenia
i wyłączenia wyłoniono grupę 91 osób, u których w badaniu klinicznym nie stwierdzono
widocznych objawów stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej. W analizowanym materiale
37% badanych pacjentów wymagało antymikotycznej farmakoterapii, mimo braku oznak stanu
zapalnego błony śluzowej jamy ustnej.
W analizowanej grupie nie stwierdzono przypadków pacjentów z bardzo dobrą, a także
bardzo złą higieną jamy ustnej. W 64% przypadków odnotowano higienę satysfakcjonującą,
w 24% dobrą, a w 15% przypadków złą. 64% pacjentów, u których stwierdzono złą higienę
nie wymagało leczenia farmakologicznego, a 36% takiej terapii wymagało, natomiast 59%
pacjentów z higieną dobrą nie wymagało leczenia, zaś 41% tej grupy potrzebowało terapii
przeciwgrzybiczej.
Nie stwierdzono zależności między higieną jamy ustnej a intensywnością wzrostu
drobnoustrojów grzybiczych w przypadkach pacjentów bez oznak stanu zapalnego. (Izabela
Gacon, Jolanta E Loster, Aneta Wieczorek: Relationship between oral hygiene and fungal
growth in patients: users of an acrylic denture without signs of inflammatory process. Clinical
Interventions in Aging 2019:14 1297–1302).
Wśród osób, które zostały zakwalifikowane do badania, 58% pacjentów cierpiało
na nadciśnienie, 22% osób na schorzenia układu sercowo-naczyniowego, 14% pacjentów
na cukrzycę i 6% osób na inne schorzenia.
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały istotne statystycznie różnice występowania
nadciśnienia oraz cukrzycy między grupami pacjentów z obecnymi oznakami stanu zapalnego
(Newton 1,2,3) oraz bez widocznych oznak (Newton 0) w badaniu klinicznym. Nadciśnienie
oraz cukrzyca częściej występowały u pacjentów bez klinicznych objawów stanu zapalnego
błony śluzowej.
W przypadku osób, które podały, iż chorują na schorzenia przewlekłe i stosują z ich powodu
systematycznie leki, zauważono, iż mimo obecności w wymazie z błony śluzowej ilości grzybów
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wskazujących na konieczność leczenia farmakologicznego, nie stwierdzono klinicznie oznak
stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej. (Izabela Gacon, Aneta Wieczorek: Coexistence
of Lack of Clinical Manifestation of Oral Mycosis and Systemic Diseases in Edentulous Patients
Using Removable Prosthetic Restorations. International Journal of Environmental Research
and Public Health 2020:17 6348)
Najczęściej izolowanym gatunkiem grzyba była Candida albicans, która stanowiła 69%
wszystkich izolowanych grzybów w badanej grupie pacjentów bez oznak stanu zapalnego,
a zakwalifikowanych do leczenia farmakologicznego.

Wnioski
U pacjentów bez klinicznych objawów stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej
nie stwierdzono związku między higieną, a wzrostem mikroorganizmów grzybiczych.
Występowanie chorób ogólnoustrojowych i związane z tym stosowanie przewlekłej
farmakoterapii u osób stosujących ruchome uzupełnienia protetyczne, może skutkować brakiem
objawów klinicznych współistniejącego zakażenia grzybiczego błony śluzowej jamy ustnej.
U pacjentów stosujących akrylowe uzupełnienia protetyczne, u których brak jest klinicznych
objawów zapalenia błony śluzowej jamy ustnej należy rozważyć badanie mikologiczne.
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STRESZCZENIE ANGIELSKIE

The summary of the study carried out by Izabela Gacoń : Correlation of systemic diseases and
hygiene in patients using removable prosthetic restoration without signs of inflammatory
process

Introduction
Oral fungal infection is a common disease in denture wearers [1-9]. The long term use
of removable dentures due to the lack of teeth, creates the ideal environment for yeasts to grow,
which results in the development of denture related stomatitis (DRS) [10-12].
DRS is defined as an inflammatory process of the mucosa underlying a removable partial
or full denture. It is characterized as inflammation and erythema of the oral mucosal areas
covered by the denture [12-15]. DRS presents different degrees of severity ranging from
petechiae to generalized inflammation with papillary hyperplasia. Diagnosis is usually made
after the observation of inflammation on the palatal mucosa [3]. The first classification
of denture stomatitis stems from the work of Newton in 1962 . It describes three types
of stomatitis according to the level of inflammation:

1.Pink spots on healthy mucosa located near the salivary duct ends.
2.Erythema covers the whole mucosa under the dentures. The mucosa itself is quite sensitive
and bleeds easily.
3.Papillary hyperplasia of the palate mucosa.

The etiology of denture stomatitis is multifactorial. Etiological factors in DRS include
the trauma caused by an ill-fitting denture, increasing age of the denture user, increased age
of dentures, lack of prosthesis hygiene and a favorable environment for proliferation for mainly
Candida albicans [1-4,18,28,32,38-40].
In accordance with this study’s requirements, a fourth level was established – zero - (“0”)
to accommodate patients without inflammation of the oral mucosa. This group of denture
wearers have healthy mucosa and no clinical signs of inflammations. In some of those cases after
mycological examinations, intensive fungal growth was found. It directs me to analyze
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the results of clinical and mycological examinations of that group of patients. In this study,
I concern on patients without signs of mucosa inflammation.
Patients with candidiasis may report varied symptoms like painful sensations, local
discomfort, swallowing difficulty, burning, change of taste, but most often are asymptomatic [3437]. In addiction to its high incidence in denture users ( 60-100%) there is a concern that Candida
species from the oral cavity may colonize the upper gastrointestinal tract in immunosuppressed
patients and can lead to septicaemia, which can cause a 40% - 79% mortality rate and prolonged
hospital stay [ 3,47,57-61] so it is essential for all physicians looking after older patients to be
aware of the risk factors, diagnosis and treatment of oral candidiasis.
The aim of the study
The purpose of this study was to provide answers to the following questions:

1. Is there any relationship between oral hygiene and the growth of yeast in patients without
mucosal inflammation?
2. Is there a correlation between the growth of yeasts and systemic diseases in that group
of denture users ?
3. Is there the need for antymycological treatment in the group of denture wearers patients
without mucosal inflammation?

