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Úvod 
Tématem mé absolventské práce jsou ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ (ve 

vztahu k hygieně). 

Téma považuji za velice aktuální, protože přes zvýšení životní úrovně a 

zdravotnickou i mediální osvětu se stále za dostatečnou péči o dutinu ústní považuje 

vyčištění zubů ráno a večer.  

Dutina ústní je vizitkou každého z nás; denně se prezentujeme na veřejnosti a ze 

zkušeností víme, že „nedokonalý chrup“ může v kontaktu s ostatními lidmi poškodit nebo 

minimálně změnit „dokonalost“ našeho obrazu. K tomuto zjištění není zapotřebí provádět 

velký a nákladný výzkum – zrak a čich odhalí při komunikaci s lidmi důsledky  

malhygieny dutiny ústní okamžitě. Nutno podotknout, že některá onemocnění jsou přes 

pokroky v medicíně obtížně léčitelná a postižení mohou být značně psychicky 

traumatizovaní (např. zápachem ze svých úst), takže se snaží kontakt s okolním světem 

minimalizovat, což vede k sociální izolaci. 

Kromě psychosociálního dopadu má stav dutiny ústní význam pro udržení zdraví 

celého těla. Správnou péčí o dutinu ústní a zuby lze výrazně omezit zánětlivá onemocnění 

zubů a výskyt zubního kazu, zánětlivých nemocí parodontu, jazyka a mízního systému 

dutiny ústní. Tím se zlepšuje i celkový zdravotní stav člověka, prodlužuje se i jeho věk. 

Souvislost mezi výskytem nemocí dutiny ústní a rozvojem některých patologických stavů 

(např. kardiovaskulárních chorob, respiračních infekcí, malnutrice) je dávno známa. Proto 

klademe velký důraz na prevenci. Nutnost kvalitní péče o dutinu ústní zdůrazňujeme v 

dnešní době také proto, že se stále rozšiřuje spektrum infekčních chorob ústní sliznice v 

důsledku zvýšeného nárůstu počtu jedinců s funkční nedostatečností imunitního systému 

různého původu (např. HIV). 

V práci se zaměřím na anatomii a nejfrekventovanější patologické stavy dutiny 

ústní. V praktické části vytvořím receptář nejčastěji používaných individuálně 

připravovaných léčivých přípravků v dětském lékařství, všeobecném praktickém lékařství 

a ve stomatologii. Receptář individuálně připravovaných léčivých přípravků budu tvořit ve 

spolupráci s lékaři daných oborů formou řízeného rozhovoru. Dále zařadím literaturu, 

elektronické odkazy a časopisy vztahující se k dané problematice. 
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1 Cíle 
Hlavním cílem mé absolventské práce je vypracovat přehled nejčastěji 

používaných individuálně připravovaných léčebných přípravků v praktickém a 

dětském lékařství a stomatologii. 
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2 Teoretická část 

2.1  Anatomie, histologie a fyziologie dutiny ústní 

2.1.1. Anatomie dutiny ústní 

Dutina ústní (cavum oris) je počátkem trávicího systému. Ohraničují ji rty, tváře, 

jazyk, který je připevněn k čelisti, a zuby. Skládá se ze sliznice, podslizničního vaziva, 

mimických a žvýkacích svalů, kůže. Zde je počátek trávení, potrava se zde rozmělňuje na 

menší kousky a mísí se se slinami. Ústní sliznice je krytá vrstevnatým dlaždicobuněčným 

epitelem. Lze ji rozdělit na dvě odlišné části, které se liší přítomností nebo naopak absencí 

rohové vrstvy na povrchu slizničního epitelu. Rohovění ústní sliznice se vyskytuje v 

oblasti tvrdého patra, hřbetu jazyka a části alveolární sliznice v bezprostřední blízkosti 

zubů, která se označuje jako dáseň (gingiva). K dalšímu rohovění dochází také v oblasti 

retní červeně. Zbylé úseky ústní sliznice jsou kryté nerohovějícím vrstevnatým 

dlaždicobuněčným epitelem. Pokud k rohovění těchto částí dojde, je to považováno za 

patologický stav. Zvláštní postavení na rozhraní mezi kůží a sliznicí má retní červeň. Z 

klinického hlediska spíše ústní sliznice, z histologického hlediska vrchní vrstva kůže 

(epidermis) s řádným rohověním, ale bez přítomnosti většiny kožních adnex (vlasové 

folikuly, potní žlázky, …). Rovněž zde nejsou žádné ústní vývody drobných slinných žláz. 

V důsledku jen slabé rohové vrstvy a naprosté absence ochranných a zvlhčujících faktorů 

kožních a slinných žlázek je retní červeň více citlivá a zranitelná s možností rychlého 

osýchání s tvorbou šupin, ragád až tvorby fisur a krust. [SLEZÁK, 1997] 

Z jednotlivých vrstev dlaždicobuněčného epitelu kryjící ústní sliznici je při 

vyšetření dobře patrná vrstva buněk nasedající na bazální membránu (stratum basale 

cylindricum), dále nejtlustší vrstva epidermis (stratum spinosum), v rohovějících úsecích 

také rohová vrstva (stratum corneum). Mezi epitelovými buňkami jsou keratinocyty 

(buňky vznikající v bazální vrstvě epidermis, které se postupně posouvají směrem ke 

kožnímu povrchu a průběžně mění svoji charakteristiku), melanocyty (světlé buňky 

nacházející se v epidermis těsně nad její nejspodnější, bazální vrstvou. V melanocytech 

vzniká přirozené kožní barvivo melanin. Dále Langerhansovy a dendritické buňky (jsou 
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součástí imunitního systému). Dlaždicobuněčný vrstevnatý epitel tvoří na hřbetu jazyka 

tzv. papily. Máme různé druhy papil: nitkovité (papillae filiformes), listovité (papillae 

foliatae), hrazené (papillae circumvalatae), houbovité (papillae fungiformes). Nitkovité a 

houbovité papily tvoří fyziologický povlak jazyka. Listovité papily jsou umístěny v oblasti 

zřasené sliznice na hranách jazyka. Hrazené papily jsou hlavní pro vnímání chuti.                        

[SLEZÁK, 1997] 

Orgán chuti je soubor receptorů, který se souborně nazývá chuťové pohárky 

(caliculi gustatorii). Jsou to receptory, které jsou rozesety ve sliznici jazyka (zčásti také ve 

sliznici zadní stěny hltanu a měkkého patra). Největší množství chuťových pohárků je ve 

sliznici hrazené a listovité papily. Malé množství chuťových pohárků je v houbovitých 

papilách. Mezi další receptory chuti patří i volná nervová zakončení v celé dutině ústní. 

Chuťové pohárky jsou uloženy v epitelu sliznice, vytvářejí je smyslové buňky a podpůrné 

buňky, oboje jsou vysoké a štíhlé. Smyslové buňky mají na vrcholcích členité a dlouhé 

mikroklky. Podpůrné buňky jsou mezi smyslovými buňkami a vytvářejí povrchový plášť 

chuťových pohárků. Dále jsou v chuťovém pohárku bazální buňky. Ty jsou nízké, 

průběžně se diferencují a nahrazují zanikající smyslové buňky. Na vrcholku chuťového 

pohárku je tzv. chuťový pór (porus gustatorius), povrchová jamka a pod ní vkleslina do 

pohárku, která je vyplněna hlenovitou látkou (pomáhá zprostředkovat kontakt vrcholku 

smyslové buňky s vnímanou látkou). Orgán chuti rozeznává čtyři hlavní chuti: kyselou, 

hořkou, slanou, sladkou. Každý chuťový pohárek může vnímat všechny čtyři hlavní chuti i 

jejich kombinace. Volná nervová zakončení ve sliznici dutiny ústní navíc vnímají kyselou 

chuť. Určité chutě jsou lépe vnímány na určitých místech jazyka: sladkost na hrotu jazyka, 

slanost vpředu po stranách jazyka, hořkost na hřbetu jazyka vzadu a kyselost na bočních 

stranách hřbetu jazyka. Chuťových pohárků během života ubývá, hlavně ve stáří.                 

