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Introducere 

Infectiile cu drojdii din genul Candida sunt unele dintre cele mai raspandite infectii  fungicel 

la om  si la animale , de la cele superficiale la cele diseminate . Ele se gasesc in general la 

persoane cun un sistem imunitar slabit sau chiar compromis , la copii si nou nascuti la 

diabetici, la persoane cu un anumit tip de alimentatie, ce diferite maladii cronice  sau care au 

facut timp indelungat terapie cu antibiotice. 
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PARTEA I 

CAPITOLUL I. Considerații generale taxonomie, morfologie, 

genetică, fiziologie, biologie,  a speciilor patogene pentru om din 

genul Candida 

 

Genul Candida cuprinde ciuperci levuriformecare se înmultesc prin înmugurire 

șiformare de blastospori.  

Candida albicans, este cea mai frecvent întâlnită specie, cu rol de comensal, dar și 

ca patogen la persoanele imunocompromise sau cu diferite grade de imunodepresie. 

Din punct de vedere genetic are unele elemente comune cu Saccharomyces 

cerevisiae care este cunoscut ca genom și asemănările și deosebirile au putut fi 

făcute mai ales după secvenționarea completă a genomului acestui patogen 

(Bennett, 2005). Cu acestă ocazie putem să prezentăm și caracteristicele generale 

ale genului. 

Acest microorganism destul de neobișnuit pentru o drojdie, poate fi descrisă ca 

având trei forme principale. Așa cum am mai amintit, există o formă de drojdie, una 

cu pseudohife și hife adevărate și pot să formeze și clamidospori.Forma de drojdie 

este unicelulară, cu un perete celular complex, și care posedă toate elementele unei 

celule eucariote. Datorită faptului că această specie este cea mai frecventă în infecții 

cât și comensal cunoscut, vom prezenta datele de morfologie, de structură, fiziologie 

și genetică la acest subcapitol destinat speciei C. albicans. Candida se prezintă, așa 

cum am mai arătat, sub  două forme și anume ca levură și ca ciupercă filamentoasă  

(cu hife adevărate și cu pseudohife) iar trecerea de la o formă la alta se face conform 

expresiei unor factori genetici, ce determină schimbarea. Acest fapt o deosebește de 

drojdii precum Saccharomyces cerevisiae un alt model de studiu pentru fiziologia și 

genetica drojdiilor dar cu care are în comun anumite caracteristici. Studiul morfologiei 

levurilor din genul Candida  arată faptul că acestă ciupercă este pleiomorfă și că 

schimbarea de formă este de fapt o adaptare la condițiile concrete de mediu și la 

exploatarea la maxim a nutrienților disponibili (Staniszewska et al, 2012). Blastosporii 

sunt adaptarea la mediul fluid iar formele de hife și pseudohife sunt adaptate la 

substrat solid sau semisolid. Diferitele forme sunt legate de virulența și deci de 

capacitatea de a invada țesuturile. Autorii au reușit să definească cu ajutorul 

microscopiei electronice, formele morfologice și caracteriza, și evalua după un index, 
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(Mi), ce se bazează pe diferite măsurători ale celulelor și elementelor hifale . Asadar 

este clara prezenta celor trei forme de blastoconidii, hife adevărate și pseudohife. 

Peretele celular la Candida este compus din manoproteine (1 și 2), glucan, chitina, 

apoi urmând membrana plasmatică normală, din fosfolipide. Candida albicans 

posedă o proteină modificată ce conține fosfatidil inozitol Rhd3/pga 29 în peretele 

celular, specifică acestui gen, care face parte dintr-o familie de proteine specifice (de 

Boer et al 2010). Aceasta este legată covalent de rețeaua de β-1,3-glucan a peretelui 

celular prin β-1,6-glucan iar capactitatea de legare a hifelor joacă un rol important în 

menținerea integrității peretelui celular. Acestă proteină este O-glicosilată la forma de 

drojdie a C. albicans. Polizaharidele fungice beta 1,3, D glucan sunt componente ale 

peretelui celular  și sinteza acestui component este catalizat de enzima UDP-

glucozo-beta-1,3-D-glucan-beta3-D-glucosil-transferaza ce se găsește la ciupercile 

patogene ca Aspergillus, Cryptococcus și Candida, iar autorul (Douglas, 2001) a 

identificat produse inhibitoare pentru aceasta enzimăCitoplasma levurilor patogene 

are aspectul oricărei citoplasme de la eucariote având organitele normale de la acest 

tip. 

Nucleul  

Este un nucleu tipic eucariot, cromatina se transformă în profază în cromozomi, opt 

la număr care sunt purtătorii genelor levurii ce participă la procesul de recombinare. 

Organizarea celulelor de drojdii patogene 

Candida formează biofilme pe elementele de mucoasă unde se fixează (aderă) la 

mucoase ale diferitelor zone corporale cavitatea orală, vaginul, faringe, pielea și 

altele.  Biofilmul este mai rezistent decât celulele separate si apără celulele de 

drojdie de mediul înconjurător, antifungice și acțiunea sistemului de apărare al gazdei 

ca de pildă macrofagele 

Facorii de patogenitate  

 Yang (2003) enumeră genele responsabile de acești factori la Candida albicans și la 

alte specii de Candida pe categorii-aderenta, formarea hifelor, elaborarea de enzime 

proteinaze și fosfolipaze, transformarea fenotipică din drojdei în ciupercă 

filamentoasă. 

Tranziția de la drojdie la forma cu hife este unul dintre principalele mecanisme de 

patogenitate (forma de hife fiind formă virulență de pildă).  

Mayer și colaboratorii (2013) consideră următorii factori de patogenitate:  

-adeziunea este importantă pentru Candida ca de altfel pentru majoritatea 

patogenilor, ciuperca având pe peretele celular o familie de proteine denumite 
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adezine care intervin în procesul de aderență precum și în formarea biofilmului. Aici 

intervin și factorii ereditari despre care vom vorbi mai pe larg la capitolul de genetică. 

-tigmotropismul este o formă de sensibilitate ce permite celulelor de Candida să 

schimbe strategia prin tranziția la forma hifală și de determinare a formării biofilmelor 

adică sensibilitatea de contact. 

- formarea biofilmului- cum se  cunoaște  forma de biofilme sunt mai rezistente la 

îndepărtare și la antifungice 

-dimorfismul-polimorfismul este cunoscut faptul că fungii polimorfi ca în cazul 

Candida au o formă de drojdie, de celulă de formă ovoidă, o formă de celula 

elipsoidă cu septe  formând așa numitele pseudohife sau forma cu hife adevărate.  

-schimbarea de forma consitență și culoare a coloniilor-diferite caracteristici și 

particularități structurale și funcționale în funcție de apariția stării de stress- căldură, 

foame, stres oxidativ. 

Peretele celular joacă un rol important în relația cu mediul extren și apărarea 

celulei drojdiei precum și în relația cu gazda sau substratul la care aderă ciuperca 

respectivă. Astfel este vorba de structuri complexe la C. albicans fiind constituite din 

chitina, (1–3)-D-glucan, (1,6)  beta-glucani, lipide și peptide înglobate într-o matrice 

proteică (Selnitrennikoff 2001).  

Montazeri și coautorii (1984) demostrează că factorii de mediu sunt esențiali în ceea 

ce privește schimbările morfologice și fiziologice la această specie incluzând 

concentrația de substanțe din mediu, tipurile de substanțe și abundența lor, precum 

și temperatura și aportul de oxigen și microelemente care influențează fomarea 

sporilor la Candida albicans tulpina Y45. Astfel o presiune mai mică a oxigenului 

induce formarea de miceliu și clamidospori la 30ͦC, iar filamentarea se produce în 

condiții de concentrație mică de ioni de Mg și concentrație mare de Mn, numeroși 

oameni de știința încercând diferențierea speciilor de Candida prin variereaacestor 

condiții. Adăugarea de Zn și Mg produce formarea blastosporilor, deci condițiile de 

mediu și schimbarea acestora –compoziția mediului, aportul de oxigen și 

temperatura determină schimbarea morfologică în cele două forme. 

Celule levurice , cu un diametru de 2-4nm, rotunde sau ovalare, multe în curs de 

înmugurire;- filamente, filamentarea fiind caracteristică pentru Candida;- 

clamidospori, care apar numai la Candida albicans - celule sferice de 20 – 22 nm în 

diametru, refringente, cu dublu contur, ce se găsesc la extremitatea unor ramuri 

pseudomiceliene . 



Date clinice, epidemiologiceşi de laborator în infecţiile cu levuri din genul 
Candida 

 - 7- 

Forma hifală derivă din cea de drojdie, provenind din celulele mai alungite (germ 

tube), și hifele sunt septate, apariția acestora se demostrează prin testul de 

filamentare și are semnificație taxonomică. Pe acestea pot să apară blastospori. 

Pseudohifele sunt structuri intermediare între forma de drojdie și cea de hife, și apar 

printr-un proces asemănător celui de înmugurire. 

Clamidosporii nu sunt forme de înmulțire ci de rezistență (n.asunt celule de formă 

sferică, mai mari decât celula de drojdie, cu un perete celular foarte gros, care apar 

numai la C albicans și C dubliniensis, fiind foarte apropiate ca specii (Staib et 

Morschhäuser 2007). 

Candida ca orice eucariot posedă un echipament genetic format din cromozomi, 

setul fiind diploid. Posedă un număr de cromozomi enumerați de la 1 la 7 și un al 

optulea cromozom denumit cromozomul R.Unele studii arată că drojdia este un 

organism eucariot diploid cu un mare grad de heterozogoție (Kabir et al 2012). La 

Centrul de Tehnologie Genomică din Universitatea Stanford au realizat secvețierea 

completă a acestei drojdii patogene în anul 2004 având la nivel haploid o mărime de 

16Mbp 

C. dubliniensis nu este atât de frecvent întâlnită ca și C. albicans cu care se altfel se 

înrudește strâns fiind un patogen  la pacienții cu HIV de pildă, a fost  izolată dintr-un 

spital din Mumbai prin studiul efectuat asupra a 62 de pacienți. Acestă specie a 

apărut numai într-unul din cazuri (Baradkar et Kumar 2009). Interesant este faptul că 

a fost descoperită relativ recent (1995) și că este foarte apropiată genetic de C 

albicans ceea ce necesită teste speciale pentru identificare și departajare, iar 

această drojdie a dezvoltat rezistență la fluconazol. Drojdia crește pe Sabouraud 

agar formând colonii de culoare crem, netede, glabre, față de C. albicans neavând 

nici un fel de deosebire în aspectul coloniilor, dar pe agarul cromogen se distingeprin 

culoarea verde-închisă față de de culoarea gri-albăstrui-verzui a coloniilor de C. 

albicans (Hardy diagnostic).Clamidosporii sunt grupați câte doi față de unul singur la 

C. albicans. Specia acesta nu crește de loc la 40°C 

Candida famata (Sinonim Torulopsis candida) conform specialiștilor în micologie 

patologică din Australia, se prezintă sub forma unor colonii albe până la crem având 

la microscop forma unor celule de drojdie ovoide care nu formează pseudohife. 