Material and methods
Retrospective study was carried out in a group of patients who requested prosthetic treatment
at the Prosthetic Department in the University Dental Clinic (UKS) from March 2012
to February 2013. All data were collected in the electronic medical journal of patients using
software system KS-SOMED produced by KAMSOFT S. A. (Katowice, Poland).
Inclusion criteria: patients using upper full or partial denture and that from them who received
a test result of clinical mucosa examination as 0 in modified Newton classification (as described
previously).
Exclusion criteria: patients with postoperative or framework denture, smoking, xerostomia,
immunosuppresion, hormonal disorders, more than one disease and patients with luck
of necessary data.
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The mycological examination was made following uniform protocol, by swabbing
of the palate between second and third palatal folds, immediately after removal of the upper
denture. The specialist of prosthetic dentistry clinically examined all patients. The intensity
of yeasts growth was classified by quantitative assessment, as follows:
Level 0 – lack of fungal growth - up to 10 colonies;
Level 1 - scare growth - 11-20 colonies;
Level 2 - intermediate growth - 21-50 colonies;
Level 3 - intensive growth of 51-100 colonies;
Level 4 - abundant growth of more than 100 colonies.

After mycological examination, the antifungal susceptibility was made for 2, 3 and 4 levels
of yeast growth using Fungi test (Bio-Rad Marnes-la-Coquette,France) and by the disk-diffusion
method with Nystatin 100 units (EMAPOL Gdańsk, Poland).
An assessment of the oral hygiene was done by the use of modification of Mombelli
classification:
0 – no plague, very good hygiene,
1 – good hygiene,
2 – satisfactory hygiene,
3 – bad hygiene and
4 – bad breath (faetor ex ore).

The data concerning the general health status, including systemic diseases, such as diabetes,
high blood pressure and heart diseases were analyzed compared to fungal growth.

Statistical analysis
A number of statistical analyses were carried out using program R, v 3.5.1., R Core Team
(2017). A value of p< 0, 05 was considered significant.
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Results
91 Patients, full or partial denture wearers were without signs of clinical inflammation
at the palatal mucosa (level 0 in modified Newton scale) participated in the study.
Candida albicans was predominantly yeast in 33 patients ( 36% of whole group – 91 patients).
In the analyzed group, yeast growth in level higher than 1 was observed in 34 (37%)
of patients. All of these patients require antifungal treatment despite they had no visible signs
of DRS.
According to systemic diseases, the most common in study group was hypertension 58%,
and cardiovascular disease 22%. On the third place was diabetes (14%).
There was found statistically significant difference for hypertension and diabetes mellitus
between patients with no signs of inflammation of oral mucosa, and with inflammation of oral
mucosa.

Conclusions
There was no found relationship between hygiene and fungal microorganisms growth rate
in patients without signs of inflammation and statistical correlation with systematic diseases.
In patients without clinical symptoms of stomatitis should be considered a mycological
examination.
The occurrence of systemic diseases in edentulous people using removable prosthetic
restorations and the subsequent use of medications for these diseases may result in the lack
of clinical symptoms of concomitant fungal infection.
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Relationship between oral hygiene and fungal
growth in patients: users of an acrylic denture
without signs of inflammatory process
This anJcłc «ns published n the fblowtng Dove Press journal
Oncol intenntnns n Agmg

Izabela G a c o n

O b jec tiv e s: To answer to the following questions: is there any relationship between oral

Jolanta E L o s te r

hygiene and the growth of yeast in patients without mucosal inflammation; and is there a

A n e ta W ie c z o r e k

need for mycological examination patients without mucosal inflammation?
B ackgroun d: Patients with candidiasis may report varied symptoms, but such infections arc

Deportm ent at Dental Prosthetics.
Institute o f D entistry at Jagielkmian
University, Kroków, Poland

most often asymptomatic. In addition to its high incidence in denture users (6 0 % -100%),
there is a concern that Candida species from the oral cavity may colonize the upper
gastrointestinal tract and lead to septicemia, which has a 40% 79% mortality rale and can
require a prolonged hospital stay. It is thus important for all physicians to be aware o f the risk
factors, diagnosis, and treatment o f oral candidiasis m older patients.
M ethod s: A retrospective study was earned out on a group o f patients who had undergone
mycological examination and assessment o f the intensity o f yeast growth, and oral hygiene.
R esu lts: Ninety-one denture wearers who lacked signs o f clinical inflammation were
included in the study. The growth o f Candida albicans was as follows: 14 patients had up
to 20 colonics; 19 patients had over 20 colonies. Ten percent o f patients with good oral
hygiene proved to have more than 20 yeast colonics. 5% o f patients with had oral hygiene
had more than 20 colonies.
C onclu sion s: There was no relationship found between hygiene and the growth rate o f
fungal microorganisms. In patients without clinical symptoms o f stomatitis, mycological
examination should be considered.
Keyw ords: removable dentures, stomatitis, hygiene, Candida albicans
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Introduction
Oral fungal infection is a com mon disease in wearers o f dentures.’ 3 The long-term
use o r removable acrylic dentures creates the ideal environment for the growth o f
yeasts, resulting in Ute development o f denture-related stomatitis (D R S )/’-'
DRS refers to an inflammatory process o f the mucosa underlying removable
partial or full dentures, and involves inflammation and erythema o f the oral mucosal
areas covered by the denture.1 DRS presents different degrees o f severity, ranging
from pclcchiac to generalized inflammation with papillary hyperplasia. Diagnosis is

Aneta

C o rre sp o n d e n ce :
W ie c e o re k
D ep artm e n t of D ental FVostł»etics.
Institute o f D en tistry a t Jagiellon o n

UL Montelupich 4. 31-155

Unrversily,
Poland

usually made after the observation o f inflammation on the palatal m u co sa4 The first
classification o f denture stomatitis stems front the work o f Newton in 1962 and
describes three types o f stomatitis, according to the level o f inflammation:

Kraków,
Tel +40 I! 424 553*
Email anetxwiec£orek@uj^du4>l
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Pink spots on healthy mucosa located near the salivary duct ends.
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2. Erythema covers the whole mucosa under the den

The aim of the study

tures. The mucosa itself is quite sensitive and

The pulpose o f this article is to provide answers to the

bleeds easily.

following questions:

3. Papillary hyperplasia o f the palate
1. Is there any relationship between oral hygiene and
The etiology o f denture stomatitis is multifactorial, with

if łnterw ntio n stn

Aging domtoaded

from b tt p s ^ w w w .do\epress.œ m /by
For persona fuse onfy.