[ČIHÁK, 2001] 

 

2.1.2 Nervové zásobení dutiny ústní 

Senzitivní a senzorická inervace jednotlivých částí dutiny ústní je spojena                   

s inervací jazyka, hltanu, žvýkacích a mimických svalů. Senzitivní inervace ústní sliznice, 
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obličeje, zevního ucha, dutiny nosní a očnice je zajištěna prostřednictvím V. hlavového 

nervu – tzv. trojklaný nerv (nervus trigeminus). Inervaci sliznice v oblasti kořene jazyka 

zajišťují senzitivní inervaci IX. hlavový nerv – jazykohltanový (nervus glossopharyngeus) 

a X. hlavový nerv – tzv. bloudivý (nervus vagus). Senzorickou inervaci zajišťuje v oblasti 

předních dvou třetin jazyka chorda tympani. Kořen jazyka je senzoricky inervován IX. 

hlavovým nervem – tzv. nervus glossopharyngeus. [SLEZÁK, 1997] 

 

2.1.3 Složení slin 

Sliny usnadňují žvýkání a polykání. Podslizniční vazivo se nachází v celém 

rozsahu ústní sliznice, nachází se zde velké množství drobných slinných žlázek: 

mucinózních, serózních a smíšeného typu, tyto žlázky tvoří sliny trvale. Udržují tak 

sliznici dutiny ústní kluzkou a zvlhčenou. Máme příušní (gl. parotis), podjazykové (gl. 

sublingualis) a podčelistní (gl. submandibularis) žlázy, jsou to žlázy se zevní sekrecí             

(viz Obr. č. 1). Sliny obsahují směs enzymů, glykoproteinů (mucin), anorganických iontů, 

organických sloučenin a vody, produkce je asi 1,5 l / den. Další součástí jsou epitelie, 

leukocyty, malé množství albuminů a globulinů. Ve slinách je také obsažena α – amyláza 

(ptyalin), mucin (směs glykoproteinů). α – amyláza štěpí rostlinný i živočišný škrob. 

Potrava je vystavena tomuto enzymu pouze krátkou dobu a tak se zde štěpí pouze 5 – 10 % 

škrobu. Dále toto štěpení probíhá v žaludku, dokud není enzym inaktivován žaludeční 

šťávou. Ve slinách jsou také přítomny vitaminy, hlavně rozpustné ve vodě.  Dále je ve 

slinách možno prokázat velké množství virů. Do slin se dostávají cestou endogenní nebo 

z krve, vyskytují se vždy v malém množství. Ve slinách se vyskytují herpes viry, 

enteroviry, adenoviry, papovaviry, retroviry, virus hepatitidy B, myxoviry, rinoviry, 

rhabdoviry, poxviry, bakteriofágy. [ SLEZÁK, 1997; SILBERNAGL, 1981] 
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Obr. č. 1: Slinné žlázy člověka: 

1) příušní žláza, 2) podjazyková žláza, 3) podčelistní žláza. 

[www.wikipedia.cz, 7] 

 

 Výsledný roztok slin je hypotonický. Konečné složení slin je závislé na stupni 

sekrece a typu žláz.  Sliny se vyměšují podle potřeby, v klidu je jejich produkce malá. 

Jejich sekrece se přizpůsobuje složení a druhu přijímané potravy. Vyměšování je řízeno 

mechanickými, fyzikálními a psychickými podněty. Reflexy jsou zčásti nepodmíněné (není 

nutné zapojení vyšších oddílů CNS) a podmíněné (zapojení slinných reflexů). Podráždění 

je vedeno do prodloužené míchy dostředivými vlákny n. trigemini, n. facialis, n. 

glossopharyngei a n. vagi. Při nedostatku vody je tvorba slin snížena (xerostomie). 

Kalikrein je enzym, který je uvolňován z buněk slinných žláz po aktivaci parasympatikem. 

Kalikrein odštěpuje z prekursoru bradykinin a ten způsobuje vazodilataci a sekreci 

vodnatých slin, tento účinek je blokován atropinem. Sliny udržují v ústech hodnotu pH = 

7,0. Při vyšší kyselosti se ztrácí vápenaté ionty z chrupu. [SILBERNAGL, 1981] 

 

2.1.4 Mikroflóra dutiny ústní 

Mikroflóra dutiny ústní je velice specifickou součástí lidského organismu, je 

osídlena četnými aerobními a anaerobními mikroorganismy. Zastoupení těchto 

mikroorganismů je nekonstantní a je závislé na mnoha zevních i vnitřních faktorech (věk, 

stav chrupu a hygieny ústní dutiny, celkový zdravotní stav, skladba potravy, 

farmakoterapie apod.). Je zde otevřený růstový systém mikroorganismů, který funguje 
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zejména v důsledku toku slin, které omývají povrch ústní sliznice a tím na ni přináší 

mikroorganismy, které se mohou na sliznici uchycovat a pomnožovat. Bakteriální flóra v 

dutině ústní je důležitá při chorobných procesech. Vztah je jednak mezi mikroorganismy 

samotnými a jednak mezi mikroby a makroorganismem. Poměrná stálost ústní flóry je 

závislá na chemicko-fyzikálním prostředí dutiny ústní. Pokud dojde ke změně prostředí, 

tak se buď snižuje, nebo zvyšuje vliv určitých druhů mikroorganismů. Osídlení sliznice 

jazyka mikroorganismy je celkem konstantní: streptokoky tvoří cca 38 %, veillonella 14 %, 

stafylokoky 6,5 %, bakteroidy 5 %, neisserie 2,3 %, vibriony 2,1 %, fusobakterie 0,8 %, 

gramnegativní tyčinky 3,2 %. V dutině ústní se zachycují stejné mikrobiální druhy jak za 

fyziologických tak i za patologických podmínek. [ŠKACH, 1975; SLEZÁK, 1997] 

„U dospělého člověka tvoří mikroflóru ústní dutiny více než 30 mikrobiálních 

druhů. Většina mikrobů pochází z hřbetu jazyka, mikroorganismy jsou přítomny v 

gingivální štěrbině a tvoří též zubní mikrobiální povlak.“ [ŠKACH, 1975, s. 54] 

Do porodu je dutina ústní sterilní. Po průchodu porodními cestami se kontaminuje 

vaginální a střevní mikroflórou matky. V prvních dnech a týdnech po porodu je osídlování 

ústní sliznice nezávislé na potravě. Do prořezávání dočasného chrupu je mikroflóra dutiny 

ústní konstantní. Vyskytuje se zde Streptococcus salivarius (bakterie, která patří do 

skupiny orálních viridujících streptokoků), Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium 

pseudodiphthericum (bakterie přítomná na sliznici horních dýchacích cest), veillonelly. Po 

prořezávání prvních zubů se dále v ústní mikroflóře vyskytuje Streptococcus sanguis, 

Streptococcus mutans (bakterie patří do viridujících orálních streptokoků). V dutině ústní 

tvoří významnou součást plaku a patogenetický činitel zubního kazu laktobacily, anaerobní 

bakterie (vlákna, koky, tyčky, spirochety), kvasinky rodu Candida, orální protozoa.  