Același aspect se formează pe medii ca Tween 80 și extract de porumb. Testul de 

filamentare este negativ, iar creșterea la 37°C este variabilă 

Candida glabrata  Este sinonima cu Torulopsis glabrata care pe Sabouraud-agar 

apare sub formă de colonii crem, glabre, iar la microscop celulele apar ovoide, se 
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observă celule de drojdii înmugurite și blastoconidii și nu formează pseudohife. Pe 

plăcile Dalmau, pe mediile cu Tween 80 și făină de porumb se formează celule 

ovoide de drojdie care nu produc pseudohife-deci testul de formare a tuburilor de 

germinare este negativ, iar cresterea la 37°C este pozitivă, ca teste biochimice, 

hidroliza ureei este negativă, fermentează glucoza, dar nu fermentează lactoza, 

maltoza, sucroza și galactoza 

Candida guilliermondii Coloniile ce apar pe Sabouraud agar sunt asemănătoare cu 

celelalte, formează colonii albe sau crem, netede, iar la microscop apar forme de 

celule sferice sau subsferice cu blastoconidii și care din punct de vedere biochimic 

sunt ureo-negative, cresc la 37°C,  și pe mediul cu cicloheximidă 

Candida krusei Această specie fost izolată din produse lactate, din diferite alimente 

cu caracter tradițional cum sunt berea și murăturile. Această specie conform dr. Ellis 

are caracteristicile următoare: 

-formează colonii albe până la crem, netede, iar microscopic se prezintă sub formă 

de celule de drojdie mici alungite, ovoide, cu blastoconidii, nu au capsulă. Formeaza 

pseudohife abundente  cu blastoconidii ovoide în ramuri așezate în verticil (pe plăcile 

Dalmau, pe medii de cultură Cornmeal și Tween 80 agar. Testul de tuburi 

germinative este negativ, hidroliza ureei este variabilă, creșterea pe medii cu 

ciclohexomidă negativă, iar creșterea la 37°C este pozitivă.  

Candida parapsilosis Este o specie care crește bine pe mediul Sabouraud formând 

colonii albe sau crem netede, iar microscopic are aspectul unor celule normale de 

drojdii mici, de forme globuloase sau ovoide, prezintă blastoconidii. Cresc ca 

pseudohife abundente ramificate, asemenea unor arbori cu grupuri de câte 2-3 

blastoconidii . Din punct de vedere al proprietăților biochimice, nu hidrolizează ureea, 

cresc la 37°C, iar testul tuburilor germinative este negativ. 

Candida pseudotropicalis (sinonim Candida kefyr) infectează în special persoanele 

imunodeficiente și este utilizat ca model de studiu. În ceea ce priveste fungemia, 

infecțiilediseminate, cercetările demonstrează că a fost izolată atât din sânge, cât și 

din preparatele histopatologice din splină și din rinichi (Morgan et al. 1984). Pe 

Sabouraud-agar formează colonii albe sau colorate în crem, netede, iar microscopic 

se prezintă sub formă de celule de drodie ovoide cu blatoconidii, iar pe mediul cu 

porumb, pe plăcile Dalmau și Tween 80 apar pseudohife cu blastoconidii ovoide 

înmugurite în perechi sau lanțuri, verticilate dar uneori pseudohifele pot să lipsească. 

Testul pentru tuburile germinative este negativ, creșterea la 37°C este variabilă, 

creșterea pe mediul cu cicloheximidă este pozitivă, dar hidroliza ureei este negativă. 
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Candida tropicalis este o altă specie care face parte din flora comensală umană și 

are capacitatea de a fermenta glucoza și maltoza dar nu fermentează lactoza și urea, 

iar pentru sucroză, galactoză și trehaloză testele sunt variabile. Se utilizează și în 

unele biotehnologii ca de pildă producția de biodiesel. Formează colonii albe sau 

crem pe mediu Sabouraud  agar, (ca și la Candida albicans), netede iar microscopic 

se prezintă  ca celule de drojdii sferice sau subsferice cu blatoconidii. Pe mediile cu 

extract de porumb și cu Tween 80, apar pseudohife care sunt ramificate, cu 

blastoconidii ovoide fără să formeze vezicule terminale. Testul tuburilor de germinație 

este negativ, creșterea la 37°C este pozitivă, hidroliza ureei este negativă, iar 

creșterea pe mediu cu cicloheximidă este pozitivă. 
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CAPITOLUL II.  Tipuri de infecții cu Candida 

Generalități  

Conform OMS, bolile micotice sunt cuprinse (clasificate) în micoze (cuprinse în 

codurile 110–118) iar infecțiile cu Candida sunt cuprinse în codul 112. 

Infecțiile cu Candida sunt foarte diferite ca manifestare și aspect, drept care sunt 

împărțite în funcție de locul de apariție a infecției precum și de intensitatea aspectul 

infecției. 

Astfel există candidoză superficială care se manifestă pe mucoase aici intrând cele 

mai multe tipuri de infecție cu Candida, și candidoză sistemică, invazivă. 

Există o clasificare ale acestora după localizare și tip astfel (Faegelman 1994 citat de 

Mușețescu și colaboratorii, 2008): 

a.- candidoze ale mucoasei bucale: -muguetul-glosita candidozicã, -stomatita 

candidozicã, -perlesul candidozic; 

b.- candidoze cutanate: -intertrigoul candidozic,-perionixisul -onixisul candidozic; 

c.- candidoze ale mucoasei genitale: -balanopostita candidozică -vulvovaginita 

candidozică; 

d.- candidoza muco-cutanată cronică: -candidozamuco-cutanată cronică a adultului, 

-granulomul candidozic; 

e.- candidoze sistemice: pulmonară, intestinală, urogenitală și septicemia 

candidozică. 

Vom trece în revistă problemele fiecărui tip de infecții, pe scurt. 

a.- Candidoze ale mucoasei bucale: 

-Muguetul.Normal, Candida albicans face parte din microflora normală a cavității 

orale, la peste 50% din persoanele sănătoase dar în anumite cazuri poate să se 

înmulțească și să devină infecție de origine endogenă, iar prin dezvoltare dă naștere 

la colonii în cavitatea bucală. 

-glosita candidozică, este o infecție a limbii apare pe partea superioară, și presupune 

infamarea și depapilarea suprafeței, uneori apariția une zone înroșite (Rogers, 

2010).Este datorată unor infecții dar și ca manifestare a unor boli sistemice.  

-stomatita candidozică, este inflamatia cavității bucale, a mucoasei bucale, cu 

apariția unor ulcerații.-perlesul candidozic; infecție a comisurilor buzelor, caracterizată 
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de fisuri la cominsura buzelor cu înroșirea țesuturilor (Dr Mirela Gruia, dictionar 

medical, www.csid.ro). Tratamentul se poate face cu pomadă antifugică. 

b.- candidoze cutanate: -intertrigoul candidozic;-perionixisul ;-onixisul candidozic; 

sunt diferite forme de infectii candidozice ce apar pe piele sau afecteaza unghiile . 

c.Candidoze ale  mucoasei  genitale :  

Balanopostita (Balanopostitiscandidomycetica) este o inflamație a glandului și 

prepuțului penian determinată în acest caz de Candida (Arunkumar et al., 2014) și 

apare cu precădere la persoane cu  diabet și la necircumciși, sau persoane ce nu 

respecta o anumita igiena. 

Vulvovaginita candidozică 

Microflora vaginală este o adevarată comunitate de bacterii, fungi și protozoare, care 

sunt adaptate la condițiile din vagin, trăiesc practic în echilibru. În anumite condiții 

echilibrul se rupe și se poate declanșa o infecție endogenă (uneori exogenă), care 

generează infecția denumită vaginită care poate fi bacteriană sau fungică. Infecția 

vaginală este una dintre cele mai comune infecții ale tractului genital feminin. 

Conform unui studiu american, circa 80-92% din infecțiile fungice, sunt produse de 

Candida albicans dar participă și alte specii (nealbicans) în procentele rămase. Așa 

cum am arătat, vaginoza bacteriană și cea fungică, sunt infecții frecvente la femeile 

din întreaga lume. Astfel, unii autori, evaluând situația așa cum reiese din diferite 

comunicări din literatura de specialitate, vulvovaginita candidozică este prezentă sau 

fost prezentă la circa 70-75% din femei măcar o dată în viață (Herrera- Arellano et al, 

2012). 

d. Candidoza muco cutanata cronica 

e.- Candidoze sistemice: 

Candidoza sistemică, este urmare a unor maladii mai grave sau a unor probleme mai 

profunde ca de pildă infecția cu HIV, diabetul zaharat, cancerul și alte asemenea 

maladii serioase ce presupun scăderea activității sistemului imun. De obicei se 

detectează prezenta antigenelor tipice de Candida din sânge, candidemie. 

Candidozele diseminate se stabilesc în diferite organe ca plămînii, sistemul gastro-

intestinal, sistemul urinar. O candidoza a sistemului digestiv este peritonita fungică 

candidozică (Khan et al. 2011). Cea mai gravă infecție este septicemia candidozică. 

Factori de risc 

Factorii de risc îl reprezintă acei factori care duc la favorizarea infecției și anume 

administrarea de antibiotice care duc la elimnarea din comunitatea de 

microorganisme din vagin, bacteriile existente, infecția cu HIV, diabetul zaharat, 
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starea de graviditate, carcinoame, alte maladii care presupun imunodeprimare sau 

imunocompromitere fie în urma unor maladii fie în urma unor proceduri medicale ce  

presupun uitlizarea de catetere și elemente protetice (van Wijkert 2011; Hainer et 

Gibson, 2011). De asemenea, administrarea unor terapii cu corticosteroizi și hormoni 

estrogeni stimulează dezvoltarea Candida (Nyrjesy et Sobel, 2013). presupun și 

scăderea răspunsului imun. 

Un alt factor de risc il presupun obiceiurile personale sau locale. De pilda, 

persoanele ce efectueaza un duș vaginal sunt mai supuse unui risc de infecție, ca în 

cazul femeilor din Cambodgia (Heng et al, 2009). De asemenea igiena personală 

necorespunzatoare este un alt factor de risc (Hainer et Gibson 2011) . Alti factori de 

risc enumerați de acesti autori sunt relațiile sexuale cu parteneri multipli, neprotejat, 

utilizarea unor elemente contraceptive intrauterine, utilizarea unor spermicide, 

drogurile, un statut economico social scăzut. 

Tipuri de infecţii la nou-născuţi şi sugari 

Cea mai comună problema la noi născuţi şi sugari este dermatita candidozică ce 

apare sub scutece (Chirac et al, 2014) uneori ajungându-se şi la o autosensibilizare. 

În unele cazuri se ajunge la nounăscuţi şi copii mici la cazuri de infecţii diseminate 

care au fost identificate în probele de sânge ale nou-născuţilor . Copii cu o foarte 

mică greutate la naştere pot fi expuşi în mai mare măsură la acest tip de infecţii 

(Narain, 2003). În aceste cazuri, mai ales în spitale, drojdia, a fost izolată din sângele 

a circa 30 de copii ce au făcut terapie cu antibiotice, care au fost născuţi prematur, 

care au avut o greutate scăzută sau suferă de un sindrom respirator diminuat. În 

acest tip de infecție au fost identificați fungii patogeni C.albicans, C. tropicalis, C. 

krusei (Chirac et al ,2014), iar dintre acestea câteva tulpini s-au dovedit a fi rezistente 

la fluconazol. 