1 49.1 56.01 .4 on 17-Juf-2019

factors including trauma caused by ill-fitting; dentures,
increased age o f the patient and o f the dentures, lack o f

the growth o f yeast in patients without mucosal
inflammation?
2 . Is there a

need

for mycological

examination

prosthesis hygiene, and a favorable environment for the

among denture-wearing patients without mucosal

proliferation for Candida albicans in partieular.4'3’”*9

inflammation?

Patients with candidiasis may report varied symptoms
- such as painful sensations, local discomfort, difficulty
swallowing, a burning sensation in Ute oral cavity, or an
alteration in taste - but such infections arc most often
asymptomatic.111 In addition to its high incidence in den
ture users (6 0 100%), there is a concern that Candida
species from the oral cavity may colonize the upper gas
trointestinal

tract

(especially

in

immunosupprcssod

patients) and lead to septicemia, which has a 4 0 79%
mortality rale and can require a prolonged hospital stay.4,11
It is thus important for all physicians to be aware o f the
risk factors, diagnosis, and treatment o f oral candidiasis in

Committee o f Jagicllonian University K B ET /103/B /2004
and conformed to the criteria o f The Helsinki Declaration
And the International Council on I larmonisation good clin
ical practical guidelines. All participants signed written
consent to participale in the study.
A study was carried out on a group of patients seeking
prosthetic treatment at the Prosthetic Department of the
University Dental Clinic from March 2012 to February
2013. All data were collected in the electronic medical

older patients.

C andida albicans is commensal in the oral cavity o f
4 5 6 5% o r healthy individuals, but in denture wearers, the
prevalence o f Candida

Materials and methods
The research was done with die accordance of the Bioethics

increases to 6 0 -1 0 0 % ,I’ÎA4’3

which increases the risk o f infection. In eases where no
symptoms o f inflammatory state are evident, it is interest
ing to ask whether a yeast growth susceptible to pharma
ceutical treatment is in fact present. Thus, for the purpose
o f this article, a fourth “zero” classification is employed to
accommodate patients without inflammation o f the oral

journals o f the patients using the KS-SOMED software
system (Kainsofl, Katowice, Poland). The study’s inclu
sion criteria were patients using upper full or partial den
ture who received a clinical mucosa examination result o f
0 on our modified Newton classification (as described
previously). The exclusion criteria o f our study were
patients with postoperative or framework denture, xeros
tomia, medications, smoking, immuno-supprcssion, hor
monal disorders, or with lack o f necessary data.
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m ucosa. T he members o r this group ol' denture wearers
have healthy m ucosa and no clinical signs o f inflamma
tions. In som e o f these cases, m ycological exam ination
revealed an intense fungal growth. This shows that we
should carefully consider the results o f clinical and m yco
logical exam inations in this group. From 2 0 0 7 findings by
Loster e t al, which show that Candidiasis o f oesophageal

All patients were clinically examined by a specialist in
prosthetic dentistry. T he m ycological examination was
performed in line with a uniform protocol, involving
swabbing die palate between second and dtird palatal
folds, im mediately alter removal o f the upper denture.
The intensity o f yeast growfli was classified by quantita
tive assessment, as follows:

m ucosa is often connected with m ycosis in com plete den

Level 0 : lack o f fungal growth, up to 10 colonics;

ture users, in our Department w e started to follow the

Level I : scarce growth, 11 2 0 cokm ics;

m ycological exam ination, who wear rem ovable denture

Level 2 : intermediate growth, 21 5 0 colonics;

and would like to have die new one. F o r our study, we

Level 3 : intense growfli, 51

chose randomly selected one year, from the period in

Level 4 : abundant growth, m ore than 100 colonies.

100 colonics;

which the m ycological examination o f users o f removable

A lter m ycological examination, antifiingal susceptibility

denture was in our Department obligatory. Our research

was determined for patients in classes 2 , 3 , and 4 using a

thus focuses on patients without m ucosal inflammation.

fungi test (Hio-Rad, M am cs-la-Coquettc, France) and by the

C linical In terv en tio n s in Aging 2 0 1 9 : 1 4
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disk-dillusiori method with Nystatin 100 units (Fmapol,

common yeast was C andida glabrala coexisting with

(Idafisk, Poland).

C andida a lbicans. Table 2 shows the coexistence o f

An assessment o f oral hygiene was carried out using
our own classification:

at łato fi/Botions in Aging donnbaded from bttpsJfwww.do wpress.com/by 149 15 6.61.4 on 17-Jt/f-2019
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C andida albicans with other C andida species in our study.
Hygiene was examined in 91 patients, consisting o f 62

0 : no plaque, very good hygiene;

females (68% ) and 2 9 males (32% ). 6 2 patients (68% ) had

1: good hygiene;

complete dentures while 2 9 (32% ) used partial dentures

2 : satisfactory hygiene;

(Table 3 ). A majority o f paticnLs (55 people; 60% o f die

3 : bad hygiene; and

whole group) had satisfactory hygiene: this was 62% o f
females and 59% o f males. Fifteen percent ( 14 people) had

4 : bad breath (feto r ex ore).
Data on general hcaldi status

including systemic dis

eases such as diabetes, high blood pressure, and heart disease
were examined in the context o f die fungal growth.

bad hygiene, constituting 21% o f males and 13% o f females.
The relalkmship between oral hygiene and yeast
growth was then determined: Table 4 shows die hygiene
status o f patients with growth o f C andida species.

Statistical analysis
A number o f statistical analyses were carried out using
program R , v. 3 A l ., R Core Team (2017). R: A language
and environment for statistical computing. R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria. U R L https://www.Rpmjcct.org/. A value o f /*<0.05 was considered significant.