Na povrchu zubů nacházíme tzv. mikrobiální povlak. Složení tohoto povlaku 

závisí na lokalizaci v dutině ústní. Mikroflóra dutiny ústní se dále během života nemění. 

Účastní se na obranyschopnosti ústní sliznice vůči patogenním vlivům. Zásadní změna 

ústní mikroflóry nastává až po úplné ztrátě zubů, kdy se pomnožuje Streptococcus 

salivarius. [SLEZÁK, 1997] 

Mikroorganismy dutiny ústní z hlediska klinicko-patologického dělíme na 

saprofytické (organismy, které živiny získávají z odumřelých těl jiných organismů a 

rozkládají je), podmíněně patogenní (běžně se vyskytující jako součást mikroflóry, ale v 
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určitém případě začnou patogenně působit) a primárně patogenní. Řadíme mezi ně 

bakterie, viry, kvasinky (tzv. orální protozoa). V dutině ústní se vyskytují buď trvale, nebo 

pouze přechodně a to např. s jídlem, s tekutinami.), často se vyskytují stafylokoky 

(Streptococcus albus, Streptococcus epidermidis), laktobacily, neisserie včetně Neisserie 

meningitidis, Haemophilus influenzae. K přechodným mikroorganismům řadíme 

Escherichia coli, Enterobacter sp., Klebsiella sp., Proteus sp., Pseudomonas aeruginosa 

(všechny mikroorganismy se také vyskytují non-orálně, je možné je z jednoho místa 

přenést jinam). [SLEZÁK, 1997] 

 

2.2 Chrup a jeho význam 

2.2.1 Typy chrupu 
           Lidský chrup je tzv. chrup heterodontní (se zuby různé velikosti), se zuby různě 

utvářenými (řezáky, špičáky, stoličky). Člověk má čtyři typy zubů: řezáky (dens incisivus), 

špičáky (dens caninus), třenové zuby (dens premolaris), stoličky (dentes molares).             

[www. zdn.cz, 8] 

V průběhu života se chrup vymění, na začátku máme tzv. dočasný chrup (tzv. 

mléčný chrup) a následně definitivní chrup (tzv. stálý chrup). Dočasný chrup se prořezává 

v průběhu 6. – 30. měsíce života dítěte a má 20 zubů. V každé polovině čelisti najdeme 2 

řezáky, 1 špičák a 2 stoličky. Definitivní chrup má 32 zubů, tvoří se od 6. do 14. roku. 

Výjimkou jsou tzv. zuby moudrosti (dens serotines), které se prořezávají mezi 18. – 30. 

rokem života. V každé polovině čelisti jsou 2 řezáky, 1 špičák, 2 třenové zuby a 3 stoličky. 

2.2.2 Stavba zubu 

Zub se skládá z korunky, krčku, který je uložený v dásni, a kořene vsazeného do 

zubního lůžka (viz Obr. č. 2). Uvnitř zubu je dřeňová dutina vyplněna zubní dření. 

Kořenem k ní vede úzký kanálek přivádějící cévy a nervy. Na povrchu korunky je 

sklovina, na krčku a kořeni zubní cement. Hlavní složkou zubů je zubovina. Se zubním 

lůžkem je zub spojen vazivovou ozubicí. [www.zdn.cz, 8] 
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Obr. č. 2: Anatomie zubu (stolička). 

A – korunka, B - kořen 

1- zubní sklovina, 2- zubovina, 3- zubní dřeň, 4- dáseň, 5- zubní cement, 6- čelistní kost, 7- 

céva, 8- nerv 

[www.wikipedia.cz, 7] 

Dále jej tvoří: 

Nasmythova blanka (cuticula dentis) – tenká blanka kryjící povrch zubu v tloušťce 

asi 1 – 2 µm. Chybí na řezácích a ploškách zubů. 

Sklovina (email) – je bílá, průsvitná a velmi tvrdá hmota. Skládá se z 95 % z 

anorganických solí (hlavně hydroxylapatit), 4 % vody, 1 % organické složky                      

(enameliny, amelogeniny). Sklovina nemá schopnost regenerace. 

Zubovina (dentin) – nažloutlý, matný materiál, skládající se ze 70 % z 

anorganických solí (hlavně hydroxylapatit), 20 % organických složek (kolagen, 

glykosaminoglykany) a 10 % vody. 

Zubní cement (substancia ossea) – nažloutlý, matný materiál, skládající se z 62 % 

z anorganických solí (hydroxylapatit), 28 % organických složek a 12 % vody. Vyskytuje se 

pouze v oblasti kořene zubu. 

Zubní dřeň (pulpa dentis) – rosolovitá substance obsahující krevní kapiláry, 

senzitivní inervaci, buňky (hlavně fibroblasty, dále histiocyty, plazmatické buňky, 
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granulocyty, lymfocyty) a mezibuněčnou hmotu (kolagenní a retikulární vlákna, 

mukopolysacharidy a mukoproteiny). 

Ozubice (periodoncium) – je to tuhá složka, tvořená z kolagenních vláken, 

fibroblastů a zanedbatelného množství mezibuněčné hmoty. Kolagenní vlákna jsou 

včleněna do cementové vrstvy, zubního lůžka (do kribriformní ploténky), do vedlejšího 

zubu nebo dásně. Kolagenní vlákna se podle úponu nacházejí gingiválně, transseptálně 

nebo alveolárně a podle toho jsou také nazývána. Gingivální poutají gingivu ke krčku 

zubu. Transseptální spojují navzájem krčky zubů a vytvářejí tím kostru pro mezialveolární 

septum, a dále alveolární, které spojují kořen s kribriformní ploténkou zubního lůžka. 

[www.ident.cz, 3] 

 

2.2.3 Význam chrupu 

Zuby slouží ke žvýkání a rozmělňování potravy. Jejich tvar i velikost jsou k 

tomuto účelu přizpůsobeny. Během života jejich počet fyziologicky klesá. 
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2.3 Patologie dutiny ústní 

2.3.1 Zánět  

Tkáně všech savců reagují na poškození stejně – zánětem. Příčiny poškození 

sliznice dutiny ústní jsou: mechanické, tepelné, chemické, toxické při mikrobiálních a 

virových afekcí a alergické. Mezi první reakci tkáně řadíme poškození vaskulární, poté 

reparaci a následně hojení poškozené tkáně. Zánět dělíme na akutní (trvající několik dnů až 

2 týdny), subakutní (trvající přes 3 týdny) a chronický (trvající déle jak 3 týdny).  

[ŠKACH, 1975] 

2.3.2 Místní příznaky zánětu 

Zánět je obecně charakterizován těmito příznaky: zarudnutím (rubor), zduřením 

(tumor), zvýšenou teplotou (calor), bolestí (dolor), porušenou funkcí (functio laesa). 

Rubor vzniká v 1. fázi zánětu, tkáň zčervená, zvýší se prokrvení má za následek 

pulzaci a teplo v postiženém místě. 