O formă rară de infecţie este candidoza cutanată congenitală (), care se întâlneşte la 

nou-născuţii la care apar manifestări ca hepatosplenomegalie, dispnee, sepsis şi 

chiar exitus. Autorii au identificat un nou născut cu o erupţie eritromatoasă pe pielea 

mâinilor şi picioarelor, la faţă gât şi trunchi şi au fost identificată ciuperca în probele 

clinice, iar tratamentul s-a făcut prin aplicarea de antifungice topice. 

 

Infecții nosocomiale cu Candida 

Infecțiile nosocomiale sunt o plagă a spitalelor de boli infecțioase și nu numai iar i 

perpetuarea acestora este o adevărata provocare pentru pacienți și personalul 

medical. In orice caz acestea nu fac decât să mărească eforturile umane și financiare 
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care trebuiesc investite în plus. Astfel, in Statele unite unde avem de a face cu o 

statistica mai amanuntita, costurile determinarte de aceste infectii ajung la 

aproximativ 44-320 milioane de dolari (Morgan et al, 2005, Fridkin et al 2005) 

Din punct de vedere al infectiilor produse de ciupercile din genul Candida se 

diferentieaza infectiile cu Candida albicans si cu alte specii de candida non-albicans 

ceva mai  putin frecvente. Asa cum se cunoaste, infectiile cu ciperci patogene in 

spital au loc mai ales la persoane imunocompromise/imunodepresate. Candida se 

alfa pe locul 4 la capitolul infectii nosocomiale (Diba et al, 2012) iar infectiile cu 

ciuperci sunt unele dintre cele mai comune infectii de acest gen. Infectiile din anul 

1980 până acum, au crescut dramatic. Astfel  se consideră că paralel cu creșterea 

infecțiilor cu fungi a crescut ponderea infecțiilor non-albicans (Pfaller 1995). Infecțiile 

cu Candida sunt cele mai diseminate infecții la diferite grupe de risc ca persoane 

peste 65 de ani. 
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CAPITOLUL III..Tratamentul și rezistența la antifungice 

1 Clasele de antifungice principale utilizate în tratamentul infecțiilor cu ciuperci 
patogene.  
1.1 Poliene  

Amphotericin B este un antifungic reputat totuși este cunoscut și ca producând ca 

efect secundar nefrotoxicitate fiind în unele țări scos din uz.  

Hamycin este un antimicotic asemenator amfotericinei B produs in India prin 

biosinteza cu ajutorul microorganismului Streptomyces primpina și acționează ca și 

alte poliene asupra sterolilor din membrana celulară a fungilor, fiind utilizați în 

combaterea infecțiilor cu Candida  superficiale sau sistemice. 

Nystatineste un prim antifungic care este utilizat sub diferite formulări-cremă, pulbere, 

suspensie orală care este eficace contra candidozei orale. Pulberea se dizolvă în 

apă distilată și se administrează de trei ori pe zi. Efectul  este de legare a steroilior 

efectiv al ergosterolilor si deci interfera cu peretele celular si cu  membrana celulară 

cauzând schimbarea permeabilitatea acesteia (www.pcfarm.ro.). 

Au  fost tidentificate diferite substante farmaceutice  active ce reprezinta molecule 

mici si care actioneaza ca inhibitori ai formării  biofilmului de către C. albicans, după 

ce au fost testați peste 1200 de compusi cunoscuti si aprobat pentru alte scopuri dar 

care au si efectan tifungic si in special anticandida cu ajutoru llibrariei chimice 

Prestwick (Siles et al, 2013), din punct de vedere al inhibarii formarii de biofilme. 

Tratamente alternative 

Tratamentele alternative sunt tratamente provenite din medicina clasica si populara 

din timpurile cand nu exista o industrie de medicamente , si cand singura alternativa 

era utilizarea a diferite exracte de plante si diferite proceduri empirice. Cu toate ca 

medicina a avansat intre timp inclusiv farmaceutica si productia standardizata de 

medicamente, o parte din populatia globului este inca dependenta de produsele 

naturale utilizabile ca medicamente, neavand acces la medicamentele de tip 

industrial. Pe de alta parte, mostenirea enorma si valoroasa din vremuri stravechi a 

medicinei populare si traditionale trebuie valorificata in mod judicios si superior prin 

integrarea in cadrul unei terapii globale cu utilizarea tuturor resurselor terapeutice 

complementare. Inceputurile acestei medicatii se pierde in negura timpurilor fiind 

mentionate diferite retete in tratate de medicina din Imperiul Roman, din China si 

India antica, din Grecia antica din lumea araba antica si medievala, transmitandu se 
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prin perioada Evului mediu european pana in zilele noastre. Extractele din plante, 

diferitele ceaiuri, uleiuri si tot felul de alte formulari au fost practic la baza acetui tip 

de medicina alternativa si totodata complementara. Ca urmare, exista numeroase 

exemple de extracte de plane si uleiuri volatile cu efect antimicrobian si antifungic. In 

fond, chair plantele respective contin o 

 

 

Mechanismul de acțiune al produselor naturale 

Practic produsele de origine naturală (extracte si uleiuri volatile, din diferite plante-

părți – scoartă, rizomi, frunze, flori, tulpini, semințe, iarbă, fructe, se face prin 

extractie cu apă sau diferiti solventi polari ca metabnol, etanol, diclormetan, benzene, 

toluene si altele. In general se obtin cu apă decocturi, tisane, ceaiurietc, sau cu 

solventi tincturi , extracte eterice uleiuri eterice etc.  Extractele si uleiurile eteice sunt 

două categorii principale de produse, ambele tipuri avand numeroase substante 

chimice variate ca natură, foarte variate ca specie chimica, concentratie si efect 

farmaceutic. Unele dintre acestea au mecanisme cunoscute de actiune altel încă 

insufficient cunoscute .O parte a efectului lor terapeutic poate fi urmare a unui efect 

sinergic al diferitelor substanțe. 

Compusi ca terpenoizii (linalool, eugenol, citral, linalil acetat, benzil benzoat și 

citronelal au fost testate în laborator contrat Candida, toate arătând o activitate de 

inhibiție contra levurii a metabolismului acesteia, și o activitate de distrugere a 

peretelui celular și a membranei celulare (Zore et al 2012). In special linalolul și 

eugenolul au fost deosebit de active contra tulpinilor de  Candida. 

In principiu exista doua categorii de produse de origine natuală obținute din plante și 

anume uleiuri volatile sau esentiale și extracte din plante.  

 

Produse de origine naturala 

 Aici putem include substante ca mierea si propolisul  cu efecte cunoscute deja in 

ceea ce priveste efectul lor curativ in infectiile de origine bacteriana si fungica 

precum si  efectul acestora asupra unor paraziti. Uneori foarte laudate de catre 

nespecialisti, aceste produse au fost evaluate de diferiti cercetatori ca efect 

antifungic asupra a diferite specii de Candida. 
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Propolis 

The propolis was used in traditional medicine from the times of Greek and Roman 

antiquity but peoples like Chinese, Arabs and others known its therapeutic values. 

During Middle Age and Modern Age many doctors use it for different purposes. Some 

authors (Wagh VD Borkar R.D, 2012) showed that even Egyptian use it to embalm 

cadavers. Antique doctors and naturalists like Dioscorides, Aristoteles, Plinius and 

Galen described and used this substance in medicine (Toreti et al, 2013).  

Terapie nutritionala  

Una dintre cele mai popularizate metode terapeutice de cele mai multe ori sustinute 

de persoane neprofesioniste sau semi-profesoniste, dar si de medici specialisti in 

nutritie, este asa zisa terapie nutritionala care se poate aplica si in cazul celor cu 

infectii cu Candida. Modificarea dietei este una dintre metode, cu un aport sxcazut de 

glucide care pot sa stimuleze dezvoltarea candida, cee ace a fost dovedit prin 

aparitia candidiazei vaginale recurente (Donders 2010), si ca urmare a faptului ca 

exista o corelatie intre scaderea imunitatii si aportul exagerat de carbohidrati ca de 

pilda glucoza (Rodaki 2009).Alta metoda este administrarea de asa numite probiotice 

adica diferite tulpini de lactobacillus care pot sa fie eficiente contra infectiilor cu 

candida (Mailander-Sanchez 2012), inhiband  capacitatea  acesteia de aderenta, 

desi alte cercetari nu demonstreaza acest lucru. Exista si produce continand aceste 

microorganisme probiotice considérate a reduce incidenta acesto infecti ifungice 

(Martinez 2009). 
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PARTEA a II a 

CAPITOLUL I. Materiale și metode de lucru 

2. Metode de lucru 

Prelevarea probelor clinice 

În prealabil s-a obținut avizul Comisiei de Etică a Universității care a aprobat 

modul de lucru, precum și aprobarea unităților medicale respective și unde a fost 

cazul aprobarea Comisiilor de Etică respective.  

Prelevarea se face conform standardelor și codurilor de bune practici cu respectarea 

tuturor măsurilor de protecție a bolnavilor și a cadrelor medicale (probele și patogenii 

de tip Candida trebuiesc tratați ca niște microorganisme ținând de gradul II de 

biosecuritate).  

In cazul studiilor privind infectiile cu levuri din aceasta teza, s-au colectat 

numai -prelevate cu tampoane orale, -exudate nazale și /sau faringiene,  -prelevate 

vaginale (tampon vaginal) rezumându-ne la efectuarea de teste și observații de 

determinarea speciilor participante la infecțiile respective sau la colonizare. Probele 

au fost prelevate de personalul specializat desemnat iar analizele au fost efectuate in 

laborator. 

Lucrări în laborator 

Probele de la fiecare pacient au fost etichetate și apoi prelucrate în laborator prin 

examinare microscopică, cultivarea pe medii de cultură, etc. Tulpinile de Candida 

standard de referință (C albicans, C krusei, C parapsilopsis) au fost utilizate pentru 

punerea în evidență a diferențelor dintre tulpini. Levurile din genul Candida, au două 

forme principale de levură-drojdie unicelulară, rotunjită, cu perete celular și 

blastospori, și foma filamentoasă cu hife adevărate sau cu pseudohife aspecte 

identificabile prin microscopie optică dup[a metoda lui Mares si a colaboratorilor 

(2007) si colorarea Gram. S-au f[cut si observatii cu microscopul electronic tip ESEM  

 (Environmental Scanning Electron Microscope)  Quant 250 FEI HV ESEM  cu 

parametrii utilizaţi  910 pascali 3C UR % detector de tip GSED (Gaseous Scanning 

Electron Detector) cu distanta  WD 10 mm. Microscopul beneficiază de un detector 

suplimentar LFD-Large Fiels Detector.  

