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Transplantácia orgánov rozšírila možnosti liečby mnohých život ohrozujúcich terminálnych štádií 

ochorení. Táto metóda liečby v súčasnosti už nie je výnimočnou, ale stáva sa bežnou praxou všade na 

svete, aj u nás. Zdokonalenie operačných metód aj manažment liečby umožnili dlhodobejšie 

prežívanie a zlepšenie kvality života príjemcov orgánových transplantátov. 

Pokusy transplantovať orgány a kostnú dreň siahajú do roku 1800. Prvú úspešnú transplantáciu 

ľudskej obličky vykonal Dr. Joseph Murray v roku 1954, keď úspešne transplantoval obličku medzi 

identickými dvojčatami. Tento výkon bol veľmi dobre tolerovaný, pretože u geneticky identického 

príjemcu nedošlo k rejekcii orgánu. Prvá úspešná allogenická transplantácia bola transplantácia 

obličky v roku 1959. Aby sa predišlo rejekcii, imunosupresia sa zabezpečila celotelovým ožiarením. 

Úloha imunosupresie pri transplantácii orgánov 

Za posledných 20 rokov sa úspešnosť transplantácií zvýšila, a to hlavne významným zlepšením 

tkanivovej typizácie a imunosupresívnych liečiv. Objavenie imunosupresíva cyklosporín sa považuje 

za najvýznamnejší pokrok v transplantológii. Manažment liečby príjemcu transplantátu je zameraný 

na úspešné zabránenie rejekcii. Aby nedošlo k akútnej rejekcii transplantovaného orgánu, pri každej 

allogénnej transplantácii je od začiatku nevyhnutná imunosupresia. U mnohých príjemcov 

allogénnych transplantátov solídnych orgánov je nutná aj celoživotná udržiavacia imunosupresia. 

Imunosupresívna liečba je obyčajne zabezpečená rôznymi kombináciami glukokortikoidov, 

azathioprinu, cyklosporínu, tacrolimusu, monoklonálnych protilátok OKT3 alebo antilymfocytovým 

globulínom. 

Cyklosporín je vynikajúce, vysoko účinné imunosupresívum, ktoré selektívne potláča bunkami 

sprostredkovanú imunitu. Selektívne inhibuje T-lymfocyty okrem iného blokovaním produkcie 

lymfokínov. Cyklosporín je indikovaný predovšetkým po transplantácii orgánov a kostnej drene k 

zabráneniu odvrhnutia transplantátu, na profylaxiu a liečbu reakcie štepu proti hostiteľovi (graft-

versushost disease, GVHD) a tiež pri liečbe ťažkých autoimunitných chorôb (napr. lupus 

erythematodes, aktívna reumatoidná artritída, psoriáza, atopická dermatitída). Ako každá účinná 

farmakoterapia, aj imunosupresívna liečba prináša riziko nežiaducich sprievodných prejavov. K 

nežiaducim účinkom liečby patrí nefrotoxicita, hepatotoxicita, hypertenzia spôsobená prevažne 

priamym nefrotoxickým účinkom cyklosporínu, hyperplázia gingívy a zvýšená náchylnosť k 

malignitám (B-bunkový lymfóm, skvamocelulárny karcinóm kože, pery a orálnej sliznice, Kaposiho 

sarkóm). 

Hyperplázia gingívy ako komplikácia imunosupresívnej liečby 

Medikamentózne podmienená hyperplázia gingívy ako nežiaduca polieková reakcia je známa už od 

roku 1939, kedy bola prvýkrát popísaná u pacientov liečených antiepileptikom fenytoin. V poslednom 



období sa táto komplikácia často pozoruje aj v súvislosti s cyklosporínom a blokátormi kalciových 

kanálov. Hyperplázia gingívy je častým posttransplantačným problémom súvisiacim s 

imunosupresívnou liečbou. 

Obyčajne vzniká počas prvých 3 mesiacov od začatia liečby. 

Objavuje sa u 30 - 70 % pacientov liečených cyklosporínom. 

Je ťažké stanoviť skutočnú incidenciu cyklosporínom indukovanej hyperplázie gingívy, keďže liek sa 

často používa u pacientov s transplantovaným orgánom v kombinácii s antihypertenzívami - 

blokátormi kalciových kanálov, ktoré sami o sebe spôsobujú hyperpláziu gingívy. Liekom voľby je 

nifedipín, ktorý na rozdiel od iných neovplyvňuje plazmatickú hladinu cyklosporínu. V terapii určitú 

nádej prináša zmena liečby prostredníctvom nov-ších imunosupresív, ako je napr. tacrolimus. 