Tumor se vytváří na podkladě hromadění tekutiny s bílkovinami a se zánětlivou 

celulizací (zánětlivý exsudát). 

Calor je důsledkem zvýšeného průtoku krve v místě zánětu. 

Dolor míra bolesti je závislá na množství zakončení senzitivních nervů v postižené 

oblasti. Uvolňují se mediátory (histamin, serotonin) a také dochází ke kyselé reakci v 

zánětlivém ložisku, které dráždí nervová zakončení. 

Functio laesa znamená snížení funkce zánětem postižených orgánů.                       

[MAČÁK, 2004] 

 

2.3.3 Celkové příznaky zánětu 

Řadíme sem: zvýšenou teplotu, změny v krevním obraze, zvýšení krevní 

sedimentace a tvorbu protilátek. 

Zvýšená teplota je nad 37 °C. Změny v krevním obraze se projeví zvýšením počtu 

leukocytů (leukocytóza) a to u zánětů způsobených mikroby. U zánětů virových spíše 

vidíme úbytek bílých krvinek (leukopenie). Zvýšená sedimentace je na základě změn 



18 

 

koncentrace krevních bílkovin, především zmnožením fibrinogenu a globulinů. Tvorba 

protilátek začíná v průběhu 7 – 10 dnů. [MAČÁK, 2004] 

 

2.3.4 Složení zánětlivého exsudátu                                                                                                                                                           

 Tekutou složku tvoří voda s ionty a solemi, bílkoviny (fibrinogen, globulin). 

Buněčnou složkou exsudátu jsou erytrocyty, které jsou součástí hemoragického zánětu.  

Neutrofilní leukocyty, mezi které řadíme polynukleáry, mají schopnost fagocytovat. 

Nahromaděním polynukleárů se vytváří nažloutlá tekutina - hnis. V hnisu se nachází 

leukocyty, nekroticky rozpadlé leukocyty a kolonie mikrobů. 

Eozinofilní leukocyty jsou u alergických reakcí, autoimunitních a parazitárních 

onemocnění.  

Lymfocyty a plazmatické buňky se vyskytují převážně u chronických zánětů. 

Plazmatické buňky tvoří protilátky. 

Histiocyty pochází z krevních elementů nebo jsou přítomny v tkáních. Ničí mikroby 

a látky, které nestačí odstranit polynukleáry. Aktivované buňky vaziva jsou fibroblasty.  

Žírné buňky nebo-li heparinocyty (obsahují heparin) obsahují histamin, serotonin, 

leukotrieny a mediátory. Jejich uplatnění je u alergických reakcí. 

„Trombocyty agregují s cirkulujícími komplexy protilátek a antigenů a tím zlepšují 

možnost jejich fagocytování.“ [MAČÁK, 2004, s. 92] 

Charakteristickým znakem akutního zánětu bývá nejčastěji složka vaskulární, ať je 

příčina zánětu jakákoliv. Vždy jsou rozdíly v charakteru exsudátu a intenzitě zánětu. Obraz 

zánětu se mění podle toho, která ze tří vždy současně přítomných základních složek 

převládne. Buď exsudace, proliferace nebo alterace až nekrosa. Řídí se podle toho celkový 

makroskopický obraz a průběh zánětu. 

Alterace je regresivní změna buněk a tkání. Při exsudaci vzniká zánětlivý výpotek 

(exsudát). Obsahuje vodu, bílkovinu a krevní elementy. Proliferace je v konečné fázi 

zánětu, kdy dochází k reparativním procesům.  

Vytváří se kolagenní jizva. [MAČÁK, 2004; ŠKACH, 1975] 
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2.3.5 Přehled zánětů sliznic  

EXSUDATIVNÍ (akutní) 

a) Povrchní  

1. serosní – erytém, katar, vesikulosní 

2. hnisavý – hnisavý katar 

3. fibrinosní (pseudomembranosní) – kruposní, difterický, nekrotizující 

    ulcerosní 

4. ulcerogangrenosní 

 

b) Hluboký (intersticiální) 

1. serosní 

2. fibrosní 

3. hnisavý – flegmóna, absces 

 

PROLIFERATIVNÍ (chronické) katary – atrofující a hypertrofující 

 

Pokud převládne složka exsudativní má zánět akutní charakter, naopak při zvýšené 

míře alterativní složky, která se projevuje dystrofií, se může vystupňovat až k nekróze. 

Akutní zánět vyvolán mikroby obsahuje neutrofilní leukocyty v zánětlivém exsudátu. U 

virových infekcí jsou přítomny leukocyty. Obraz chronického produktivního zánětu je 

složka proliferativní, zde dochází k tvorbě nespecifické granulační tkáně a k novotvorbě 

vaziva. 

Podle toho, kde zánět probíhá, mluvíme buď o zánětech povrchních, nebo 

hlubokých (intersticiálních). Oba tyto typy, pokud se jedná o zánět exsudativní (akutní), 

mohou mít podle exsudátu formu serosní, fibrinosní nebo hnisavou.                                 

[ŠKACH, 1975; MAČÁK, 2004] 

 

2.3.5.1 Serosní zánět 

Serosní exsudát se vyskytuje v zánětlivém edému při erytému nebo enantému 

sliznic. Také na začátku zánětů katarálních (později se mění v exsudát hlenohnisavý) a u 
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zánětů vesikulosních. [ŠKACH, 1975] 

 

2.3.5.2 Erytém 

Erytém způsobuje mírné rozšíření kapilár a lehkou exsudaci do intersticia v okolí 

kapilár. To se projeví mírným zarudnutím sliznice. Při ohraničení erytému na malý úsek 

sliznice hovoříme o makule. Při postihnutí větší části sliznice je to enantém. Na sliznici 

dutiny ústní se vyskytují zřídka. Naopak často bývají na sliznici měkkého patra. Alterativní 

složka se projevuje deskvamací uvolněných buněk epitelu a dostavuje se později. 

Erytém je vyvolán nejčastěji vlivy termickými nebo chemickými. Také se často 

projevuje v průběhu exantematických chorob (př. spála) a alergických reakcí.  

[ŠKACH, 1975] 

 

2.3.5.3 Katarální zánět 

Katarální zánět se projevuje jako rozšíření kapilár a malý stupeň serosního edému. 

Serosní exsudát se protlačuje do epitelu a může proniknout na povrch, po kterém stéká. 

Přitom se uvolňují epitelie a deskvamují. Tento stav může vyústit až k tvorbě povrchních 

katarálních vřídků, kde je obnažena spodina. 

Katarální zánět se od erytému liší vyšší intenzitou zarudnutí sliznice. Klinicky 

hodnotíme katar jako závažnější patologický stav než erytém. Je bolestivější a má větší 

subjektivní potíže. Katar je na gingivě velmi vzácný, většinou se vyskytuje akutní 

znovuvzplanutí nemoci (exacerbace) chronických zánětlivých změn. Vyskytuje se při 

kataru horních cest dýchacích u akutní tonsilitidy, při alergické reakci. V dutině ústní se s 

ním setkáváme u infekčních gastroenteritid. 

Do skupiny erytému a katarálního zánětu nepatří žádná nosologická jednotka, proto 

se afekce označují podle etiologie. [ŠKACH, 1975] 

 

2.3.5.4 Vesikulosní zánět 

Serosní exsudativní zánět, při kterém se vytvářejí puchýře. Serosní exsudát se 

nahromadí buď to ve spinosní vrstvě epitelu nebo mezi epitelem a subepiteliálním pojivem. 