Cultivarea pe medii de cultură 

Cultivarea s-a făcut principal pe mediul de cultură Sabouraud dextroză agar fără și 

cu cloramfenicol, procurate de la Institutul Cantacuzino, sau mediu Sabouraud 
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dextroza  lichid, precum și pe medii cromogene Candida, pentru ușurarea 

determinării speciilor. Creșterea a avut loc la temperatura de la 37°C timp de 3-4 zile. 

De pe medii pot fi prelevate fragmente de colonie care sunt examinate la microscop, 

sau supuse la diferite alte teste biochimice și analiză cu metode moleculare (vezi 

manual Mareș.  Aspectul microscopic al culturilor este variat. Astfel, s-au observat - 

celule levurice blastosporii, filamente, filamentarea fiind caracteristicã pentru 

Candida;- clamidospori, care apar numai la Candida albicans - celule sferice de 20 – 

22 μm în diametru, refringente, cu dublu contur, ce se gãsesc la extremitatea unor 

ramuri pseudomiceliene. S-au utilizat pentru determinarea speciilor de Candida medii 

cromogene. A fost utilizat în cadrul studiului mediul ChromaticTM Candida 

(Chromogenic selective medium for the isolation and differentiation of Candida spp 

directly from clinical and nonclinical specimens) produs de Liofilichem Diagnostici 

furnizat de compania Mikrobiologie Labor Technik care are un cod de culoare 

asemănător dar un preț mai atractiv. 1.Inițialele pacientului, vârsta, sexul, starea 

generală, condiția comorbidității dacă există, tipul de infecție și locul de prelevare a 

probei și felul probei, rezultatul, specia de Candida constatată, şi unde a fost cazul și 

sensibilitatea la antifungice. 

Alte medii au fost preparate și utilizate după indicațiile lui Mareș si a colaboratorilor 

(2007). De pilda mediu Mediul 02 Agar acetat mc ClounyM 62 Mediu sintetic de 

filamentareMediul nr 63. Mediul cu lapte diluat 

Teste complexe de identificare şi determinare a sensibilităţii la antifungice 

Acestă procedură se face de obicei după procedee standardizate NCCLS sau CLSI 

din USA pentru laboratoare de referință.  

In cadrul cercetărilor de față s-au utilizat testele folosite în mod curent în 

laboratoarele clinice din România. Determinarea se face conform testelor Candifast: 

44030: CANDIFAST® determinndu-se atat specia cat si rezistenta la antifungice.(fig 

nr.1, 2).  Astfel, testele biochimice au în vedere ACT(acditiona) ca un test standard ; 

GLU Glucoză, GAL Galactoză; TRE Trehaloză; MAL Maltoză; CEL Celobioză; RAF 

Rafinoză; LAC Lactoză adăugate împreună cu indicatorul roşu de fenol în fiecare 

godeu al testului. Antifungicele sunt Amfotericin B (4 μg/ml); Nistatin (200UI/ml); 

Fluconazol (16μg/ml), Flucitozina (35μg/ml); Econazol (16μg/ml); Ketoconazol 

(16μg/ml); Miconazol (16 μg/ml). Fiecare serie de godeuri conţin şi un control. 
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Fig. nr. 1.Testul Candifast (foto dr. Surugiu prin amabilitate) 

 

Determinarea sensibilității la uleiuri eterice şi extracte din plante 

În cadrul lucrărilor s-au utilizat metoda difuziei utilizându-se rondele de hârtie 

dispuse apoi în capsulele Petri însămânțate cu cele trei tulpini de Candida de 

referință, rondelele au fost impregnate cu 15 tipuri de uleiuri volatile precum și 

impregnate cu antifungice clasice, pentru a determina sensibilitatea lor la aceste 

substanțe și a avea date comparative. Plăcile Petri au fost incubate la 30ºC, timp de 

48 de ore după care s-a apreciat prin măsurători zona de inhibiție cu un subler 

electronic și s-au înscris datele obtinute în tabele comparative stabilindu-se gradul se 

sensibilitate sau de rezistență a tulpinilor la substanțele naturale având ca martor 

(referință) discuri standard cu fluconazol (16μl/ml).un numar de 15 uleiuri esentiale 

de la firma Solaris utilizate la concentrația nominală:1.Tea tree oil (Melaleuca 

alternifolia)2.Ulei de ienupăr (Juniperus communis) 3.Ulei brad (Abies alba)4. Ulei 

Cimbru (Satureja hortensis)5.Ulei Rozmarin (Rosmarinus officinalis)6.Ulei Oregano 

(Oreganum vulgare)7. Ulei Lemon grass (Cymbopogon citratus)8.Ulei Marar 

(Anethum graveolens)9. Ulei lavandă (Lavandula angustifolia)10.Ulei Citronela 

(Cymbopogon winterianus)11.Ulei Busuioc (Ocinum basilicum)12.Ulei iederă (Hedera 

helix)13.Ulei mentă (Mentha piperita)14.Ulei Eucalipt (Eucaliptus aeteroleum)15.Ulei 

usturoi (Allium sativus) 

Alte teste de laborator 

O analiză interesantă a fost modelul proteic al extractului proteic total efectuat 

comparativ la trei specii de Candida patogene prin metoda Electroforeza SDS PAGE 

unidimensională și a proteinelor lor de membrană.Metoda de extracție a proteinelor: 

două bucle de ansă din cultura fungică au fost preluate de pe suprafața mediului de 



Date clinice, epidemiologiceşi de laborator în infecţiile cu levuri din genul 
Candida 

 - 20- 

cultură și transferate într-un tub Eppi, care conține 2 ml PBS, pH 7.5. Amestecul a 

fost omogenizat prin vortexare și sonicat, în două etape, câte 60 sec. Peste 75µL de 

probă s-au adăugat 25 µL din tamponul Laemmli, amestecul fiind apoi vortexat și 

urmat de o etapă de denaturare a proteinelor la 97°C, timp de 10 min, după care a 

fost stabilit profilul proteic total, folosind electroforeza în gel de poliacrilamidă 12% 

(SDS-PAGE).  sol tampon 200ul format din 0,06M Tris –HCl , ph 6,8. 

2% ( w/v) SDS 

3.9. Prezervarea levurilor patogene 

Levurile s-au cultivat pe mediu Sabouraud agar si Sabouraud lichid si apoi s-au 

depus in frigidere la 4 C in eprubete, cu improspatarea o dată pe lună. 

4. Interpretarea statistica a datelor 

Metodologii si metode 

Analiza a fost efectuata cu ajutorul soft-urilor SPSS si Microsoft Excel. 

Au fostfolositeurmatoarelemetodestatistice: 

a. Statisticadescriptiva : medii, dispersii(media patratelorabaterilornumerelor de 

la media lor) – pătratuldeviației standard, medii, maxime, minime, incidenta- 

numarulnou de cazuriaparut in populatie, prevalenta -  numarulnou si 

numarulvechi de cazuriaparute in populatie.Graficele u fostrealizateîn 

Microsoft Office Excel 2007. 

b. Modelare ANOVA (analysis of variance) – reprezinta o serie de modele 

statistice folosite pentru a analiza diferentele dintre mediile grupurilor, precum 

si dintre variatiile intre grupuri si subgrupuri. Aceasta serie de modele a fost 

dezvoltata de catre R.A. Fisher. In setarea ANOVA varianta observata intr-o 

anumita variabila este impartita in componente atribuite diferitelor surse de 

variatie. 

c. Testul Levene – este un element de statistica inferentiala folosit pentru a 

evalua egalitatea variantelor pentru o variabila calculata pentru 2 sau mai 

multe grupuri. Ipoteza nula este ca variantele populatiei sunt egale => Daca P-

value este mai mic decat un nivel de semnificatie (de obicei 0.05) atunci 

ipoteza nula se respinge. 

d. Testul F(Fisher) – este un test statistic inferential, folosit pentru a compara 

modele/metode statistice care au fost aplicate pe un set de date.El are scopul 

de a indentifica estimarea care se potriveste cel mai 

binepopulatiei/esantionului analizat. 
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e. Testul Welch – este o aplicatie a testului T-Student, folosit pentru a verifica 

ipoteza ca 2 populatii au medii egale, in cazul in care populatiile au variante 

inegale. 

f. Testul Brown-Forsythe – este un test statistic inferential pentru egalitatea 

variantelor unui grup, test bazat pe o transformare a variabilei raspuns in 

modelele ANOVA. 

g. Testul Games-Howell – este un test statistic folosit pentru variante inegale, 

luand de asemenea in considerare și dimensiunea inegală a grupurilor 

studiate. Deseori, variantele inegale pot conduce catre o crestere a Erorii de 

Tip 1, si, in esantioanele de marime mica, diferentele moderate ale variantelor 

grupurilor pot conduce catre cresteri ale Erorii de Tip 1. 

5. Probleme de etică 

Așa cum am mai amintit, a fost completat un pachet de documente care a fost supus 

aprobării Comisiei de etică a UMF Carol Davilla si sunt prezentate în anexe. 

Datorită faptului că în aceste studii nu au necesitat un contact direct cu pacienții, 

singura problema de etică a fost păstrarea confidențialității datelor obținute de la 

laboratoare.  
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CAPITOLUL II. Epidemiologia Candida în România 
 

In toata lumea sunt raportari oficiale, studii si alte asemenea lucrari care estimeaza 

uneori pe mai multi ani incidenta diferitelor tipuri de infectii inclusiv cele legate de 

infectiile cu Candida. 

Uneori studiile se pot desfasura pe mai multi ani si chiar decenii strangadu se astfel 

un volum de date important care ajuta autoritatile de sanatate publica sau 

managerilor de spital sau a diferitelorautoritati care elaboreaza pe baza acestor date 

standarde, ghiduri de buna practica, si alte masuri de prevenire si tratament ale 

diferitelor maladii. 

Aceste date ajuta la caracterizarea din punct de vedere epidemiologic al populatiei 

vizate. Din punct de vedere al infectiilor cu Candida, ne intereseaza tipurile de infectii 

caracteristicile grupelor de risc si a speciilor ce contribuie la acestea. 

Ca factor de risc principal este starea de imunocompromitere datorata unei boli 

cronice ca SIDA sau ca urmare unui tratament medical. O problema este aparitia 

candidozei diseminate care duce uneori la decese, mai ales la imunocompromisi. 

Pacienții cu procese oncogene și cu infecții cu HIV pot să aibă asemenea infecții 

(Yapar, 2014). Studiile arată că există infecții diseminate la 8/ 100.000 de persoane. 

 

S-a analizat diferitele aspect ale infectiilor cu Candida pe toata tara pe anii 2008-

2012, si anumite aspect si pe anii 2013 si 2014 

Datele de epidemiologie sunt furnizate de catre Directia de Statistica Medicala a 

Minsterului Sanatatii pe anii 2008-2012, pe baza observatiilor si inregistrarilor clinice 

si a datelor medicilor de familie. Prin prelucrarea si analizarea datelor, reiese situatia 

acestor infectii. Bineinteles ceea ce lipseste este incidenta fiecarei specii de Candida 

si prezenta acestora la diferitele categorii de pacienti. Aceste statistici sunt de utilitate 

pentru a putea decide asupra masurilor care trebuiesc luate pentru a preveni si rata 

aceste infectii in functie de prelevanta acestora in populatie. In intreaga lume exista 

numeroase studii de epiedmiologie si statistica privind infeciile cu Candida, intinse pe 

mai multi ani si cuprinzand atat persoane sanatoase pentru studiul portajului acestor 

specii, cat si persoane infectate pentru deslusirea cauzelor si a mecanismelor de 

infectare si a raspandirii acestora, precum si stabilirea de moduri de restrangere a 

infectiilor si a gravitatii acestora. 
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In datele furnizate de Minister sunt descrise mai multe categorii de infectii 

considerate importante pentru statistica din cauza incidentei in populatie. 

