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Nevyhnutnosť ošetrenia ústnej dutiny pred začatím celkovej liečby u rizikových pacientov 
 
 
Neliečené ochorenia ústnej dutiny spôsobené bakteriálnych plakom predstavujú vysoké 
riziko komplikácií celkových stavov. Každodenná prax nám ukazuje mnohé problémy tzv. 
nepripraveného pacienta, u ktorého ak nie je riešená fokálna infekcia dentogénneho 
pôvodu, dochádza k hematogénnemu rozsevu produktov bakteriálneho metabolizmu z 
ústnej dutiny do vzdialených orgánov. 
 
Veľmi výrazný podiel predstavujú napríklad pacienti, ktorí sú zaradení do transplantačného 
programu. Závažné celkové ochorenie mení myslenie a rebríček priorít takto postihnutého 
pacienta, a preto mnohí z nich sa úplne prestanú zaujímať o ústne zdravie a podceňujú jeho 
význam pre celkové zdravie. Stav v ústnej dutine si vyžaduje včasnú elimináciu ochorení v 
ústnej dutine. V mnohých prípadoch je dostatok času, kedy od definitívnej indikácie a 
rozhodnutia sa pacienta pre transplantáciu plynie časové obdobie pre získanie vhodného 
darcu. V takomto prípade je nevyhnutné, aby lekár - špecialista odoslal pacienta k zubnému 
lekárovi na komplexné ošetrenie. Aj keď indikovaná extrakcia predtým klinicky pokojného 
zuba sa javí pacientovi ako zbytočná, je potrebné citlivo a jasne vysvetliť následky a 
komplikácie celkovej liečby. Extrakcia zubov je prvý predpoklad úspešnej prípravy pacienta. 
Extrakcia zuba alebo iný chirurgický výkon v ústnej dutine by mali byť realizované aspoň 2 
mesiace pred transplantáciou tkaniva alebo orgánu. 
 
Zubný kameň vzniká ako dôsledok nedokonalej hygieny ústnej dutiny. Je to mineralizovaný 
bakteriálny povlak, ktorý mechanicky a mikrobiologicky irituje gingívu čerstvou vrstvou 
baktérií plaku na povrchu zubného kameňa. Zubný kameň je lokálny rizikový faktor zápalu 
tkanív parodontu a je nevyhnutné jeho pravidelné odstraňovanie. Kým u zdravého jedinca 
postačuje interval recallu 6 mesiacov, u rizikových pacientov je indikácia každé 3 mesiace. 
Ochoreniami parodontu je na Slovensku postihnutých cca 85 % dospelých jedincov. U 
rizikových pacientov je indikovaná konzervačná liečba zápalu parodontu, ktorá okrem 
dokonalého odstránenia plaku a iných plak retinujúcich faktorov, vrátane ústnej hygieny, 
musí zahŕňať dlhodobú lokálnu antimikrobiálnu liečbu ordinovanú zubným lekárom. Ako 
základ sú indikované výplachy roztokom 0,12 % chlorhexidínu v kombinácii domácej 
starostlivosti s ambulantnými výplachmi parodontálnych vačkov. 
 
Ošetrenie zubného kazu je ďalšou súčasťou redukcie bakteriálneho účinku. Princípom musí 
byť zachovanie vitálneho zuba. Akékoľvek rozšírenie a postihnutie kariézneho procesu na 
zubnú dreň predstavuje pre celkový organizmus riziko komplikácie rozsevu bakteriálnej 
infekcie. Veľký význam v slede týchto postupov má intenzívna fluoridácia v terapeutických 
dávkach v kombinácii: zubná pasta + fluoridový gél (v domácej starostlivosti pacientom) + 
aplikácia roztoku (ambulantne zubným lekárom). Cieľom je prevencia zubného kazu, 
redukcia kariogénnych baktérií, a tým zníženie rizika extrakcie zuba. Všetky doterajšie 



výsledky klinických štúdií jednoznačne hovoria v prospech úzkej spolupráce špecialistu 
všeobecnej medicíny a zubného lekára. Eliminovaná fokálna infekcia dentogénneho pôvodu 
je zárukou zabezpečenia kvality života pacienta, a preto nebojme sa spolupráce. 
 
 