Sliznice je katarálně zarudlá a vytvářejí se zde v průběhu zánětu puchýřky (o různých 

velikostech, od malých až po obrovské buly). Exsudát vyplňující puchýře bývá čirý, 
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zakalený nebo s hemorrhagickou příměsí. Lokalizace puchýřů je kdekoliv na ústní sliznici. 

Nejčastěji jsou však na sliznici rtů, sliznici patrové, tvářové, vestibulární a alveolární. 

Občas jsou na sliznici jazyka a gingivy. Při žvýkání se kryt puchýře snadno strhne a tím 

vznikají různě hluboké slizniční defekty. Často se vesikulosní zánět, tedy puchýř jeví jako 

stomatitis erosiva nebo ulcerosa.   

Z lokální etiologie je nejčastější příčinou popálení, poleptání, kontaktní alergie. Ze 

systémové zejména viry, alergie, porucha imunitních mechanismů. 

Nosologická jednotka, probíhající jako vesikulosní zánět: herpes simplex, zooster, 

herpetická gingivostomatitis, recidivující afty, herpangína, varicella, pemfigus vulgaris, 

benigní slizniční pemfigus, onemocnění skupiny multiformního erytému, ekzém, lékové 

stomatitidy. [ŠKACH, 1975] 

 

2.3.5.5 Pseudomembranosní zánět 

Fibrosní zánět sliznic. Vzniká na sliznicích poškozených bakteriálními toxiny s 

nekrotizujícím účinkem nebo po jiném poškození povrchu sliznice. Dochází k nekróze 

povrchu epitelu, v hloubce pak k zvýšení permeability kapilár, exsudaci plasmatu, 

vysrážení fibrinu v defektu, kdy se současně přimísí nekrotické epitelie. Tvoří se nepravá 

membrána kryjící defekt. 

Etiologie pseudomembranosního zánětu na ústní sliznici je různá kvůli četným 

onemocněním, například herpetická gingivostomatitida. Při vesikulosním zánětu se tvorba 

pseudomembrán vyskytne při prasknutí puchýře, kdy se slizniční defekt pokryje 

zahuštěným exsudátem a fibrinem. V dutině ústní jsou často bělavé povlaky, 

pseudomembrány a to buď může být známka zánětu primárně pseudomembranosního 

(například difterie) nebo se jedná o druhotně vzniklý zánět na podkladě jiné chorobné 

změny (druhotná infekce). 

Z nosologicky vyčleněných chorob: difterie, streptokoková amygdalitida, herpetická 

gingivostomatitida.  

Druhotné záněty s tvorbou povlaku označujeme jako pseudomembrány při multiformním 

erytému, při herpetických onemocněních, při alergických reakcích apod. [ŠKACH, 1975] 
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2.3.5.6 Ulcerosní zánět 

Vyvíjí se ze zánětu difterického a nekrotizujícího (poleptání, RTG záření). Dochází 

k odloučení pseudomembrán a nekrotických částí epitelu, ve tkáni se tvoří defekt – vřed. 

Dále může vzniknout vřed po prasknutí puchýře, zvlášť subepiteliálního a také po následné 

infekci hlubších vrstev subepiteliálního pojiva. Pokud se provalí absces na povrch, vznikne 

také vřed (obzvlášť na jazyku). Vředy se snadno tvoří při snížené obranyschopnosti 

organismu (například hemoblastosy). K nekrose a vředovatění také dochází při působení 

některých škodlivin. [ŠKACH, 1975] 

 

2.3.5.7 Hnisavý zánět intersticiální 

Začíná jako zánětlivý edém, ke kterému se brzy připojí nahromadění 

polymorfonukleárů a začne se tvořit hnis. Flegmosní zánět se šíří rychle a neohraničeně v 

intersticiu. Ohraničený zánět s vyznačenou nekrosou tkáně tvoří dutiny vyplněné hnisem, 

což je absces. [ŠKACH, 1975] 

 

2.3.5.8 Hnisavý abscedující zánět 

Vznikají hlavně na spodině ústní, v jazyku, peritonsilárně. Příčinou vzniku zánětu je 

poranění, šíření infekce z periapikálních procesů, aktinomykosa, infekce extrakčních ran, 

zánětlivé změny v chobotech prořezávajících zubů, zhnisání hematomů po injekčních 

aplikacích i po anestesii apod.  

Tento zánět je v oblasti dutiny ústní velmi častý. Tyto druhy onemocnění spadají do 

stomatologické chirurgie. [ŠKACH, 1975] 

 

Akutní zánět často přejde do chronického a to z řady důvodů. Poté nastupuje složka 

proliferativní, reparace, hojení. Pokud dráždění ustane, dochází k reparativním procesům. 

Dochází k reparaci, zmnožuje se vazivo a vzniká jizva, která má charakter fibromu. 

Chronický zánět je charakteristický přítomností lymfocytů, plazmatických buněk, 

makrofágů, proliferací krevních kapilár, fibroblastů a tvorbou vaziva. Dále se zde zapojují 

monocyty, eozinofilní leukocyty, bazofily, krevní destičky. V pojivové tkáni jsou to žírné 

buňky, fibroblasty a makrofágy usídlené v pojivové tkáni. Specifická hmotnost nad 1020 a 

vyšší obsah bílkovin má tekutá složka exsudátu. 
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Při chronickém zánětu je častá změna v rohovatění a to jako ztráta rohové vrstvy, 

což se projeví jako intenzivní zarudnutí, které je podmíněno odloučením epitelu a náhradou 

nespecifickou granulační tkání. Dále můžeme pozorovat jako znak chronického zánětu 

hyperkeratosu. [ŠKACH, 1975; MAČÁK, 2004] 

Chronický zánět ostatní ústní sliznice se týká nejčastěji sliznice měkkého patra, 

sliznice tváře a vestibulární části sliznice horního rtu. Klinicky je zánět nejvýraznější právě 

v tomto místě. Sliznice je zarudlá, ale není edematózní a často můžeme pozorovat jemnou 

cévní kresbu. Povrch sliznice je hladký nebo zrnitý. Projevy chronického zánětu na tvářové 

sliznici jsou doprovázeny drobnými ložisky hyperkeratotické sliznice, která se jeví jako 

bílé plošky. S odstupem zánětlivého procesu mizí exsudát a odumřelé buněčné elementy 

jsou odstraněny tím, že se enzymaticky rozloží a jsou fagocytovány.  

Následuje proces hojení, což je náhrada odumřelé nebo poškozené tkáně novými 

buňkami a to z parenchymu a pojiva poškozeného orgánu. Pokud dojde ke zhojení 

především proliferací buněk parenchymu orgánu, to znamená stejně hodnotnou tkání, jedná 

se o proces regenerace. Jedná-li se o hojení elementy vaziva, což je buňkami 

nespecializovanými, výsledkem je fibrosa a zjizvení, jde tedy o proces reparace. K tomuto 

hojení dochází u rozsáhlých ran, u kterých došlo k větší ztrátě tkáně, kde se vytvořila 

granulační tkáň a jednalo se tedy o hojení per secundam. Složka proliferativní převládá u 

zánětu chronického. Při hojení probíhají pochody, které jsou nedílnou součástí chronického 

zánětu. [ŠKACH, 1975] 

2.3.6 Slizniční eflorescence 

Macula: ohraničené zarudnutí sliznice, má různý tvar, vyskytuje se ojediněle nebo 

ve větším počtu, v úrovni sliznice. 