1.Stomatita prin Candida ; 2.Candidiaza pulmonara; 3.Candidiaza pielii si unghiilor; 

4.Candidiaza vulvei si vaginului (M77.1*) ;5.Candidiaza altor localizari uro-genitale ; 

6.Endocardita prin Candida;7.Meningita prin Candida; 8.Sepsis prin Candida; 

9.Esofagita prin Candida; 10.Candidiaza cu alte localizari; 11.Candidiaza, fara 

precizare. 

Tabel nr.1. Sex masculin pe grupe de varsta infectiile cu Candida pe anii 

investigați prevalenta  la 100.000 de locuitori 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel nr.2. Sex feminin pe grupe de vârstă infețiile cu Candida pe anii 
investigați Prevalenta la 100.0000 de locuitori 

 

 

 

 

 

 

 

 masculin 0-1 an 1-14 ani 15-64 ani 65 + ani 
2008 111,14 1632,86 195,83 72,05 105,18 
2009 128,36 1801,86 238,45 80,97 125,17 
2010 159,16 1927,13 317,22 103,28 138,35 
2011 183,87 2350,69 557,75 121,01 169,54 
2012 187,72 2022,66 579,54 124,62 191,86 
2013 total 0-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 + ani 
  200,42 556,33 347,87 155,81 186,61 
sau total   0-14 ani 15-64 ani 65 + ani 
 200,42   415,43 155,81 186,69 
2014 total 0-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 + ani 
  202,40 550,08 320,73 164,29 172,25 
sau total   0-14 ani 15-64 ani 65 + ani 
 202,40   391,68 164,29 172,25 
      

 feminin 0-1 an 1-14 ani 15-64 ani 65 + ani 
2008 204,39 2023,33 289,76 182,55 123,69 
2009 235,94 2250,81 336,44 211,13 144,19 
2010 280,31 2436,39 425,66 246,38 183,09 
2011 329,89 3049,57 522,42 283,08 226,91 
2012 344,64 2540,44 519,40 313,86 222,83 
2013 total 0-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 + ani 
  389,83 714,06 476,45 394,75 240,49 
sau total   0-14 ani 15-64 ani 65 + ani 
 389,83   553,29 394,75 240,49 
2014 total 0-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 + ani 
  428,76 687,19 458,83 459,61 249,71 
sau total   0-14 ani 15-64 ani 65 + ani 
 428,76   529,46 459,61 249,71 
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Fig. nr.2. Situația totală a infecțiilor cu Candida pe categorii de infecții, si medi 

de rezidență a pacienților 

Stomatita 

Stomatita produsă de Candida afectează în principal persoanele din mediul 
urban (462 de cazuri pe an), din care mai mult de jumătate sunt de sex masculin 
(232 pe an). La nivelul întregii țări s-au înregistrat 3963 de cazuri în perioada 
analizată. În total ținând seama de anii adăugați ulterior 2013 și 2014, un număr 
de 5632 cazuri media anuală fiind de 805 cazuri în medie pe an dintre care 2280 
(1652) în mediul rural (40, 4%) adică în medie 124,8 pe an (331 pe an varianta 
restrânsă) și 3352 în mediul urban (59,65) / (respectiv 2311/463 pe an) în mediul 
urban (Tabel 9). Figura 38 prezintă structura pe medii de rezidență, sexe și 
vârste pentru aceste cazuri pe perioada 2008-2012. Structura pe sexe, a fost de 
3355 bărbați 59,6% (medie 703 /an) și 2277 de femei 44,4 % (medie 569 pe an). 
În mediul rural au fost 2280 de cazuri dintre care 874 bărbați 38,3% (124,8 /an) 
și un număr de 1222 de zile de spitalizare. 
 
Candidiaza vulvei și vaginului  
 
Cum era de așteptat, incidența se înregistrează exclusiv la sexul feminin, 
fluctuațiile sunt destul de mari de la an la an și există un număr mare de cazuri. 
Multe persoane din publicul larg, pun semn de egalitate între infecțiile cu 
Candida și vulvovaginită, acesta fiind cea mai cunoscută. În studiul nostru, au 
existat pe total perioadă (2008-2014) un număr de 1956 de cazuri înregistrate 
(medie 279/an), dintre care 1154 cazuri din mediul rural (medie 165/an) un 
procent de 58,9%, și din mediul urban 802 cazuri (114,6/an). Procentul infecției 
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mediu din totalul infecțiilor a fost de 15,6% cu un maxim 22,17% în anul 2010, 
iar numeric în anul 2009 un număr de 439 de cazuri iar cel mai mic de 118 de 
cazuri în 2012 (fig 1-10, fig. 12, fig.15,fig. 18,) . În ceea ce prive
primele grupe de vârstă inciden
5-14 ani numărul de cazuri să crească, ajungând la un maxim de 801 cazuri 
(medie 114/an) la grupa de vârstă 15
păstrează și la următoarele grupe de vârstă 
 

 

 
Fig. nr. 3.Situatie generală a infectiilor cu Candida în perioada analizată
 
Candidiaza pieli si unghilor

În perioada studiată au fost eviden
24,8 % pe an ,deci un procent din totalul infec
Tabel 9,Tabel 15a-i, ). 
2014. Dintre pacienți au
femei 70,2% (17,4 pe an medie). Dintre pacien
(39%), 19 bărbați (5 medie pe an) 27,5% și 43 de femei (6,14 medie pe an) 
72,5%; iar restul din mediul urban (61%).În per
 

Candidiaza alor localizari urogenitale

Un număr total de 186 de cazuri au fost înregistrate pe perioada cercetărilor  
(47/an), din care 155 de bărba
(16,7%) în medie 4,7 pe an. Din mediul rural (30,6%), provin 41 de pacien
bărbați și 11 femei –tota
(69,4%): Locul pe care îl ocupă printre infec

0

50

100

150

200

250

Date clinice, epidemiologiceşi de laborator în infecţiile cu levuri din genul 
Candida 

 - 26- 

țiilor a fost de 15,6% cu un maxim 22,17% în anul 2010, 
iar numeric în anul 2009 un număr de 439 de cazuri iar cel mai mic de 118 de 

10, fig. 12, fig.15,fig. 18,) . În ceea ce prive
primele grupe de vârstă incidența este scăzută, ca începând din grupe de vârstă 

14 ani numărul de cazuri să crească, ajungând la un maxim de 801 cazuri 
(medie 114/an) la grupa de vârstă 15-24 de ani (fig 23, fig 38). Tendin

ătoarele grupe de vârstă 25-34 de ani cu 746 de cazuri.

Situatie generală a infectiilor cu Candida în perioada analizată

Candidiaza pieli si unghilor 

În perioada studiată au fost evidențiate un număr de 174 de cazuri cu o medie de 
24,8 % pe an ,deci un procent din totalul infecțiilor mediu de 1,36% pe an( 

i, ). Cu un maxim 2,25 % (2009), și un minim de 0,68% în 
ți au fost 52 de bărbați 29,8% (7,4 pe an medie) și 122 de 

femei 70,2% (17,4 pe an medie). Dintre pacienți, 68 au provenit din mediul rural 
ți (5 medie pe an) 27,5% și 43 de femei (6,14 medie pe an) 

72,5%; iar restul din mediul urban (61%).În perioada investigată au fost

Candidiaza alor localizari urogenitale 

Un număr total de 186 de cazuri au fost înregistrate pe perioada cercetărilor  
(47/an), din care 155 de bărbați (22/an) deci 83,3%, iar femei 33 de cazuri 
(16,7%) în medie 4,7 pe an. Din mediul rural (30,6%), provin 41 de pacien

total 57 de cazuri (8/medie pe an), restul din mediu urban 
(69,4%): Locul pe care îl ocupă printre infecțiile cu Candida, și anume în medie 

fem

masc

şi de laborator în infecţiile cu levuri din genul 

țiilor a fost de 15,6% cu un maxim 22,17% în anul 2010, 
iar numeric în anul 2009 un număr de 439 de cazuri iar cel mai mic de 118 de 

10, fig. 12, fig.15,fig. 18,) . În ceea ce privește  vârsta, la 
ăzută, ca începând din grupe de vârstă 

14 ani numărul de cazuri să crească, ajungând la un maxim de 801 cazuri 
4 de ani (fig 23, fig 38). Tendința se 

34 de ani cu 746 de cazuri. 

 

Situatie generală a infectiilor cu Candida în perioada analizată 

ăr de 174 de cazuri cu o medie de 
țiilor mediu de 1,36% pe an( 

și un minim de 0,68% în 
ți 29,8% (7,4 pe an medie) și 122 de 

ți, 68 au provenit din mediul rural 
ți (5 medie pe an) 27,5% și 43 de femei (6,14 medie pe an) 

ioada investigată au fost 

Un număr total de 186 de cazuri au fost înregistrate pe perioada cercetărilor  
ți (22/an) deci 83,3%, iar femei 33 de cazuri 

(16,7%) în medie 4,7 pe an. Din mediul rural (30,6%), provin 41 de pacienți 
l 57 de cazuri (8/medie pe an), restul din mediu urban 

țiile cu Candida, și anume în medie 
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1,46% este modest. Zilele de spitalizare înregistrate au fost 1073 (156 medie pe 
an) dintre care 879 zile (81,9%) pentru bărbați (125,5 pe an) și 197 de zile 
(18,1%) pentru femei (28,14 pe an medie deci un număr de 5,73 de zile 
Este o infecţie a acestei părţi a tubului digestiv care poate fi de origine virală, 
bacteriană sau fungică. Infecţia cu Candida din perioada 2008-2014, a cuprins 
un număr de 277 de persoane (39,6 pe an), dintre care 149 de bărbaţi (53,8%) în 
medie 21,3 pe an şi 128 de femei (18,3 medie pe an) cu un procent de 46,2 %. În 
medie a reprezentat un procent de 15,46% din totalul infecţiilor candidozice.Din 
mediul rural au provenit 117 pacienţi (16,7 medie pe an) 42,2%, ceilalţi fiind din 
mediul urban (57,8%)-160 de persoane (22,8 pe an în medie), deci o infecţie 
care se manifestă mai frecvent la persoanele din mediul urban. Din punct de 
vedere al frecvenţei de apariţie pe grupe de vârstă, există un maxim la grupele 
de vârstă sub un an şi 1-4 ani, şi la grupa de vârstă 65-74 de ani, restul fiind la 
un nivel mai redus de frecvenţa (fig nr 28). Un număr de 2044 de zile de 
spitalizare (292 medie pe an) au fost cumulate la aceşti pacienţi dintre care 741 
de zile (36,3%) la pacienţii bărbaţi (105,8 pe an) şi 978 de zile (63,7%) la femei 
(139,7 media-pe an). 
 