In die 22 patients with good hygiene, C andida species
were detected in 5 9% o f paticnLs. There were no paLicnts
with hygiene classes 0 or 4.
Ten percent o f patients wifli good oral hygiene proved to
have more dian 20 yeast colonics in microbiological examina
tion (9 o f 91 patients). Five percent o f patients with bad oral
hygiene had more dian 2 0 colonics (5 o f 91 patients; Table 5)

Results
O f die 2 8 9 patients who reported for treatment in the study

Discussion

period, 91 full or partial denture wearers lacked signs o r

C andida yeast colonies were found in the oral cavity o f 6 0

clinical inflammation on die palatal mucosa (level 0 in our

100% o f the denture-wearing people examined here.1'2’3,1,5' 12

modified Newton scale). This group constituted our study

In our study, 5 3% o f denture users who did not show signs o f

population, consisting o f 29 males (3 1 % ) and 62 females

inflammatum had Candida infections.

(69% ). The age range was 22 8 1 years in males and 5 0 88

Many authors have reported dial Candida albicans is the

years in females, with an average age o f 6 6 years for all

most common species in denture users,l'2’ 1,4 l i' l4'l5' 1<’ making

patients. Sixty-two patients, a majority (69% ), had com 

up 70% o f all isolates.' ’ This is also true for patients who show

plete dentures, while 2 9 liad partial dentures (3 1 % ). The

no sign o f inflammatum, and dns was validated in our study,

microbiological examination dealt with six species.

where Candida albicans was detected in 67% o f all o f die
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Filty-three percent o f patients in the group with Newton
classification 0 proved to have C andida spp. growth.

isolates o f Candida spp. As many authors have reported,
candidiasis occurs regardless o f clinical signs.' Some o f

Candida albicans was the predominant yeast in 33 patients

these patients were unaware o f their denture-related stomatitis

(36% o f 91 patients). The growth o f Candida albicans was

because o f the lack o f inflammatory signs.1,4 In 34% o f

diverse: 14 patients (42% o f the 33 in whom C. albicans

patients without inflammation, we observed high levels o f

predominated, or 15% o f all 9 1 paticnLs) had up to 2 0 colonics,

fungal growth requiring antimycotical treatment.
The occurrence o f more than one C andida species

13 patients (39% o f 33 or 14% o f 91 ) had up to 5 0 colonics,
and six people (18% o r 33 or 7 % o f 91 ) had up to 100 colonics

colony has been reported by many authors.4-*’-7,17

o f Candida albicans (Table 1).

The study o f Coco et al*’ demonstrated that mixed

The growth o f up to 2 0 colonics o f yeast (levels 0 and

C andida albicans and C andida glabrala biofilms may play

I ) docs not require antifungal treatment. In the study

an important role in the pathogenesis o f severe inflammation

group, yeast growth above level I was observed in 31

in denture wearers. '

paticnLs (3 4 % ; Table I). All these patients require anti
fungal treatment, despite having no visible signs o f DRS.

In our study, 2 1% o f people with fungal growth had a
coinfection ot C andida albicans with C andida g lab raiu.

In our study, 14 patients had more than one species o f

C andida

in the m ycological

tcsL

The second most

Many studies have also shown that hygiene denture
practices are essential, because the porous material o f the

1299
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T a b le I The yeast species isolated from the palatal mucosa o t patients with no signs o t inflammation, according to growth

Level 1

Level 2

Level 1

Candkia dbicam

4 2 * (14)

39% (13)

iä%(ń)

33 (36%)

Candida dubtniamk

100%(1)
50% (1)

5 0 % £1)

1 (1%)
2(2%)
7(8%)

Level 0

Candida fantota
14% ( 1)

Candida gtnbrala

ffîÆgvrg donrttoaded from bitpsj&www.dowpress.com/by 149.156.61.4 on 17-Ju(-201Q
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Candida krfyr +

711% (5)

0

Candida trapLaln

NMF-S

M o g ro w fli

47% (43)

Total

4 7 % (4 3 )

14% ( 1)

33% (1)

50% (1)

50% (1)

19% ( 17)

22% (20)

Level 4

67% (2)

To ta l

3(3%)

2(2*)
43 (47%)

Level Ot no fungal growth: up do 10 colonies; Lewd I: scarce growth 11 20 colonics; Lewd 2:
100 colonics; Lcvd 4; abundant growth: more than 100 colonics. Exact Fisher test p 0 .01.
A b b re v ia tio n : NMf-S, nystanr\ miconazole, fhiconazolc scnutMty.
N o te s :

T a b le 2 Coexistence o I C antda obérons with other Gmdidb species

Growth

C- c& iu ira

C IropiLufc
C ic fy r
C. JbmoiQ
C. (ńJjfin.emB

ntermedne growth

3% (3)

91 (100%)

21 SO colonacs; Lcvd 3: intense growth of S I -

increased severity o f inflammation stomatitis in paticnLs

*(->

who used full dentures.'*

49X (33)

poor oral hygiene contribute to the virulence o f C andida ,

G r o w th 1 (grow th in 4 8 = 100% o f patienta)

C . gJkifrrtrCdi

9*(B)

i»e>
«Kft

-rep)
-rep)
»(<)

Doth the accumulation o f plaque on the denture and

contributing to the clinical image o f Candida-associated
denture stomatitis. " ’•'*
In our study, only five people (16% o f paticnLs who
required antifungal treatment) lacking inflammation signs
had bad hygiene. Must o f the paticnLs (2 6 , being 84% o f
those who needed antifungal treatment) had good ur satisfac

G r o w th 2 in 14 patienta (horn 4 8 w h o show ed grow th)
C_ glühroter

21%(ID)

tory hygiene. We detected no connection between hygiene and

C . [rcpK.aûi

-rep)

the intensity o f fungal growth in the paticnLs in Newton class 0.

