
UVEREJNENÉ:  31.10.2013  

LEKÁRSKE LISTY 

Parodontitis - fokálna infekcia dentogénneho pôvodu 

Autori: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., MUDr. Eva Janitorová, PhD. 

 

Ústna dutina je vstupnou bránou do ľudského organizmu, je zrkadlom zdravia alebo choroby, 

indikátorom, ktorý odzrkadľuje stav mnohých orgánov ľudského tela. Ústna dutina obsahuje viac ako 

polovicu komenzálnych mikroorganizmov ľudského tela, je nositeľom asi 6 biliónov mikroorganizmov 

predstavujúcich cca 500 bakteriálnych druhov. 

Tieto baktérie predstavujú biofilm - mikrobiálny ekosystém, ktorý je dynamický, extrémne citlivý k 

možným vplyvom ľudského organizmu počas celého života. Podľa definície WHO parodontitis je 

chronické infekčné neprenosné ochorenie a postihuje asi 70 % dospelej populácie. Vzhľadom na jej 

zo začiatku asymptomatický priebeh samotní pacienti stav nepovažujú za vážny a už vôbec neuvažujú 

o možnosti negatívneho ovplyvnenia celkového zdravotného stavu. Zdrojom infekcie sú parodontálne 

vačky, v ktorých subgingiválny biofilm obsahuje veľké množstvo G-negatívnych, neustále prítomných 

baktérií najmä v lakúnach alveolárnej kosti a ich eliminácia je obtiažna (obr. 1). Subgingiválne 

zloženie je rozdielne u jednotlivcov a dochádza k jeho obnove aj po celkovej antibiotickej liečbe. 

Fokálna infekcia dentogénneho pôvodu je definovaná ako sekundárna alebo celková infekcia 

spôsobená rozptylom mikroorganizmov do vzdialených orgánov, pričom primárna infekcia je 

lokalizovaná v tkanivách apikálneho a marginálneho parodontu (Browse Medical Dictionary). V 

skutočnosti ide o početnú skupinu ochorení alebo stavov, medzi ktoré patrí aj parodontitis alebo 

parodontitis marginalis. SZO v roku 2011 vyzvala odborníkov orientovať pozornosť k nevyhnutnej 

spolupráci pri potvrdenom vzájomnom vzťahu medzi ústnym zdravím a celkovým zdravotným stavom 

jedinca. Hlavné oblasti predstavujú kardiovaskulárne ochorenia srdca, infarkt myokardu, riziková 

gravidita, bakteriálna pneumónia a DM na jednej strane a parodontitis na druhej strane (obr. 2). 

Parodontitis a kardiovaskulárne ochorenia (KVO) 

Parodontitis je častejšie diagnostikovaná u pacientov s KVO a predstavuje pre nich štatisticky 

signifikantné riziko. Parodontitis je „nízkostupňová" bakteriémia a endotoxémia. Analýza etiológie 

bakteriálnych endokarditíd vykázala okrem základných patogénov (rod streptokokus a stafylokokus) 

veľké zastúpenie Agreggatibacter actinomycetemcomitans - 26 % (primárna humánna lokalita je 

ústna dutina), Lactobacillius - 21 % a Eikenella corrodens - 7 %. Transport bakteriálnych enzýmov a 

toxínov je hematogénnou cestou. 

Parodontitis a tehotenstvo 

Ide o multifaktoriálny princíp účinku vychádzajúci zo zmien: zloženia mikroorganizmov v 

bakteriálnom biofilme; imunologických funkcií; vlastností kapilár gingívy; bunkových funkcií gingívy (v 

krvných cievach, v epiteli a v spojivovom tkanive gingívy). Tehotenstvo ovplyvňuje imunitnú odpoveď 

parodontu zvýšenou zápalovou reakciou a zmenou zloženia subgingiválneho biofilmu. Zvyšuje sa 

počet aneróbnych baktérií voči aeróbnym druhom a prevláda výskyt Bacteroides melaninogenicus a 



Prevotella intermedia (z 2,2 na 10,1 %). Vysoká hladina progesterónu vyvoláva lokalizovaný zápal 

zníženou produkciou IL-6 a dochádza k zvýšenej produkcii prostaglandínov. Významné poznatky o 

vzťahu neliečenej parodontitídy a jej vplyve na priebeh tehotentstva zhrnul Offenbacher a kol. (1996) 

a potvrdil tak negatívny účinok neliečeného chronického zápalu na tehotenstvo. U žien s rizikovou 

graviditou bol zistený signifikantne vyšší počet parodontálnych vačkov, ktoré sú zdrojom bakteriálnej 

infekcie. Dochádza k nepriamemu šíreniu infekcie translokáciou bakteriálnych endotoxínov 