Esofagita candidozică 
Este o infecţie a acestei părţi a tubului digestiv care poate fi de origine virală, 
bacteriană sau fungică. Infecţia cu Candida din perioada 2008-2014, a cuprins 
un număr de 277 de persoane (39,6 pe an), dintre care 149 de bărbaţi (53,8%) în 
medie 21,3 pe an şi 128 de femei (18,3 medie pe an) cu un procent de 46,2 %. În 
medie a reprezentat un procent de 15,46% din totalul infecţiilor candidozice.Din 
mediul rural au provenit 117 pacienţi (16,7 medie pe an) 42,2%, ceilalţi fiind din 
mediul urban (57,8%)-160 de persoane (22,8 pe an în medie), deci o infecţie 
care se manifestă mai frecvent la persoanele din mediul urban. 
 
Alte categorii –Candidoza fără precizare si Candidoze cu alte localizări 
Fără precizare.Aici intră cazurile destul de numeroase care nu au fost precizate 
clar de către medici din spitale sau de familie şi reprezintă un procent destul de 
important (14,2%) iar impreună cu candidoza cu alte localizări reprezintă 
aproximativ 36% din totalul raportărilor. Din 1125 de cazuri înregistrate pe cei 7 
ani, 576 de pacienţi au fost bărbaţi (82,3 în medie pe an) 51,2%, 549 de femei 
(72,4 în medie de cazuri pe an) 48,8%, 525 de persoane (46,6%) provenind din 
mediul rural (75 medie pe an), 600 persoane (53,4%) din mediul urban (85,7 
medie per an). Zilele de spitalizare înregistrate la acestă categorie au fost 6116 
(medie pe an 873,7) din care 3175 la pacienţii bărbaţi (453,5 medie pe an) şi 
2941 la femei (420,1 medie pe an). Din punct de vedere al grupelor de vârstă, 



Date clinice, epidemiologiceşi de laborator în infecţiile cu levuri din genul 
Candida 

 - 28- 

grupa celor sub un an şi grupa 1-4 ani au avut o mare frecvenţă a infecţiilor de 
573 respectiv 319 cazuri pe total perioadă 
Alte localizări.Aici intră alte categorii de infecţii candidozice care nu şi-au găsit 
locul între celelalte. Astel s-au identificat un număr de 2726 (medie pe an 389,4) 
de asemenea infecţii (2008-2014) reprezentând un procent de 22,05% din total 
infecţii, dintre care 1187 de bărbaţi (169,6 pe an)  şi 1539 de femei (219,8 medie 
pe an). Din mediul rural au provenit majoritatea cazurilor 1163 de persoane 
(166,1 medie pe an) 42,6% restul de 1563  din mediul urban (223,2 medie) adică 
57,4%. Un număr record de 17954 de zile de spitalizare au fost înregistrate pe 
perioada studiată (2564,8 medie pe an) adică medie 6,58 de zile de pacient 
 
 Candidoze diseminate 
Candidoza pulmonară 

Infecțiile pulmonare cu Candida sunt destul de rare, per total perioadă 
înregistrându-se numai 144 de cazuri (medie 21/an) dar este gravă. Din punct de 
vedere al sexelor au fost 74 de bărbați cu o medie de 11 pe an (51,4%) dintre 
care 4 decedați, și 70 de femei (48,6%) dintre care 2 decedate, cu o medie de 10 
/an. Dintre acestia, provin din mediul rural 56 de persoane (38,9%), în medie 
8/an restul din mediul urban (61,1%).Din mediul rural, 25 de bărbați (6/an) și 27 
de femei (4/an) au contractat acestă infecție. Mediul urban, pare să favorizeze 
aceste infecții și probabil și starea generală de sănătate. Sexul pacienților nu are 
nici un rol aici, numărul de cazuri fiind aproximativ egal. Media acestor infecții 
a fost de 2%. 
Meningita candidozica 

 S-au identificat un număr de 6 cazuri dintre care 4 bărbaţi şi 2 femei procentele 
anuale în cadrul tututor infecţiilor candidozice au fost de 0,04% (2008) până la 
011% (2014).Persoanele in mediul rural au fost două. În grupele de vârstă de 
sub un an două persoane, în grupa 5-14 ani două, în grupa 55-64 ani una, şi una 
în grupa 45-54. Pacienţii au totalizat un număr de 103 zile de spitalizare, deci 
17,1 zile în medie pe pacient. La acest 
 

Endocardita candidozică 

Au fost pe total perioadă numai 11 cazuri dintre care 10 bărbaţi şi o femeie, un 
decedat şi un pacient din mediul rural, cu procente între 0,04 şi 0,11%.Au fost  
două cazuri la grupa sub un an, iar restul la persoane peste 35 de ani (fig nr 26). 
Zilele de spitalizare au însumat 296 de zile (49 medie pe an), ceea ce înseamnă 
circa 26,9 zile pe pacient deci o perioadă îndelungată. 
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Sepsis cu Candida  

Sepsisul este om infecţie gravă ca urmare a imunodepresiei sau 
imunocompromiterii si in general prognosticul este negativ în cazul în care nu se 
iau măsuri terapeutice intensive din timp. În perioada investigată, 2008-2014, au 
fost un număr de 99 de cazuri (14,1pe an) dintre care 52 de bărbaţi (media 7,4 pe 
an) şi 47 de femei (6,7 medie pe an). Infecţia a reprezentat în medie 1,42% din 
total cazuri de candidiază. Din mediul rural au provenit circa 32 de pacienţi 
(4,57 medie pe an) restul fiind din mediul urban 66 de  persoane (9,4 medie pe 
an). Numărul de zile de spitalizare cumulate a fost de1889 (269,8 pe an) dintre 
care 879 pentru bărbaţi (125,5 medie pe an)  şi 944 pentru femei (134,8). Din 
totalul de pacienţi au decedat 16 persoane (2,28 pe an) reprezentând 16,2% din 
totalul de pacienţi. 
 

Zile de spitalizare 

Zilele de spitalizare nu sunt intotdeauna in corelatie cu infectia cu Candida, ci 
mai degraba este o consecinta a spitalizarii pe termen mediu si lung si in urma 
unor maladii grave ce necesita tratamente intensive sau pe termen lung, si 
presupune o imunitata scazuta (fig )  iar evoluția zilelor totale de spitalizare este 
prezentată în figura 41, iar  evoluția pe ani în figurile 42 și 44. În aceste figuri se 
observă că cele mai multe cazuri de stomatită, vulvovaginită și candidiază cu 
alte localizări au fost cele mai importate numeric In ceea ce privește sexul, 
femeile au avut mai multe zile de spitalizare. 
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Fig nr.4. Zile de spitalizare pe total perioada investigată 
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Persoane decedate 

In periaoda investigată au existat decese in rândul persoanelor spitalizate, mai 

ales cele cu afecțiuni grave, asa cum rezult

 

Fig. nr. 5. Persoane decedate in perioada investigata si asocierea cu diferite 

infecții cu Candida 
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tigată au existat decese in rândul persoanelor spitalizate, mai 

țiuni grave, asa cum rezultă din graficul următor (fig nr 

 

Fig. nr. 5. Persoane decedate in perioada investigata si asocierea cu diferite 

şi de laborator în infecţiile cu levuri din genul 

tigată au existat decese in rândul persoanelor spitalizate, mai 

ă din graficul următor (fig nr 5 ). 

Fig. nr. 5. Persoane decedate in perioada investigata si asocierea cu diferite 
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CAPITOLUL .III. Rezultate obținute în laborator 
 
Din primul tabel  rezultă un număr de 156 de cazuri de infecţii cu Candida dintre care 
120 cu C. albicans (76,9%), 21 de cazuri cu C. glabrata (13,5%), 13 cu C. krusei 
(8,4%) şi 2 cu C. parapsilopsis (1,3%). De asemenea, din tabele rezultă că dintre 
izolatele de C albicans un număr de 31 de tulpini au fost rezistente  la antifungice, 
procent de 19,8% din tulpinile izolate. 
Din al doilea tabel rezultă  un număr de 134 de cazuri cu Candida dintre care 121 de 
cazuri cu C albicans (90,2%),  2 cu Candida glabrata (1,5%), 9 cu C krusei (6,7%), 2 
cu C parapsilopsis (1,5% ) şi 1 caz cu C. lusitaniae (0,7%). Dintre acestea un număr 
de 33 de tulpini de C albicans au fost rezistente la antifungice, adică  24,6%.     

 
 

 
 
Fig.nr.6.Aspectul coloniilor de Candid  izolate clinica pe mediu cromogen 
-verde  C albicans; crem C. glabrata ; violet  C. krusei 
 

 
 
Fig . nr. 7.Aspect al structurii infecţiilor cu diferite tulpini de Candida la Spitalul Elias 
pe perioada investigată 
1- Candida albicans; 2-Candida krusei; 3-Candida glabrata; 4-Candida parapsilopsis 
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Determinarea sensibilității la antifungice este un punct esențial în 
determinările de laborator pentru a da pacientului cel mai bun antifungic care să 
combată infecția. Acest lucru se face în laboratorul clinic și de spital după metode 
standardizate utilizându-se kitul Candifast. Iată rezultatele obținute de la două spitale 
din Bucuresti din care s-a făcut liste cuprinzând aproximativ 300 de cazuri studiate în 
perioada noiembrie 2015 –august  2016. Specia C albicans a predominat in aceste 
infectii, având o pondere de 70 si respectiv 90 % din izolate. Cat despre rezistență, 
majoritatea 18 tulpini izolate au fos rezistente la un singur antifungic (32, 2%), 7 
tulpini (22,5%) la două antifungice, 4 la trei antifungice (12, 9 %) iar 2 tulpini chiar la 
patru antifungice (6,5%) lucru observabil in tabelul nr 3 si Fig nr 3.  

Situatia de la Spitalul CFR 2 este urmatoarea la C albicans un nr de 12 tulpini 
sunt rezistente la un singur antifungic  (36, 4%), 13 tulpimi la două antifungice 
(39,3%), 6 la trei antifungice (18,18%) iar 2 tulpini sunt rezistente la patru antifungice 
( 6,06%) ( fig.8). 
Per total dintre tulpinile izolate la Spitalul Elias C albicans, din 156 de izolate, un 
numar de 31 au fost rezistente la diferite antifungice (19,8%), iar aceeași specie la 
Spitalul CFR 2 din 134 izolate, 33 au fost rezistente (24, 6%). 