C . cruser
Sau.haratrifLa e r r e r é n r

»(<)
»(<)

The findings o f Lostcr c t al, as well as those o f
Nikawa, have shown that oral mycosis in denture users
can affect the mycosis o f esophageal m ucosa.1'22 Correct
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diagnosis and treatment o f oral candidiasis in Ute proper
T a b le 3 Relationships betw een gender and hygiene

time, especially in elderly people, can prevent progress o f

Male»

T o ta l

0

0

0

ib (26*)

6 {21%)

22 (2 4 *)

H y g ie n e

F e m a le s

0 no pfcique
1good
2 satisfactory
3 bad
4 bad breath
Total

the infection and dangerous com plications.1*

H elicobacter p y lo ri, if present inside C andida yeast, could
play an important role in the bacterial reinfection o f the

JiS (62%)

17(59*,)

SS (6 0 *)

stomach and could be a reservoir o f H elicobacter p ylo ri for

e(iï*ï

b

[21*)

H (IS * )

Û
62

a

o

transmission to new locations. Such a finding might clarify the

23 (3 2 *)

91 (100*)

Note: biacr VEher ccsc p OA59L

persistence o f I Iclicobactcr pylori in the gastrointestinal t r a d 1
In contrast to other studies, such as those o f Dar-Odch
and Skupień,1*'14 we found no significant relationship
between oral hygiene and the growth o f C andida species

surface biofilm can serve as a reservoir o f fungal m icro
organisms and contribute to reinfection.
Numerous studies have demonstrated a clear associa

(p 0 3 3 2 ); however, those studies were carried out in paticnLs
with inflammation o f palatal mucosa, In our study, 5 9 % o f
patients with good oral hygiene were shown to have C andida

tion between poor denture hygiene and increased risk o f

species by the microbiological examination. No patients in

(and prevalence of) denture stom atitis.20-21

our study group fell into hygiene class 0 (no plaque) o r 4 (had

Budtz.-Jorgensen and Bertram reported that poor den

breatli). O ur results may differ due to our smaller number o f

ture hygiene was associated with increased denture and

participants, or due to other issues associated with their age

oral m ucosal colonization with C an did a . as well as with

and general health

1300
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-Pa.
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li r a lf n r e f i libra

Count
%
1
1

33

0

14
36

0

1

2

2

1
7

0

0

5

1

CondJda fg m ilg

24
21

0
17

64
43
47

%

Count

%
14

4

0

4

Count

Nłrti: Ecus; P'inar tu ; p=ü 3h+

Total

3

23

20

4S

*

II

13
24

27

6

29

41

Colon 1 «

+6 In tn rm o d ia tE g r o w th ; 2 1 -3 0

Count

4
16

4

Count

*

1

2

coloni»

grow th

n. \

6 loarco growth i 11—!□

No

Caaei,

Muta
nt
len i

Growth

Table 5 Inteniitjr of fungal growth In hygiene dajjoi I (good), ÏÏ (tatlifaetory), and 3 (bad)

N o tw : chi' k f '- l l =1616: w a « : * ri*r »■[ p = llb f c

Total

Count
%

40

3 (bid)

1
2

22

Count
%

2 (iit'i'atto rf)

Cojididn OubNnSenrJi

41

1 {good)
0
0

CimdWo ointiuw
4

C a n i, n, S

Count
%

Hyglen* IeveI

G ro w th

Tn-ble J Fklatbihlpj between hygiene and growth of Candido ipeoei

3
3

1»

41

13
i

14

1

60

7

33

1

24

22

Total

100

41

13

14

60

32

24

22

2

1
5

7

0
t>

S
4

4

2

IDC colonloi

47

43

(4

9

43

22

41

4

No powth

4.4+ 4. abundant g row th o f rhOra than

2
2

0

0

2

1

i

1

Condldo htftr

++* Intonto growth: 31-100

3

3

0

0

4

2

3

1

Condldo frapfcaJlj

co Ion3a

6

7

14

2

7

4

s

1

Canó\óc gjabratn

Total

ssudaA og
|e 13 U03C3

C linicd

1301

C o n clu sio ns
Then: was no relationship found between hygiene and the
growth rate o f fungal m icroorganisms in patients lacking
signs o f inflammation.
In patients without clinical symptoms o f stomatitis,
m ycological

examination

should be

considered.