Enantém: slizniční erytém. 

Papula: útvar, který vyčnívá na povrch, má různou velikost, tvar a bělavé zabarvení. 

Tuber: papula větších rozměrů. 

Vesicula: puchýřek, který vyčnívá nad okolní tkáň. V jejím centru se hromadí 

tekutina. 

Bulla: velký puchýř, obsahuje čirou tekutinu. Vyskytuje se např. při virových 
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afekcích. 

Pustula: puchýř naplněn žlutým hnisem. 

Squama: šupinka, která se odlučuje z povrchu zrohovatělé vrstvy sliznice při 

hyperkeratose. 

Crusta: strup, který tvoří zaschlý exsudát na kůži (vyskytuje se na sliznici retní 

červeně). 

Rhagas: ragáda, která vzniká prasknutím sliznice (nejčastěji na jazyku, koutcích, 

rtu).  

Fissura: hlubší ragáda. 

Exkoriace: nepatrná oděrka na povrchu sliznice, která vzniká následkem traumatu. 

Erose: odloučení povrchní vrstvy epitelu, hojí se bez jizvy. 

Ulcus: hlubší vřed se ztrátou tkáně, který zasahuje do submukózy, hojí se jizvou. 

Aphta: vzniká strhnutím krytu puchýřku, spodina erose se pokryje fibrinem a okolí 

je červené. [ŠKACH, 1975] 
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2.4 Slizniční léze dutiny ústní 

2.4.1 Pomocné vyšetřovací metody 

Při diagnostikování infekčního onemocnění ústní sliznice je důležité vyšetření, které 

ověří nebo upřesní klinickou diagnózu. Někdy je potřebné také vyšetření citlivosti na 

původce onemocnění k zajištění správné léčby (např.: antibiotika, antimykotika). 

Provádíme klinické vyšetření následujícími obory: dermatologií, oftalmologií, 

gynekologií, neurologií, endokrinologií, alergologií, hematologií. U komplikovaných 

problémů vyžádáme i interní vyšetření. Z laboratorních vyšetření: hodnotíme krevní obraz, 

sedimentaci, bioptické, mikrobiologické a sérologické vyšetření. Mikrobiologickým 

vyšetřením (virologie, bakteriologie, mykologie) lze stanovit původce infekčního 

onemocnění z biologického materiálu. Ne vždy to ale lze například u sekundárně 

změněných chorob nebo již léčených projevů infekční choroby. Pokud se povede izolovat 

infekční agens (nejčastěji: výtěr ze sliznice, hnis, punktát, operační materiál, krev ke 

kultivaci), můžeme provést i test citlivosti na příslušná léčiva a postupovat v terapii. Aby 

bylo mikrobiologické vyšetření úspěšné, je nutné správně: odebrat materiál (před zahájením 

léčby, na vhodnou kultivační půdu), provést výtěr sliznic (provádíme sterilním tamponem 

nalačno), odebrat hnis z abscesu (punkční jehlou přímo do zkumavky, pokud je zde 

přítomnost fibrinu, přidáme 10 % citrát sodný proti srážení). Dále můžeme využít nepřímou 

identifikaci původce onemocnění. Zde se provádí sérologické vyšetření, které prokazuje 

výskyt nebo naopak chybění specifických protilátek. [ŠKACH, 1975, SLEZÁK 1997]  

 

2.4.1.1 Virologické vyšetření 

Virová onemocnění mohou být vyvolána různými původci, avšak klinický obraz si 

může být navzájem podobný. Původce lze zjistit pouze laboratorními metodami 

(virologické a sérologické vyšetření). 

 Pro správnou izolaci virů je nutné splnit: odběr provádíme co nejdříve od počátku 

nemoci, dokud není virus inaktivován (vhodná doba je 2 – 3 dny od počátku onemocnění), 

provádí se z místa kde je největší vylučování viru, transport a uchování materiálu je při 

teplotě + 4 °C. [SLEZÁK 1997] 
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2.4.1.2 Bakteriologické vyšetření 

 Nejčastěji se používají kultivační metody. Umožňují stanovení původce nemoci a 

jeho citlivost na antibakteriální chemoterapeutika.  

Aerobní a anaerobní kultivace 

Aerobní i anaerobní vyšetření se provádí stěrem z místa postižení sterilním 

tampónem navlhčeným ve fyziologickém roztoku. Stěr provedeme ráno nalačno (nesmí se 

používat ústní antiseptika ani si čistit zuby) a štětičku vložíme na dno zkumavky 

s polotuhou transportní půdou (půdu volíme dle předpokládaného infekčního agens). Je 

nutné vzorek chránit před přístupem vzduchu. Anaerobní kultivace je delší než kultivace 

aerobní. Anaeroby se v dutině ústní vyskytují fyziologicky. 

 

2.4.1.3 Mikroskopické vyšetření 

Speciální mikroskopická metoda, je to vyšetření v temném poli pomocí tzv. zástinu. 

 

2.4.1.4 Sérologické vyšetření 

Standardně se toto vyšetření neprovádí, pouze při podezření na syfilis s projevem 

v dutině ústní k diagnóze 2. a 3. stádia onemocnění (BWR – průkaz nespecifických 

protilátek lipidového charakteru, TPHA – průkaz specifických proteinových protilátek, 

TPIT – průkaz vysoce specifických proteinových protilátek). 

 

2.4.1.5 Mykologické vyšetření 

Používáme je opět k ověření klinické diagnózy, citlivosti kvasinek na antimykotika. 

Opět se provádí stěry, které se kultivují nejčastěji na Sabouraudově agaru s antibiotiky 

(potlačují bakterie). [SLEZÁK 1997, IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ 2003] 

 

2.4.1.6 Bioptické vyšetření 

K biopsii se přikláníme u postižení nejasného původu (recidivujícím a chronickém) 

z důvodu diferenciálně diagnostických. Provádí se vždy při podezření na neobvyklé 

choroby (TBC, 3. stádium syfilitidy) a při nálezu ohraničených bujení kůže ústní sliznice. 

Důležité je také diagnostikování tzv. „hairy“ (leukoplakie) u všech puchýřnatých 

onemocnění. 
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Samotné vyšetření probíhá v lokální anestezii a je nutné dodržení pravidel 

chirurgických výkonů v dutině ústní, tedy před zákrokem sliznici nedezinfikujeme! 

Odebranou tkáň uchováváme v 10 % roztoku formaldehydu. Preparáty barvíme buď 

speciálními barvivy, nebo hematoxylin-eozinem. Kontraindikované je toto vyšetření u 

ulcerózní gingivitidy, u krvácivých stavů, při akutním virovém onemocnění ústní sliznice, 

při suspektním maligním melanomu. 

 

2.4.1.7 Imunologické vyšetření 

Provádíme u infekčních onemocnění ústní sliznice infekčního původu (orální 

kandidózy, recidivující infekce herpes virů). Vždy by se mělo provést u pacientů při 

podávání imunosupresiv a imunostimulancií. 

 

2.4.1.8 Hematologické vyšetření 

Vždy vyšetřujeme sedimentaci erytrocytů a krevní obraz. Při podezření na poruchy 

koagulace příslušná koagulační vyšetření. Je na místě u pacientů s projevy ulcerózní 

gingivitidy, akutní stomatitidy infekčního původu a parodontálních abscesů.    