Din punctul de vedere al  antifungicelor la care au fost rezistente, situația se 
prezintă astfel:  
La tulpinile de Candida albicans, cele mai multe tulpini (dar trebuie de ținut cont ca 
aici intră și cele care sunt rezistente la mai multe antifungice)- (tabel nr 4, fig nr 4) au 
fost cele rezistente la MCZ miconazol (14 tulpini), pe planul următor ca frecvență cele 
rezistente la Amfotericina B (9 tulpini) și la Fluconazol (9 tulpini), apoi cele rezistente 
la Econazol (6 tulpini) și în cele din urmă, cele rezistente la Flucitozin, Ketoconazol și 
Nistatin (cu câte  2 tulpini). La aceeași  specie, la Spitalul CFR 2 (tabel 6, fig 5) au 
fost Miconazol rezistente (19 tulpini ), Fluconazol rezistente (16 tulpini), apoi 
Amfotericin B și Econazol cu câte 10 tulpini,  Flucitozina si Ketoconazol (4 si 
respectiv  5 tulpini), si numai o tulpina la Nistatin. Ca urmare, am putea estima ca o 
medie empirică de circa 20 % dintre tulpinile de C albicans care sunt în populație, 
sunt rezistente la antifungice ceea ce este o adevarată provocare pentru medicina și 
farmaceutica modernă (fig. 9) Si celelalte tulpini au prezentat cazuri de rezistență la 
antifungice  (fig. 1.0) 
 

 
 
Fig. nr. 8. Rezistența la antifungice a tulpinilor de C albicans izolate 
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Fig. nr. 9. Numărul de tulpini de C albicans rezistente la antifugicele testeate prin 
Candifast  
 

9 
 Fig. nr. 10. Tulpinile de Candida rezistente la diferite antifungice   (Candifast ) 
 

La Elias situația pacientilor a fost următoarea total 156 dintre care bărbați 37; 
femei 119. Situația în care se găseau pacienții respectivi este: În situația de sarcină 
70 cazuri, arteriopatie 1, anemie și hemoptizie 4, carcinom 36, AVC 12, sepsis 
nedeterminat 6, diabet urgente acidoza 2, pneumonie 3, ADK gastric 2, ciroza 1, 
astm 1, sindrom Cushing 1, epilepsie 1.  
În același timp, pentru Spitalul CFR 2 s-a determinat următoarea situație-total 134 de 
pacienți, dintre care 7 bărbați și restul femei (127), fiind specializat pe sănătate 
feminină. Stările sau maladiile cu care s-au prezentat pacienții au fost numite în fișele 
de observații ca: Alte afecțiuni inflamatorii pelviene la femei (101 cazuri), Alte 
inflamații ale vulvei și vaginului (2 cazuri), afecțiuni inflamatorii ale colului uterin (2 
cazuri), faringită și amigdalită acută (6 cazuri), alte boli ale căilor respiratorii 
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superioare (5 cazuri), rino faringită acută (3 cazuri), anemie carente fier (1 caz) si 
diabet non insulinodependent (1 caz). (fig.nr.11). 

De asemenea, ca structura de vârstă indiferent de sex, structura a fost la Elias 
pe grupe de vârstă: 10 -20 de ani (2 persoane), 21-30 ani (46 persoane), 31-40 ani 
(36 pers), 41-50 ani (2 pers), 51-60 ani (19 pers), 61- 70 ani (22 pers), 71-80 ani (15 
pers), peste 80 ani (15 pers.). La cealaltă unitate medicală a fost următoarea 
structură de vârstă: sub 10 ani 9 persoane, 11-20 ani (15 pers), 21-30 ani (37 pers), 
31 -40 ani (34 pers), 41-50 ani (23 pers), 51-60 ani (8 pers), 61-70 ani ( 6 pers), 71-
80 ani (2 pers), peste 80 ani (1 pers.)9 (Fig. nr. 12). 

 

 
 
Fig.nr. 11. Structura de stări sau de maladii în rândul  pacienților investigați 
 

 
 
Fig. nr. 12. Structura de vârstă a pacienților investigați 
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Efectul inhibitor al uliurilor volatile extrase din diferite plante   
 
 Din cercetările de laborator  rezultă faptul că uleiul de eucalipt și cel de cimbru au 
avut un efect inhibitor asupra celor trei tulpini de Candida. Celelalte au avut un efect 
sub martorul fluconazol sau asemănător ( fig. nr 13).. Acestea se remarcă prin 
conținutul de substanțe active. Uleiul de cimbrul conține timol peste 36%, iar cel de 
eucalipt are un conținut de cineol de peste 70%, compusi cu puternic efect antifungic 
(fig. nr. 14). Uleiul de Melaleuca conține terpinen-4-ol cu o concentrație de peste 
30%, iar busuiocul conține metil-carvicol peste 40% uneori până la 75%, lemongrass 
citral: 65%-85%, lavanda conține acetat de linalil între 25% si 47% (datele au fost 
furnizate de catre laboratorul firmei). 
 

 
 
Fig. nr. 13. Efectul inhibitor al uleiurilor volatile  
 
 

 
 
Fig. nr. 14. Efectul inhibitor al uleiurilor volatile in vitro 
 
Efectul de antagonism a unor bacterii 
 
 Am testat acest microorganism Bacillus amyloliquefaciens tulpina OS 17 care în 
testele contra fitopatogenilor s-a dovedit a fi cel mai eficace. În studii ulterioare 
acestei teze, se va căuta izolarea și dezvoltarea de noi extrase de la aceasta 
bacterie pentru valorificarea potențialului  antifungic al unor bacterii care nu au mai 
fost folosite în acest scop. Totuși la testele făcute, efectele au fost modeste (fig. nr 
15) 
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Fig. nr.15. Efectul de antagonism al unor bacterii izolate endofite si dn rizosferă 
asupra Candida 
 
Microscopie electronică 
Fotografiile sunt obţinute la ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope) 
metodă ce presupune doar o preparare minimă a probelor. Din imaginile obţinute au 
fost selectate unele mai semnificative. In imagini se observă  celulele de drojdie 
blastospori şi unele hife ( fig 17, 18),. Printre celule hife și blastospori, există şi celule 
golite de conţinut acestea pot apărea în culturile mai vechi (fig 16). Un alt aspect 
interesant sunt apartiţia unor presupuse particule virale ataşate la celulele de drojdie 
pe peretele celular (19). 
 

           
 
Fig. nr. 16. Se observă celule    Fig. nr.18. Celule și hife  
de drojdei  dintre care unele fără 
conținut 
 

 
Fig. nr.19. Se observă particule la nivelul peretelui celular (posibil virale) 
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CAPITOLUL  IV. Concluzii. 
1.Concluziile în urma cercetării epidemiologice  
1.Infecțiile cu Candida sunt răspândite în România producând probleme mai ales 
persoanelor încadrate în grupele de risc, care nu diferă de datele obținute la nivel 
inernațional, în țara noastră acesta fiind primul studiu mai aprofundat de 
epidemiologie la nivel național de până acum. 
2.Au fost investigate datele strânse din toată țara din perioada 2008-2012, iar unele 
aspecte unde au existat date și pe perioada 2013-2014, unde au existat date. Per 
total timp de șapte ani de zile au fost un număr de 12336 cazuri (medie 1762 cazuri 
pe an) de infecții cu Candida, in 2008- 2354 cazuri; in 2009 ,2002 cazuri, in 2010 un  
număr de 1673 cazuri în 2011 1695, în 2012 -1205 cazuri iar în 2013 1642 , și în 
2014-1765. Au fost 5072 de pacienți de sex masculin (41,3%) și 7264 de pacienți de 
sex feminin (57,4%). Au fost 5455 cazuri din mediul de rezidență rural (44,2%) și 
6881 din mediul urban (55,8%). 
3. Primele estimări s-au efectuat pe ani, pe sexe și pe categorii de medii urban/ rural, 
exprimând rezultatele ca persoane (cazuri) la 100.000 de locuitori pentru a estima 
incidența reală a infecțiilor de acest tip în țara noastră. Conform calculelor, se 
observă un trend ascendent al acestor infecții de la 158,96 la 329,07 (valori medii ) în 
2014. 
4.Incidența acestor infecții este mai mare la femei decât la bărbați (ex 2014 428,76 
/100.000 de locuitori la femei, și la bărbați 202,40 cazuri /100.000 de locuitori) 
Fluctuatiile anuale nu au avut o semnificație deosebită din punct de vedere clinic sau 
statistic 
5.În ceea ce privește vârsta pacienților, incidența infecțiilor cu Candida a fost cea mai 
mare la copii sub vârsta de un an sau la cei de 0-4 ani după alte estimări, de genul 
feminin (ex 2014 , 687, 19/ 100.000 de locuitori) față de cel masculin (ex 2014, 550, 
08 / 100.000 locuitori). 
6.Mediul de provenință a pacienților a avut și el un rol în epidemiologie, astfel în 
mediul urban au fost mai multe cazuri (ex 2014 319,12/100.000 locuitori) iar în 
mediul rural mai puține (ex 2014 232,77 la 100.000 de locuitori). Nu stim de ce 
mediul urban  
favorizează unele infecții, probabil densitatea mai mare a locuitorilor ce favorizează 
contactele interumane.  
Prezentarea diferitelor tipuri de infecții 
Stomatita a fost și în cazul țării noastre, o infecție foarte comună cu un număr mare 
de cazuri pe total perioadă investigată a fost 5632 de cazuri (805/an media), dintre 
care 2280 din mediul rural (40,4%; medie 124,8/an) și 3352 în mediul urban (59,8%, 
478,8/an medie) ocupând un procent mediu de 41,55% din totalul infecțiilor cu  
Candida. Cel mai frecvent apare la grupele de vâstă mici , in special sub un an. 
Un alt tip de infecție răspândită exclusiv la femei este vulvovaginita, un număr de 
1956 de cazuri pe total perioadă (medie 279/an), având un procent mediu de 15,6% 
din totalul infecțiilor cu Candida. Este mai frecventă la persoanele tinere, din grupele 
de vârstă 14-24 de ani și 25-34 de ani. 
Candidiaza pielii și a unghiilor a fost un număr de 174 de cazuri pe total perioadă 
(24,8 cazuri in medie pe an), dintre care 52 de bărbați și 122 de femei, 68 persoane 
din mediul rural si 106 din mediul de reezidență urban.Se remarcă ca infecția se 
manifestă de preferință la femei și la vârste peste 45 de ani. 
Candidiaza cu alte localizări (2726 cazuri) și candidiaza fără precizare (1125 cazuri) 
sunt două categorii ce însumează un procent important din totalul infecțiilor 
(36%).Ambele grupe se remarcă printr-un echilibru în ceea ce priveste cele două 
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sexe, cât și mediul de rezidență, precum și numărul mare de zile de spitalizare. Zilele 
de spitalizare par a proveni de la alte maladii grave, cronice, infecția cu Candida fiind 
secundară sau intervenind în cursul spitalizării probabil la persoane cu imunitate 
scăzută. 
Candidiaza cu alte localizări urogenitale reprezintă în medie abia 1,46% din infecțiile 
cu Candida, s-au înregistrat un număr de 186 de cazuri per total perioadă dintre care 
majoritatea bărbați 155 de cazuri (83,3%) și 33 de femei (16,7%), 57 de cazuri 
provenind din mediul rural (30,6%). S-a observat că un număr mai important de 
cazuri este la vârste de peste 55 de ani. 
Esofagita cu Candida este o infecție a mucoasei esofagului.S-au înregistrat în 
perioada analizatăun număr de 277 de cazuri dintre care 149 de bărbați (53,8%) și 
128 de femei (46,2%) din mediul rural find 117 pacienti (42,2%), din mediul urban 
find sensibil mai mulți (160, 57,8%): Infecția se manifestă mai mult în mediul urban, la 
persoane de sex masculin din grupele de vârstă mici sau de vîrsta a III a. 
Următoarele categorii de infecții, deși au avut un număr mic de cazuri, sunt grave, 
sunt infecții diseminate a unor pacienți imunocompromiși sau imunodeprimați. 
Infecția pulmonară cu Candida, pe toți cei șapte ani de studiu, s-au înregistrat numai 
144 de cazuri fiind un număr echilibrat de cazuri ca raport bărbați (74 de cazuri)/ 
femei (70 de cazuri). Dintre toti pacienții 38,9% au provenit din mediul rural (56 de 
cazuri). S-a remarcat faptul că pacienții au întrunit un număr mare de zile de 
spitalizare și au fost persoane de peste 50 de ani. 
Meningita determinată de Candida este una dintre infecțiile grave. In perioada 2008 
2014 au fost numai 6 cazuri, 4 bărbați și două femei, fiind manifeste la persoane în 
primii ani de viață sau de vârsta a III a imunocompromise și probabil cu candidemie. 
Endocardita cu Candida au fost numai 11 cazuri dintre care 10 bărbați și o femeie, 
persoane cu un număr mare de zile de spitalizare, majoritatea peste 35 de ani. 
Sepsis cu Candida presupune imunocomprimiterea pacientului și candidemie. Pe 
total perioadă investigată au fost un număr de 99 de cazuri (14,1/an în medie) dintre 
care 52 de bărbați (52,5%) și 47 de femei.Din mediul rural au fost 32 de pacienți 
(32%). Din totalul de pacienți au decedat 16 persoane (16,2%). 
Toate aceste infecții au fost asociate cu spitalizări pe termen lung.  
 