This
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study is based on a small sample size so further research
is required to evaluate the association o f oral Candidal
carriage in denture wears and risk o f Candidal infection.
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Abstract Objective: It is believed that oral infections can increase the risk of systematic diseases,
such as atherosclerosis and coronary heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease,
diabetes, cancer, rheumatoid arthritis, etc. It seems that oral invasive pathogens induce a systemic
inflammatory response via mediators released by the cardiovascular system and liver, which
increases the risk to the patient of these systematic infections, such as hypertension. On the basis of
previous studies of the stomatognathic system, investigating the coexistence of systemic diseases
and inflammation in the oral cavity, it can be expected that there is a connection between
inflammation of the denture-bearing area in patients using acrylic removable dentures and the
presence of systemic diseases, and that patients with inflammation in oral mucosa are more likely
to have systemic diseases. Material and method; A retrospective study was carried out on a group
of patients seeking prosthetic treatment at the Prosthetic Department of the University' Dental Clinic
(UKS) from March 2012 to February' 2013. All data were collected using a UKS electronic database
with ECS-SOMED. The minimum period of use for removable prostheses was five years. Results;
Accordingto anamnesis, the most common systemic diseases in our study group were hypertension
disease. In total, 58% of patients with hypertension disease had no inflammation in the oral cavity.
Conclusions: The occurrence of systemic diseases in edentulous people using removable prosthetic
restorations, and the subsequent use of medications for these diseases, may result in a lack of clinical
symptoms of concomitant fungal infection of the oral mucosa
Keywords: candida albicans; stomatitis; systemic diseases
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1. Introduction
Life expectancy' In developed countries has increased ovrer the last few decades, a change
associated with the significant advances in medidne that offer a wide range of effective therapies for
extending human life. Unfortunately, an increase in the length of life does not always involve an
increase in its quality. According to the World Health Organization (WHO), tooth decay' remains
widespread, with an incidence approaching 100% in some countries. Periodontal disease is one of the
two most important oral diseases contributing to the global burden of chronic diseases [1]. The
incidence of edentulism depends on the region and the country, as well as the age of patients;
however, it most often occurs in people over 65 years of age [2]. It is estimated that, by 2025, there
will be over one billion people older than 60; by' 2050, this group is expected to reach two billion
people. The Polish Statistics Office (GU5) predicts that, by 2035, almost one in four Poles will be over
65 years old [3]. Despite increases in life expectancy and continuous improvements in public
awareness of oral hygiene, a large percentage of the population will have been supplied with total
Jnt./. EnTiroK. R °s. FktH cH 'iiJrh 2Q2Ü, 17, S34S; djai:lD-339D..'i]erplil717634E
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prostheses. The prolongation of human life is primarily' a consequence of the effective treatment of
chronic diseases, such as hypertension and diabetes [1]. Aging is a physiological and irreversible
process, the progress of which can be modified by many factors throughout life [4], including habits
and quality of nutrition, which are in turn affected by the state of the dentition [5,6]. Despite advances
in prevention, the dental needs of elderly patients will continue to grow, not only due to the increase
in the number of people in this age group, but also due to them preserving more of their natural teeth
[7]. Nevertheless, according to Douglass et al, it should not be forgotten that there will still be a large
group of older people with edentulism, who will require traditional full dentures [B]. Edentulism and
oral diseases are serious problems that are often neglected by patients in both developed and
developing countries. The International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps,
published by the World Health Organization in 1380 [3], indicates that edentulism can be considered
a disability', as it prevents proper biting chewing and speech Due to its relationship with the
occurrence of general diseases, such as coronary heart disease, streike and tumors [ID], more attention
should be paid to the prevention and treatment of edentulism, and to combatting its effects.
Anatomical and psychological differences, as well as the coexistence of a number of additional
diseases, can make the diagnostics and treatment of edentulism a challenge for both doctors and.
patients. The study' has found that there is also a relationship between inflammation of the oral cavity
and certain chronic conditions, such as hypertension [11-13]. Systemic diseases, such as oral
infections, are associated with assignable risks, including atherosclerosis and coronary heart disease,
stroke, chronic obstructive pulmonary disease and diabetes and some more. It seems that oral
invasive pathogens induce a systemic inflammatory' response via mediators released by the
cardiovascular system and liver, which increases the risk to the patient of these infections, such as
hypertension [14,15], Since the inflammation associated with a chronic disorder like periodontopathy
has the effect of increasing the risk of some chronic diseases, it is interesting that there is a similar
association in the inflammation accompanying denture stomatitis [14,15]. One of the best tools for
assessing the clinical assessment of the denture stomatitis is the Newton classification 116]. The need
for pharmacological treatment is determined by the growth of colonies of Candida spp. fungus.
On the basis of previous studies of the stomatognathic system investigating the coexistence of
systemic diseases and inflammation in the oral cavity, it can be expected that there is a connection
between inflammation of the denture-bearing area in patients using acrylic removable dentures and
the presence of systemic diseases, and that patients with inflammation are more likely to have
systemic diseases [14,15],
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T h e aim o f th is stu d y w as t o assess the relationship b etw een the incid ence o f system ic diseases
in ed en tu lo u s ind ividu als u sin g rem ovable prosthetic restorations, and clinical m an ifestation of
con cu rrent fungal infections o f the oral m ucosa.

Z. Material and methods
F ro m M arch 2012 to F eb ru ary 2013, screening tests w ere carried o ut fo r clinical m u cosa
exam in ation at the P rosth etic D epartm ent of th e U niversity' D ental Clinic. A t th is tim e, a ll patients
w ho rep o rted fo r the replacem ent of p rosthetic restoration s w ere b e in g exam ined. These d ata w ere
archived to the K am soft (K am soft, K atow ice, P oland ) electronic database.
O u r retrospective stu d ies u sed archived data obtained from th e above-m entioned exam ination.
In o rd er to m inim ize patient selection bias, all con secutive patients w ere en tered into th e study'.
O u r stud y included the d ata of patients w ho u sed rem ovable prosthetic d en tu res in the u p per
arch fo r a m in im u m o f 5 years [16], T h e exclu sion criteria w ere sm o k in g p ostop erativ e denture,
fram ew ork, the lack o f a d ate in th e electronic d atabase [16-18] an d th e concom itant presence o f tw o
or m o re diseases. Inform ation o n th e o ccurrence o f system ic d iseases (hy'pertension, cardiov ascu lar
diseases, diabetes, asthm a, ulcers, and icteru s) w as obtain ed fro m patients d uring their m ed ical
history [16,18].
T h e clinical con d ition o f th e m u cosa in the u p per arch w as assessed u sin g th e N ew ton
classification. In 1962, N ew ton d escribed [17] the classification for d en ture stom atitis b ased
exclu siv ely o n clinical criteria:

N ew ton 1: pin-point hyperaemic lesions;
N ew ton 2i diffuse erythema confined to the mucosa contacting the denture;
N ewton 3: inflamatory' papillary' hyperplasia.
For the purposes of our study, a "zero" group was also created, which included patients with
no inflammation of the denture foundation.
A ll patients who came to the Prosthodontic Clinic in order to receive new prosthetic restorations
received an additional obligatory mycological examination before prosthetic treatment began. This
examination was performed at 8 a an. Patients were not to perform any' hygienic procedures, nor were
they1 to eat breakfast. Examination w as done by a specialist in prosthetic dentistry’ [16,18].
Immediately’ after the rem oval from the mouth of the patient of the upper denture, the doctor
swabbed the palate between 2 and 3 palatal folds. The sample was put in a test tube with a Steward
transport medium. In the laboratory’ the sample was incubated for 24 hours at 37 °C in Sabouraud
m ed ium The intensity' of y'east growth was classified by' quantitative assessment as follows [16,19]:
Level 0: lack of fungal growth, up to 10 colonies [16,19];
Level 1: scarce growth, 11-20 colonies;
Level 2: intermediate growth, 21 -5 0 colonies;
Level 3: intense growth, 51—100 colonies;
Level 4: abundant growth, more than 100 colonies.
After mycological examination, antifungal susceptibility was determined for the patients using
a fungi test (Bio-Rad, Marnes-la-Coquette, France) and using the disk-diffusion method with
Nystatin 100 units (Emapol, Gdansk, Poland) [16,18],
The results were analy'zed as follows:
A The general health status of patients w ho did not show symptoms of inflammation of
the mucosa (Newton "0 ") w as compared with that of patients who were clinically
symptomatic of inflammation of the denture-bearing area (Newton 1 ,2 or 3).
B. The health status of patients who did not show signs of inflammation, but who qualified
for treatm ent was compared with that of patients w ith clinically' apparent inflammatory'
symptoms, and w ho also became eligible for antifungal pharmacotherapy' after
receiving the results.
C. The health status of the Newton group 0 patients who qualified for pharmacological
treatment due to number of fungal colonies was compared with that of the patients in
whom symptoms of inflammation of mucosa were visible (regardless of whether they'
qualified for treatment or not) [16,18].
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3_ Statistical A n alysis:

Statistical analysis was carried out using R version 3.5.1 (R Core Team (2017). R A language and
emïronment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL
https://www.R-proJect.org/.). The logistic regression was used in the research as a statistical model.
A value of p < 0.05 was considered significant.
4. R esults

After applying the inclusion and exclusion criteria, the study group was composed of 279
patients. Of these, 91 (33%) did not show symptoms of the inflammation of the oral mucosa (Newton
0), and 188 patients (67%) had signs of inflammation.
The most common systemic diseases in our study group were firstly hypertension (at 34%), then
cardiovascular disease (at 16%). Diabetes was the third most common, being observed in 23 patients
(Table 1).
Table 1. The general health of patients.
Diseases
Hypertension
Cardiovascular diseases

Percent (number) of patients
34% (96)
16% (46)

Diabetes
Asthma
Ulcers
Icterus

S% (23)
2% (5)
3% (3)
IK, (3)

Total

100% (279)

In the first stage, we compared the general health of patients who did not show symptoms of
inflammation ("0" in the modified Newton classification) with that of patients who were clinically
symptomatic of inflammation in the mucosa (1, 2 or 3 in the Newton classification; see Table 2).
During the analysis, a significant statistical difference was found in the occurrence of diseases such
as hypertension, diabetes and peptic ulcer disease in the group of patients without clinical
manifestations of inflammation in the oral cavity, as compared to those with symptoms of
inflammation (Newton 1, 2, 3). In total, 58% of patients with hypertension had no inflammation in
the oral cavity.
Table 2. The general health of patients without inflammation (Newton 0) and with inflammation of
oral mucosa—Newton 1 ,2 ,3. * statistically significiant.
Disease
Hvperiensicn
Cardiovascular diseases
Diabetes
Asthma
Ulcers
Icterus

Newton OX"ewton 1,2,3 OR
p
53 (58%)
43 (23%) 0.213x0.001 *
20
13
3
7

(22%)
(14%)
(3%)
(S%)

3 (3%)

26 (14%)
10 (6%)
2(1% )
1(1%)

0.37
0.337
0.315
0.064

0.0SS
0.014 '
0.211
0.0 1 1 '

0 (0%)

0

0.996

' sta tistica llv sig n ifician t

In the second stage, we compared the health status of patients with no signs of inflammation of
oral mucosa, who became eligible for pharmacological treatment upon receiving myTcological results,
with that of patients with clinically' apparent inflammation symptoms, w'ho also became eligible for
antifungal pharmacotherapy' after receiving the results. In this case (Table 3), a statistically' significant
difference was found for hypertension. The disease was more common in patients who qualified for
pharmacological treatment of the mucosa (over 20 colonies) with a Newton 0 diagnosis than in those
with Newion 1, 2 or 3.
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Table 4, The health status of the Newton group 0 patients who qualified for treatment compared with
the group of patients in whom svmptoms of inflammation were visible—Newton 1, 2 and 3.
:t statistically sigitificiant.
Disease
Newton QNewton 1,2,3 OR
p
Hype mension
20 (22%)
43 (23%) 1.053 0.357
C axdiovas cular diseases 4 (4%)
26 (14%) 3.4910.024 »
Diabetes
7 (8%)
10 (5%) 0.674 0.44
Asthma
Ulcers

2(2%)
i (i% )

2(1% )
1(1%)

0.478 0.465
0.481 0.607

* statistically significi-aiit

5. Discussion.
The increase in length of life does not always involve an increase in its quality. Patients using
total dentures are in large part older people suffering from numerous systemic diseases, and thus
also from pharmacotherapy. Due to the number of medications used and the diseases that frequently
occur, users of acrylic full dentures are exposed to fungal infection. Local factors and systemic factors
are among the risk factors for oral mycosis. Systemic factors include hormonal disorders, diabetes,
hypothyroidism, hyperparathyroidism, adrenal insufficiency, iron and folic acid deficiencies,
immunosuppression, drugs, antibiotics, immune deficiencies and leukocyte dysfunction [14], Many
risk factors can modify an individual's susceptibility to oral candidiasis, including compromised
autoimmunity, tobacco consumption, hyposalivation, denture use, systemic disease, medication [16]
and age. Oral infection caused by Candida fungi in healthy people is not a serious disease, because it
is a local inflammation and can be treated with locally added medicine, for example Nystatin 119].
However, in cases where patients undergo prolonged antibiotic treatment, and use
immunosuppressants or corticosteroids, such an infection may become a systemic fungal infection
[19]. Furthermore, in cases of chronic diseases, such as diabetes mellitus, hypothyroidism,
hyp op ar athyr o idis m, Addison's disease, Sjogren's syndrome and others, when saliva secretion is
impaired and thus the level of immunoglobulin in saliva decreases, the effectiveness of the humoral
immune defense mechanism that controls yeast infection decreases [19]. In addition to reduced saliva
flow, poorly-controlled diabetic patients show reduced saliva pH and a reduction of glucose levels,
which facilitates oral hypertrophy and colonization [2C0- Numerous studies by Czesnikiewicz-GuzLk
et al. [11-13] have found that there is a relationship between inflammation in the oral cavity and
certain chronic conditions, such as hypertension. The aim of our study was to assess the relationship
between the occurrence of systemic diseases with or without a concomitant infection of the oral
mucosa. The results of our study show statistically significant differences in the occurrence of certain
diseases, depending on the inflammation present in the clinical trial and on the intensity of the
growth, which can serve as an indication to implement antifungal therapy. Hypertension, diabetes
and peptic ulcer disease were more frequent in the patients who lacked clinical symptoms of
inflammation. It is possible that some of the drugs taken may affect the condition of the mucous
membrane, making the symptoms of inflammation invisible in a clinical trial. Patients with a history
of pseptic: ulcer disease did not have their diagnosis documented by gastroscopy, nor was the exact
length of the disease activity’ determined, which means that this group should not be considered in
the overall results of the study. Patients with peptic ulcer disease described symptoms such as
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heartburn, indigestion and abdominal pain after eating meals. The literature describes a relationship
between the state of the oral cavity and the occurrence of certain diseases [21]. Czesnikiewicz-Guzik
considered the importance of periodontitis as a factor predisposing the individual to cardiovascular
diseases. To our knowledge, this study represents the first attempt to assess the relationship between
the occurrence of chronic diseases in edentulous people who use removable prosthetic restorations
with or without a concomitant infection of the oral mucosa.
Dietrich et aL [22] found that there is evidence to conclude that periodontitis increases the risk
of cardiovascular disease, though not in all population groups. Górski and Górska [23] state that, in
the light of modem knowledge, periodontitis cannot be considered an independent risk factor for