[SLEZÁK 1997, IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ 2003] 

2.4.2 Symptom bílé plochy (bílé léze) 

Skupina onemocnění, která se klinicky projevují jako bělavé plochy na sliznici 

dutiny ústní. Nejčastěji je toto onemocnění vyvolané orální kandidózou (nejčastěji rodu 

Candida albicans) nebo ztluštěním epitelu se zmnoženou rohovou vrstvou. Určité množství 

(asi 50 %) je v dutině ústní fyziologicky přítomno, při zvýšeném hovoříme o patologii. 

Patogenita se projevuje hlavně u osob se sníženou imunitou (hlavně HIV – infekce). 

 

2.4.2.1 Leukoplakie 

Pro toto onemocnění je typickým společným znakem tvorba „bílé plochy“. 

Leukoplakie se vyznačuje bělavými pláty a skvrnami, které mají různý vzhled. Pro 

potvrzení nebo vyloučení tohoto onemocnění je nutné provést histologické vyšetření. 

Predilekční místo pro leukoplakii je sliznice tváře hlavně v blízkosti ústních koutků. 
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Rozeznáváme 3 typy leukoplakií: 

1. Homogenní – popraskaný, zvrásněný nebo hladký povrch s bílou barvou. 

2. Nehomogenní – charakter je modulární, ulcerující, verukózní a erytroplakie. 

3. “Hairy“ leukoplakie – neohraničené okrsky bělavě zbarvené, vyskytují se na okraji 

jazyka v předních dvou třetinách, hlavně u HIV pozitivních osob. 

Etiologie je různorodá, řadíme sem hlavně dráždivé faktory. Vlivy mechanické (nevhodně 

padnoucí zubní protéza, kariézní zuby), chemické, vzniklé zářením, elektrogalvanické. 

Důležitým vlivem jsou i zplodiny z kouření. Leukoplakie se může zvrhnout i v karcinom. 

Postihuje hlavně muže ve věku okolo 40 – 50 let. 

Terapie u prosté hyperkeratózy obnáší vyloučení dráždivých vlivů a hlavně kouření. 

Pokud se během kontrol, které se provádějí dlouhodobě, neprokáže zlepšení je nutný 

chirurgický zákrok. [IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ 2003; ŠKACH 1975] 

 

2.4.2.2 Orální kandidóza 

Synonyma: soor, moučnivka, moniliáza. Původcem je nejčastěji Candida albicans. 

Vzniká přemnožením kvasinek rodu Candida a jejich průběh se dělí na akutní a chronický 

s častými recidivami. 

Vyskytuje se nejčastěji při lokálním i celkovém narušení imunitního systému. 

Dochází k poškození orálních obranných mechanismů a tím k lepšímu přilnutí na epitel 

sliznice dutiny ústní. Lokální faktory, které ovlivňují vznik tohoto onemocnění, jsou špatná 

ústní hygiena, zvýšené množství sacharidů v potravě, kouření a z celkových sem patří 

dysmikrobie trávicího traktu, metabolická a endokrinní onemocnění (hlavně diabetes 

mellitus, onemocnění štítné žlázy), nedostatek určitých složek potravy (nedostatek kyseliny 

listové, železa, vitaminu B12), hematologické onemocnění.                                            

Klinický průběh a obraz tohoto onemocnění se v praxi dělí na několik forem 

s rozdílnou závažností a terapeutickým řešením. Řadíme sem akutní pseudomembranózní 

formu, akutní erytematózní formu, chronickou pseudomembranozní formu, chronickou 

hyperplastickou formu, chronickou erytematózní formu, angulární formu.                         

[SLEZÁK, 1997; IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, 2003; ŠKACH, 1975; GAJDZIOK 2009]  
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2.4.2.2.1 Akutní pseudomembranózní kandidóza 

Nejčastější forma, kdy dochází k typickému klinickému obrazu orální kandidózy. 

Projevem je zde tvorba bělavých povlaků, které lze zčásti odstranit – tzv. kandidové 

pseudomembrány, které se lokalizují v celé dutině ústní kromě gingivy (povlak je tvořen 

nejčastěji kvasinkami, nekrotickým materiálem nebo zbytky jídla, k pevnému přilnutí povlaku 

k ústní sliznici dochází kvůli rychlému prorůstání kvasinek do svrchních vrstev). 
Výskyt nejčastěji na měkkém a tvrdém patře, hřbetu jazyka, bukální a labiální 

sliznici a odtud přechází do ústních koutků. Sloupnutím povlaku sliznice dojde ke krvácení 

nebo na sliznici vznikají eroze. Sliznice je v okolí povlaku zarudlá. Mezi subjektivní 

příznaky řadíme pálení, poruchy chuti, zvýšenou citlivost, bolestivost sliznice, polykací 

potíže v případě sestoupení mykotické infekce do polykacích částí zažívacího traktu. Pokud 

se zánět nezhojí sám, může dojít k přechodu do chronického stádia. 

[SLEZÁK 1997; IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ 2003] 

 

2.4.2.2.2 Akutní erytematózní kandidóza 

Akutní stav, který není doprovázen povlaky. Vzniká jako následek dysmikrobie 

v dutině ústní nebo v celém zažívacím traktu a to nejčastěji po terapii širokospektrými 

antibiotiky s následným přemnožením kvasinek. Klinický obraz je náhlé zarudnutí sliznice, 

které doprovází sucho v ústech a palčivá bolest. Průběh je rychlý a nekomplikovaný. 

Vhodná terapie se současnou úpravou mikroflóry trávicího traktu je rychlá.                          

[SLEZÁK 1997; IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ 2003; GAJDZIOK 2009] 

 

2.4.2.2.3 Chronická pseudomembranózní kandidóza 

Velmi závažná forma kandidózy, nejčastěji se vyskytuje u imunodeficitních jedinců 

(onkologicky nemocní, HIV pozitivní jedinci). Terapie je nutná. 

 

2.4.2.2.4 Chronická hyperplastická kandidóza 

Vyskytuje se vzácně, jedná se o dlouhodobé postižení (až roky). Postihuje osoby 

s imunodeficitem. Projevuje se už v dětském věku a je spojena s dalšími onemocněními 

(hypofunkce dřeně nadledvin nebo příštítných tělísek). Terapie je velmi obtížná. 
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2.4.2.2.5 Chronická erytematózní, atrofická kandidóza 

Chronická orální kandidóza, která je bezpovlaková, je projevem tzv. protetické 

stomatitidy u osob, které nosí vyjímatelné zubní protézy. Projevy se tedy manifestují 

hlavně na tvrdém patře a na sliznici hřbetu jazyka. Postižená sliznice je ohraničená a 

zarudlá. Subjektivně udávají postižení palčivou bolest, úlevu po vyjmutí protézy nebo 

naopak zhoršení po jejím vložení. Recidivy jsou u tohoto typu kandidózy časté z důvodu 

infekce zubní protézy, tedy její nedostatečné hygieny. 

 

2.4.2.2.6 Angulární kandidóza 

Chronické nebo akutní mykotické postižení v oblasti ústních koutků, které je buď 

izolované, nebo je rozsáhlejší. Jde o ragády a zarudlé plošky, které mají nevýrazný bílý lem 

a často jsou oboustranně. Bakteriologicky zde lze prokázat Staphylococcus aureus, ale 

významnější je zde kvasinka rodu Candida. 