Concluziile cercetărilor clinice și de laborator 
1.Procedurile de investigare clinică și de laborator au fost cele utilizate de 
laboratoarele de spital și clinică în mod curent  
2. Identificarea speciilor de Candida s-a facut prin Canditest TM conform indicațiilor 
firmei (preucum și antifungigrama) și prin cultivarea pe mediu cromogen, aceste fiind 
metode eficace de laborator. Alte metode mai sofisticate nu își au rostul. 
3.Incidența speciilor de Candida 
Din cele două loturi de pacienți din Spitalul Elias și Spitalul CFR 2, au rezultat un 
număr de 156 și respectiv 134 de probe care au fost analizate în laboratoarele de 
microbiologie a celor două instituții medicale. Structura speciilor a fost- la Elias 
C. albicans (76,9%), 21 de cazuri cu C. glabrata (13,5%), 13 cu C. krusei (8,4%) şi 2 
cu C. parapsilopsis (1,3%) dintre care 31 de tulpinii C albicans rezistente la 
antifungice, procent de 19,8% din tulpinile izolate. 
 
Din al doilea tabel rezultă  un număr de 134 de cazuri cu Candida dintre care 121 de 
cazuri cu C albicans (90,2%),  2 cu Candida glabrata (1,5%), 9 cu C krusei (6,7%), 2 
cu C parapsilopsis (1,5% ) şi 1 caz cu C. lusitaniae (0,7%). Dintre acestea un număr 
de 33 de tulpini de C albicans au fost rezistente la antifungice, adică  24,6%. S-au 
studiat aproximativ 300 de cazuri studiate în perioada noiembrie 2015 –august  2016. 
Specia C albicans a predominat in aceste infectii, având o pondere de 70 si respectiv 
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90 % din izolate. Cat despre rezistență, majoritatea 18 tulpini izolate au fost 
rezistente la un singur antifungic (32, 2%), 7 tulpini (22,5%) la două antifungice, 4 la 
trei antifungice (12, 9 %) iar 2 tulpini chiar la patru antifungice (6,5%) lucru observabil 
in tabelul nr 3 si Fig nr 3. Per total dintre tulpinile izolate la Spitalul Elias C albicans, 
din 156 de izolate, un numar de 31 au fost rezistente la diferite antifungice (19,8%), 
iar aceeași specie la Spitalul CFR 2 din 134 izolate, 33 au fost rezistente (24, 6%) 
Au fost si multe cazuri de rezistență la unul sau mai multe antifungice. Cele mai 
frecvente au fost cele rezistente la Miconazol , apoi la Amfotericină B , Fluconazol , 
la Econazol iar cele mai putine la Ketoconazol, Flucitozina și Nistatin. De asemenea 
tulpini de C krusei  și C glabrata au fost rezzistente la antifungicele testate, pe când 
C parapslopsis și C. Lusitaniae nu au existat cazuri de rezistență. 

 În ceea ce privște pacienții aceștia au suferit de următoarele maladii sau s-au 
aflat în diferite stări care presupun fragilitate scăderea imntății și așa mai departe. La 
Elias situația pacienților a fost următoarea total 156 dintre care bărbați 37; femei 119. 
Situația în care se găseau pacienții respectivi este: În situația de sarcină 70 cazuri, 
arteriopatie 1, anemie și hemoptizie 4, carcinom 36, AVC 12, sepsis nedeterminat 6, 
diabet urgente acidoza 2, pneumonie 3, ADK gastric 2, ciroza 1, astm 1, sindrom 
Cushing 1, epilepsie 1. În același timp, pentru Spitalul CFR 2 s-a determinat 
următoarea situație-total 134 de pacienți, dintre care 7 bărbați și restul femei (127), 
fiind specializat pe sănătate feminină. Stările sau maladiile cu care s-au prezentat 
pacienții au fost numite în fișele de observații ca: Alte afecțiuni inflamatorii pelviene la 
femei (101 cazuri), Alte inflamații ale vulvei și vaginului (2 cazuri), afecțiuni 
inflamatorii ale colului uterin (2 cazuri), faringită și amigdalită acută (6 cazuri), alte 
boli ale căilor respiratorii superioare (5 cazuri), rino faringită acută (3 cazuri), anemie 
carente fier (1 caz) si diabet non insulinodependent (1 caz). De asemenea, ca 
structura de vârstă indiferent de sex, structura a fost la Elias pe grupe de vârstă: 10 -
20 de ani (2 persoane), 21-30 ani (46 persoane), 31-40 ani (36 pers), 41-50 ani (2 
pers), 51-60 ani (19 pers), 61- 70 ani (22 pers), 71-80 ani (15 pers), peste 80 ani (15 
pers.). La cealaltă unitate medicală a fost următoarea structură de vârstă: sub 10 ani 
9 persoane, 11-20 ani (15 pers), 21-30 ani (37 pers), 31 -40 ani (34 pers), 41-50 ani 
(23 pers), 51-60 ani (8 pers), 61-70 ani ( 6 pers), 71-80 ani (2 pers), peste 80 ani (1 
pers.). 
Uleiuri volatile in vitro 
Din experimente rezultă faptul că uleiul de eucalipt și cel de cimbru și patial de 
busuioc au avut un efect inhibitor asupra celor trei tulpini de Candida (C. albicans, C 
krusei, C. parapsilopsis). Celelalte au avut un efect sub martorul fluconazol. Acestea 
se remarcă prin conținutul de substanțe active. Uleiul de cimbrul conține timol peste 
36%, iar cel de eucalipt are un conținut de cineol de peste 70%, compusi cu puternic 
efect antifungic. Uleiul de Melaleuca conține terpinen-4-ol cu o concentrație de peste 
30%, iar busuiocul conține metil-carvicol peste 40% uneori până la 75%, lemongrass 
citral: 65%-85%, lavanda conține acetat de linalil între 25% si 47% (datele au fost 
furnizate de catre laboratorul firmei). 
 
Experiment cu bacterii antagoniste 
Am testat acest microorganism Bacillus amyloliquefaciens tulpina OS 17 care în 
testele contra fitopatogenilor s-a dovedit a fi cel mai eficace. În studii ulterioare 
acestei teze, se va căuta izolarea și dezvoltarea de noi extrase de la aceasta 
bacterie pentru valorificarea potențialului  antifungic al unor bacterii care nu au mai 
fost folosite în acest scop. Totuși la testele făcute, efectele au fost modeste 
Fotografiile făcute la microscopul electronic cu scanare au relevat aspectul 
binecunoscut al celulelor de drojdie și de hife. Un aspect mai interesant a fost 
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apariția unor celule golite de conținut și apariția unor virusuri la nivelul peretelui 
celular a unora dintre celule, așezate în mod regulat. 
Activitatea antifungica a uleiurilor volatile din plante. 
Activitatea antagonista antifungica a unor bacterii izolate din rizosfera plantelor de 
cultură. 
 
Comentarii generale 
Aspectele epidemiologice ale infectiilor cu Candida din România se încadrează în 
trendul mondial de creștere a frecvenței acestora și a creșterii numărului infectiilor cu 
tulpini (specii) de Candida non- albicans. În același se constată o creștere a 
rezistenței la antifugicele uilizate în terapie în mod curent și aici vorbim de 
antifungicele azolice. Ceea ce este mai grav faptul că există  tulpini care sunt 
rezistente la mai multe antifungice. 
Lupta contra infecțiilor cu drojdiile Candida din România ar trebui sa se facă pe mai 
multe planuri. 

1. Măsuri de igienă publică care să reducă posibilitățile de contaminare 
2. Educarea populației prin medici, radio, televiziune, internet, broșuri, ziare  
3. A se atrage atenția persoanelor din grupele de risc  inclusiv mame cu copii 

mici 
4. Cercetări pentru identificare de noi antifungice eficace 
5. Noi soluții pentru îngrijirea celor imunocompromiși 
6. Soluții pentru evitarea infecțiilor intraspitalicești 

 
Probleme nerezolvate în cadrul cercetărlor doctorale și cercetări în viitorul 
apropiat 
1.Nu s-a rezolvat ce înseamnă candidoze cu alte localizări și cele fără precizare care 
merită un pic mai multă atenție 
2.Nu s-a efectuat separarea proteinelor de membrana si modelul lor electroforetic 
pentru studii de virulență 
3.Nu s-a facut o cercetare pentru identificarea de noi antifungice din bacteriile  
endofite și din alte surse. 
4.Nu s-au facut investigații privind infecțiile nosocomiale cu specii de Candida și noi 
modalitati de combatere inclusiv cele mai eficace substante desinfectate in vitro și in 
vivo. 
5. Nu s-a făcut o anchetă socială cu chestionare pentru infecțiile fungice la medicii de 
familie și la diferite categorii de pacienți în public. 
In viitorul apropiat se vor face cercetări privind noi antifungice utilizabile in 
combaterea infecțiilor candidozice în diferite formulări inclusiv bazate pe 
nanotehnologie cu eliberare controlată, precum și identificarea surselor de noi 
categorii, familli de antifungice și posibilitatea de a identifica modalități de a 
contracara apariția de noi tulpini rezistente, precum și problemele legate de infecțiile 
nosocomiale. 
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