cardiovascular diseases. The studv separated patients with hypertension, who were in the primary
prevention phase for cardiovascular events, from patients with documented symptomatic
cardiovascular disease (myocardial infarction, stroke, or interventions involving the coronary or
peripheral arteries). As the results of our work show, patients in the secondary1prevention phase for
cardiovascular diseases had an asymptomatic state of mycosis that qualified for treatment more often
than they had an asymptomatic course of mycosis. This may be associated with the fact that patients
with documented cardiovascular disease tend to suffer from, advanced systemic inflammation, which
impairs the regenerative capacity of the body, and from struggles with opportunistic pathogens. This
group was not representative, on account of its small size. The majority' of patients with hypertension
used statins, with the intention of indefinite use, in order to reduce the high additional risk of
cardiovascular events. It should be considered whether statins could mask clinically evident
symptoms of opportunistic infections, such as oral mycosis, by reducing inflammation. Statins are
widely used to prevent cardiac and cerebrovascular incidents by treating hypercholesterolemia. The
anti-inflammatory effect of statins is achieved by acting on many mechanisms of the immune
response, among others things, by limiting the number of inflammatory’ cells in the atherosclerotic
plaque and inhibiting the activation of macrophages producing proteolytic enzyrmes. Besides, statins
reduce the production of tumor necrosis factor-alpha (TNT-a) and interferon-gamma (IFNg) in
stimulated T cells, and inhibit the immune response of T helper cells (Th-1) 115]. These anti
inflammatory effects mav be potential statin mechanisms for reducing oral mucosal infection. Studies
have shown the role of statins in maintaining microvascular integrity and restoring normal
endothelial function, as well as in inhibiting cell adhesion molecules [24], Statins can, therefore, play
an essential role in the early course of mucositis. Besides, due to the inhibition of HMG-CoA
reductase, which affects the synthesis of ergo sterol, statins have shown a direct antifungal effect.
Statins can also cause deletions in the yeast mitochondrial genome, impeding their development [25].
Additionally, even at clinically’ unachievable levels, synergy was observed between statins and
fluconazole [24]. Another single-center study3 [26] did not show any’ benefits in the results from the
treatment of candidates with statins. It was a study in which only 14 cases of statin users were
analyzed. Statins have been extensivelv studied in the context of bone regeneration in periodontal
disease, but soft tissue healing remains relatively’ less studied [27], Further statin studies should be
considered as a potential adjunct therapeutic strategy with a positive effect on the healing of hard
and soft periodontal tissues. Additionally’, the effect of statins on proresolution molecules has not
been studied in the context of wound healing or periodontal regeneration. Since not all available
statins have been tested, future research must assess the effects of these drugs on antibacterial, anti
inflammatory, immune and osteoprogenitor responses. In summary, choosing the optimal dose of

47

statins, based on the drug delivery method and carrier used, can increase the positive effect of statins
an periodontal treatment results. Besides, combining statins with growth factors or other drugs in an
efiiäent carrier system may be beneficial in promoting periodontal regeneration [27], Further
research is needed focusing on the possible effect of statins in masking symptoms of fungal infection.
We did not find in the literature any comparisons of the incidence of systemic diseases depending on
the visible or invisible clinical symptoms of fungal infection.
The strength of this study is the number of study participants. Its limitations are the lack of
participants without camarbiditv, and the lack of a uniform distribution of participants with systemic
diseases.
6. Conclusions
The occurrence of systemic diseases in edentulous people using removable prosthetic
restorations and the subsequent use of medications for these diseases may result in the lads of dinical
symptoms of concomitant fungal infection of the oral mucosa.
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O ŚW IA D CZEN IA A U T O R Ó W

Kraków, dnia 27.11 2020

Dr hab n. med Aneta Wieczorek
/tytuł zawodowy. Imię i nazwisko/

OŚWIADCZENIE
Jako współautor pracy pt Coexistence o j Lack o f Clinical Manifestation o f Oral Mycosis and

Systemic Diseases in Edentulous Patients Using Removable Prosthetic Restorations
oświadczam, iż mój własny wkład merytoryczny w przygotowanie, przeprowadzenie
i opracowanie badań oraz przedstawienie pracy w formie publikacji to:
1 merytoryczny udział w przygotowaniu koncepcji badań i procedury badawczej,
2 ocena wyników badań, ich opracowania oraz przygotowanego manuskryptu
3. zaakceptowanie finalnej wersji pracy do publikacji:

Procentowy udział w jego powstanie określam na 10%
Oświadczam,

iż samodzielna i możliwa do wyodrębnienia część ww

pracy

wykazuje indywidualny wkład mgr/lek Izabeli Gacoń przy opracowywaniu koncepcji,
wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy

/podpis współautora/
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Relationship between oral hygiene antifunga! growth in patients

users o f an acrylic denture without signs o f inflammatory process.
oświadczam,

iż mój własny wkład merytoryczny w przygotowanie, przeprowadzenie

i opracowanie badań oraz przedstawienie pracy w formie publikacji to:
1 merytoryczny udział w przygotowaniu koncepcji badań i procedury badawczej.
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3 zaakceptowanie finalnej wersji pracy do publikacji
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wykazuje indywidualny wkład mgr/lek Izabeli Gacoń przy opracowywaniu koncepcji
wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy.
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9W629020

2454864

/podpis współautora/

54