(lipopolysacharidov) a k aktivite materských zápalových mediátorov. G-negatívne baktérie pri 

ochoreniach parodontu dovoľujú selektívny rast alebo inváziu G-negatívnych baktérií v 

urogenitálnom trakte a prienikom placentou vstupujú do cirkulácie plodu. Komplikácie v priebehu 

tehotenstva u žien s neliečenou parodontitídou sú 7,5- až 20-krát častejšie ako u žien so zdravým 

parodontom. Infekcia parodontu matky pri chýbaní ochranných protilátok je v spojení s celkovým 

rozsevom baktérií, ktoré sa posúvajú k plodu a výsledkom je predčasný pôrod. Je dôležité vedieť, že 

ošetrenie parodontu pred 28. týždňom gravidity signifikantne redukuje počet predčasných pôrodov 

detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou 

Bakteriálna pneumónia 

Baktérie parodontitídy sa do pľúc pri chronickej bronchitíde a chronickej obštrukčnej chorobe pľúc 

dostávajú aspiráciou orofaryngeálnej bakteriálnej flóry alebo inhaláciou infekčného aerosólu pri kašli 

alebo postupom zápalového procesu z okolitých štruktúr a hematogénnym rozsevom infekcie. Je 

dokázané, že títo pacienti ako aj dlhodobo hospitalizovaní majú horšiu ústnu hygienu než tzv. 

ambulantní pacienti alebo zdraví pacienti. Intenzívna tvorba plaku je spojená s interakciou medzi 

bežnými baktériami plaku a respiračnými patogénmi, ktoré sa potom uvoľňujú do sliny. Z 

bakteriálneho biofilmu pochádzajúce Prevotela gingivalis a Agreggatibacter actinomycetemcomitans 

sú aspirované do pľúc, kde zhoršujú už existujúcu infekciu. 

Diabetes mellitus (DM) 

Epidemiologické údaje dokazujú, že DM je veľký rizikový faktor pre rozvoj existujúcej parodontitídy. 

Jednoznačne je dokázaný vzťah medzi stupňom hyperglykémie a závažnosťou parodontitídy. Pri DM 

typu 1 je vyššia frekvencia výskytu a závažnosť parodontitis u detí a adolescentov ako u rovnakej 

vekovej skupiny zdravých jedincov. DM typu 2 je signifikantný rizikový faktor pre progresiu resorpcie 

alveolárnej kosti. Riziko parodontitis je vyššie u pacientov so zlou glykemickou kontrolou ako u 

pacientov spolupracujúcich, kde dochádza k progresívnej strate úponového epitelu a resorpcii 

alveolárnej kosti. Výsledky súčasných vedeckých štúdií jednoznačne podporili koncepciu, že liečená 

infekcia parodontu môže pozitívne ovplyvniť glykémiu u diabetických pacientov. Pacienti o tomto 

riziku musia byť informovaní. Včasná diagnostika a prevencia majú základný význam pred 

ireverzibilnou stratou tkaniva parodontu a včasné ošetrenie detí a dospelých u parodontológa je 

indikáciou pre parodontálny skríning. Podpora ústneho zdravia u diabetikov má byť neoddeliteľnou 

súčasťou celkového manažmentu liečby. Užšia spolupráca medzi diabetológom a zubným lekárom je 

dôležitá pre spoločný postup liečby u pacientov s DM a parodontitis akonáhle je diabetes mellitus 

diagnostikovaný. Závery: Pacientom s vysokým rizikom pre vyššie uvedené ochorenia má byť 

indikované komplexné parodontologické vyšetrenie. Pre úspešnú liečbu celkových ochorení je 

nevyhnutné vysvetliť pacientovi podstatu ochorenia v ústnej dutine, význam mikroorganizmov a ich 

pôsobenie v ľudskom tele. Je dôležité stanoviť liečebný plán s absolútnou minimalizáciou účinku 



fokálnej infekcie, dokonalé ošetrenie ústnej dutiny, zníženie rizika bakteriálnej infekcie, pravidelné 

odstraňovanie zubného kameňa, najmä subgingiválny scaling. 

Odporúča sa pravidelný recall s aplikáciou lokálnej antimikrobiálnej liečby do parodontálnych vačkov 

a liečbou minimalizovať chirurgickú liečbu, napr. extrakcie zubov. U pacientov zaradených do 

transplantačného programu indikovať tento program už na začiatku diagnostiky ochorenia. 

 