Súčasné štúdie poukazujú na zlepšenie hyperplázie po zmene liečby na tacrolimus. Bujnenie gingívy 

začína spravidla v oblasti interdentálnych papíl a potom sa postupne rozširuje až na marginálnu a 

pripojenú gingívu. Tieto zmeny postihujú len ozubené úseky chrupu. Predilekčne sú postihnuté 

vestibulárne plochy frontálnej oblasti čeľuste a sánky. V dôsledku zlyhávajúcej ústnej hygieny 

dochádza k prekrývaniu pôvodného nálezu sekundárnym zápalovým procesom. Rozsah hyperplázie 

gingívy varíruje od minimálnej hyperplázie až po extrémnu, spojenú s poruchou funkcie (schéma). 

Histologicky je cyklosporínom indukovaná hyperplázia gingívy veľmi podobná hyperplázii indukovanej 

fenytoínom a všeobecne sa popisuje ako „fibrózna hyperplázia". V spojivovom tkanive dominujú 

rozsiahle depozity kolagénu s relatívne malým množstvom fibroblastov, výrazná vaskularizácia 

spojivového tkaniva s ložiskami zápalových buniek (plazmatické bunky), na povrchu s 

parakeratinizovaným epitelom rôznej hrúbky. Pre všetky medikamentózne podmienené hyperplázie 

gingívy platí, že ich exaktný mechanizmus vzniku je ešte neznámy alebo prinajmenšom nie je ešte 

dostatočne objasnený. Cyklosporín má pravdepodobne priamy vplyv na úroveň proliferácie, 

proteosyntézu a produkciu kolagénu vnímavejších gingiválnych fibroblastov. Za možnú sa tiež 

považuje porucha metabolizmu vápnika. V patogenéze sa predpokladá jednotná hypotéza založená 

na inhibícii apoptózy a zníženej aktivite kolagenázy ovplyvnenej cytoplazmatickým kalciom. 

Hyperplázia gingívy u pacientov s transplantovaným orgánom je značným problémom, keďže 

predstavuje potenciálny zdroj infekcie, okrem toho je aj estetickým hendikepom. U pacientov so zlou 

ústnou hygienou dochádza k zreteľnej resorpcii alveolárnej kosti a následnej strate zubov. 

Terapeutický postup závisí od závažnosti hyperplázie a nálezu na parodonte. Základom je inštruktáž a 

motivácia pacienta k dôkladnej a uvedomelej ústnej hygiene. Primárne sa snažíme o zlepšenie stavu 

konzervačným ošetrením, t. j. odstraňovaním povlakov, zubného kameňa, retenčných miest pre plak 

a ďalších lokálnych iritačných faktorov, ale aj pravidelnou profesionálnou hygienou v recallovom 

systéme. Ako podporná liečba sa odporúča lokálne použitie roztokov s chlórhexidín-diglukonátom. 

Pri výraznej hyperplázii je indikovaná chirurgická intervencia - gingivektómia, ktorá je však 

podmienená súhlasom oddelenia či kliniky, kde je pacient liečený so základným ochorením. Pri 

plánovanom parodontálnom alebo inom chirurgickom výkone je nutné profylaktické krytie 

antibiotikami. Ďalšie terapeutické možnosti sú výhradne v kompetencii ošetrujúceho lekára. Ideálnou 

liečbou je vynechanie príčinného lieku, čo však prakticky často nie je možné. Cyklosporínom 

indukovanú hyperpláziu gingívy je možné ovplyvniť azitromycínom, aj keď mechanizmus účinku nie je 

známy. Množstvo štúdií uvádza dramatické zlepšenie gingiválnej hyperplázie po krátkodobom 

podávaní azitromycínu aj u pacientov, ktorí súčasne s cyklosporínom užívali aj blokátory kalciových 



kanálov. Tento efekt môže byť nezávislý od antimikrobiálneho účinku, keďže podobný efekt nebol 

pozorovaný s metronidazolom. Tento jav je nevysvetliteľný, pretože nedochádza k interakcii 

azitromycínu s absorpciou alebo metabolizmom cyklosporínu. Táto liečba je účinná a u mnohých 

pacientov umožní vyhnúť sa gingivektómii. Liečba by sa mala začať čo možno najskôr, pretože čím 

väčší je stupeň iniciálnej hyperplázie, tým menší je efekt. Azitromycín je veľmi dobre tolerovaný a 

väčšinou neovplyvňuje hladinu cyklosporínu, kreatinínu alebo ALT. U niektorých pacientov s ťažkou 

hyperpláziou refrakténou na liečbu by mohla byť vhodná konverzia na tacrolimus. U pacientov 

liečených tacrolimom sa hyperplázia gingívy pozoruje zriedkavo. Súčasné štúdie poukazujú na 

zlepšenie hyperplázie po zmeme liečby na tacrolimus. 

Záver 

Problematika transplantačnej medicíny je interdisciplinárna a cieľom tohto textu bolo priblížiť ju z 

pohľadu zubného lekára. Zamerali sme sa len na cyklosporínom indukovanú hyperpláziu gingívy, ale 

vážnu komplikáciu predstavuje aj riziko infekcie v dôsledku samotnej imunosupresie. Stomatologickú 

starostlivosť o týchto rizikových pacientov je preto nutné zabezpečiť v úzkej spolupráci a po 

konzultácii s ošetrujúcim lekárom nielen po transplantácii, ale už v období, kedy pacient na 

transplantáciu ešte len čaká. 

 

 

Kazuistiky 

Na parodontologickom oddelení máme v starostlivosti pacientov prevažne po transplantácii obličky, 

ktorí boli k nám poukázaní ošetrujúcimi lekármi z nefrologických poradní. 

Kazuistika 1 (obr. 1). Hyperplázia gingívy 2. až 3. stupňa vo frontálnom úseku chrupu u 39-ročného 

pacienta, 7 rokov po transplantácii obličky. Užíva Sandimmun-Neoral, Norvasc, Enap, Vitamin E, 

Milurit, Cellcept. Realizovaná konzervačná parodontologická liečba, t. j. inštruktáž o správnej 

technike čistenia chrupu (Bassova metóda), pravidelné odstraňovanie zubného kameňa, v domácej 

starostlivosti výplachy ústnej dutiny chlórhexidínovými roztokmi. 

Kazuistika 2 (obr. 2). Hyperplázia gingívy 1. až 2. stupňa vo frontálnom úseku chrupu u 22ročného 

pacienta, 10 rokov po transplantácii obličky. Užíva Sandimmun-Neoral, Prednison, Cellcept, Tritace. 

Pred 6 rokmi v lokálnej anestézii realizovaná gingivektómia vo frontálnom úseku čeľuste aj sánky, 

teraz len konzervačná parodontologická liečba. Obr. 3 - ten istý pacient, po 6 týždňoch liečby došlo k 

výraznej redukcii hyperplázie a zápalu. 

Kazuistika 3 (obr. 4). Hyperplázia gingívy 2. až 4. stupňa u 16-ročného pacienta, 4 rokov po 

transplantácii obličky. Užíva Sandimmun-Neoral, Prednison, Norvasc, Rocaltrol, Pyridoxin. 

Realizovaná konzervačná parodontologická liečba, vrátane celkovej antibiotickej terapie. Obr. 5 - ten 

istý pacient. V lokálnej anestézii a antibiotickej clone realizovaná gingivektómia v rozsahu zubov 25 - 

27 palatinálne a vestibulárne. Histologickým vyšetrením verifikovaná inflammatory papillary 

hyperplasia. Stav operovanej oblasti po 3 mesiacoch s náznakmi recidívy. Obr. 6 - ten istý pacient. 

Hyperplázia gingívy 4. stupňa v oblasti zubov 34 až 37 vestibulárne - stav pred operáciou. V lokálnej 

anestézii a antibiotickej clone realizovaná gingivektómia. Obr. 7 - ten istý pacient, stav 2 týždne po 



gingivektómii a stav po 1 roku od operácie a po konverzii na tacrolimus. Obr. 8 - stav po konverzii na 

tacrolimus. Viditeľný zreteľný ústup hyperplázie a zápalu v porovnaní s lokálnym nálezom pri prvom 

vyšetrení (obr. 4). Vo frontálnych úsekoch chrupu nebola realizovaná gingivektómia. 

Kazuistika 4 (obr. 9). Hyperplázia gingívy 3. až 4. stupňa v celom rozsahu chrupu u 17-ročnej 

pacientky, 8 rokov po transplantácii obličky. Užíva Sandimmun-Neoral, Prednison, Cellcept, Pyridoxin, 

Actiferin, Ac. Folicum, Neorecormon. V minulosti v celkovej anestézii realizovaná gingivektómia v 

rozsahu zubov 13 až 26 a 43 až 37 vestibulárne a orálne. Po 2 mesiacoch náznaky recidívy, po 3 

rokoch hyperplázia gingívy v celom rozsahu chrupu, malhygiena, nánosy zubného kameňa a kývavosť 

zubov 26, 27, 36, 37. Obr. 10 - tá istá pacientka, v lokálnej anestézii realizovaná reoperácia v rozsahu 

zubov 43 - 33. Stav po 4 týždňoch od gingivektómie. 

 

 