V terapii orálních kandidóz se používají lokální i celková antimykotika, antiseptika 

s antimykotickými účinky, některé mají i antibakteriální efekt. 

Lokální antimykotika se užívají u všech orálních kandidóz (vhodnější než užití 

masti, krémů, gelů, lotionů je vhodnější užití tablet nebo dražé, která se nechají rozpustit 

v ústech).  

Antiseptika lze užít k výplachům nebo k potírání a to v obvyklých koncentracích 

(organická barviva, natrium tetraboricum). Terapie je nutná ještě několik dní po vymizení 

symptomů. 

Celková antimykotika se využívají spíše u rozsáhlých orálních kandidóz. Injekční 

podání se volí při nemožnosti polykání tablet, je zde ale nutná hospitalizace. 

Nedílnou součástí terapie je mechanické očištění zubní protézy a také naložení 

zubní protézy přes noc do alkalického roztoku, samozřejmě řádná hygiena dutiny ústní, 

sanace zubního kazu, eventuálně extrakce nefunkčních zubů.  

[SLEZÁK 1997; IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ 2003; GAJDZIOK 2009] 
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2.4.3 Recidivující afty 

Stomatitis aphtosa se vyskytuje až u jedné čtvrtiny současné populace, bez rozdílu 

ve věku a pohlaví. Původce tohoto onemocnění není znám (dříve se diskutovalo o možnosti 

herpetického původu). Dnes se spíše pomýšlí na faktory predisponující: dědičnost, věk 

(nejčastější výskyt v dětství a dospívání, naopak u osob bez chrupu se takřka nevyskytují), 

imunopatologické stavy, infekční vlivy (orální streptokoky), endokrinní vlivy (u žen výskyt 

ovlivňuje ovulační cyklus), psychické vlivy, lokálně působící faktory (traumata sliznice 

dutiny ústní), celková onemocnění. 

Rozeznáváme formu přechodnou (afta se zhojí spontánně do 3 týdnů) a formu 

perzistující (afta se zhojí po déle než 3 týdnech).   

Rozlišujeme 3 základní klinické formy: 

1. Aphtosis minor – nejčastější forma onemocnění (hlavně ženy, dlouhodobý průběh). 

2. Aphtosis major – afta netypického vzhledu s větším rozsahem, je více do hloubky s 

výraznými zánětlivými změnami, vyskytuje se méně často hlavně na hranách jazyka a na 

sliznici tváře a rtu. 

3. Herpetiformní – méně časté, klinicky se podobají herpetické gingivostomatitidě. 

Společným znakem je primární nález na sliznici – afta. Nejprve se vytvoří puchýř, ale ten 

se rychle strhne, proto ho takřka nelze pozorovat a následně vzniká kruhovitá eroze se 

zarudlým okolím a se žlutošedým krytem a fibrinovým povlakem. Rozsah je několik 

milimetrů až centimetrů. Při rozvoji se může objevit zvýšená citlivost a v ulcerózním stádiu 

silná bolest. Výsev je buď ojedinělý, nebo mnohočetný.  

 U diferenciální diagnostiky je důležitá lokalizace a průběh onemocnění. Typickým 

znakem recidivujících aft jsou ohraničené okraje a zánětlivé lemy (na rozdíl od 

herpetických eflorescencí). 

Terapie je doposud symptomatická, ta urychluje hojení, omezuje tvorbu nových projevů, 

zmírňuje subjektivní potíže. 

Využívá se zde léčba lokální a to v období akutního výsevu aft. Zde se využívají 

převážně látky ze skupiny povrchových anestetik esterových nebo amidových 

(SOLCOSERYL®) ve formě gelů, sprejů a roztoků, antiseptik (krátkodobě), ve formě 

roztoků a gelů (CORSODYL®, STOPANGIN®), antibiotik, nesteroidních antiflogistik, 
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eventuálně přípravků s kombinovaným účinkem (TANTUM VERDE®). 

Celková léčba zde se volí hlavně vitaminy (PYRIDOXIN®, ACIDUM 

FOLLICUM®, B – KOMPLEX Forte®), které se užívají obvykle 2 x 1 tableta po dobu 6 

týdnů. Další léky při léčbě recidivujících aft jsou vázány na lékařský předpis a mají 

preskripční a indikační omezení; jde například o antihistaminika, imunosupresiva, 

kortikoidy, vazodilatancia, imunostimulancia.  

[IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, 2003; GAJDZIOK 2009] 

2.4.4 Vředy v dutině ústní 

Řadíme sem choroby vyvolané bakteriemi. Jedná se o mikroorganismy, které se 

běžně vyskytují v dutině ústní na sliznici a na povrchu zubů (i na zubní protéze). 

Rezervoárem těchto bakterií je hlavně subgingivální plak. Je to typická infekce napadající 

oslabené jedince. 

Zde dělíme klinický obraz do 3 skupin: nemoci postihující primárně gingivu, 

nepostihující primárně gingivu, vředy u specifických zánětů (řadíme sem tuberkulózu a 

syfilis, pro nás není tato kapitola důležitá). [IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ 2003] 

 

2.4.4.1 Nemoci postihující primárně gingivu 

Zde je postižena přednostně gingiva, ostatní úseky sliznice dutiny ústní jsou bez 

nálezu. Řadíme sem onemocnění gingivostomatitis ulcerosa. Původcem tohoto onemocnění 

je anaerobní bakteriální mikroflóra subgingiválního plaku a to hlavně G- tyčky rodů 

Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Actinobacillus, orální spirochéty 

rodu Treponema. Mikroorganismy se pomnoží spolupůsobením lokálních faktorů, 

zdůrazňuji zvláště zubní kámen a špatně zhotovené výplně; z celkových jsou to hormonální 

změny, věk, stres. Nejčastěji postihuje mladé osoby mezi 17. – 25. rokem.  

Začne většinou z plného zdraví, v klinickém obraze dominuje akutní katarální 

gingivitida s lokalizací v určitém úseku chrupu (frontálně kolem špičáků a řezáků, v oblasti 

dolních třetích molárů). Nejvýznamnější změny jsou v místech lokálního dráždění gingivy. 

Onemocnění se rozvíjí zarudnutím gingivy, lehkým krvácením, silnou bolestí. Dále se tvoří 

na vrcholcích mezizubních papil našedlé nekrózy. Při odloučení nekrotické tkáně se vytvoří 
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zvředovatělý okraj se „seříznutím“ mezizubních papil. 

K určení diagnózy je nutné provést vyšetření krevního obrazu. Terapie se dělí na 

lokální a celkovou a to podle rozsahu a intenzity onemocnění. Lokálně působíme vzdušným 

kyslíkem na anaerobní bakterie. Lékař vatovou tyčinkou s 30 % peroxidem vodíku 

odstraňuje nekrotický kryt a odhalené plochy oplachuje 3 % peroxidem vodíku. Toto 

ošetření se opakuje po dobu 2 – 5 dnů. V rámci osobní hygieny dutiny ústní si pacient 

vyplachuje 6 % peroxidem vodíku, dále používá antiseptické výplachy a lze aplikovat před 

jídlem lokální anestetika. 

Pro doplnění lokální terapie se využívá celkové podání antibiotik. 

 [IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, 2003; SLEZÁK, 1997] 

 

2.4.4.2 Nemoci nepostihující primárně gingivu 

Nacházíme je v dalších oblastech dutiny ústní i mimo gingivu. Řadíme sem 

mechanickým podrážděním vyvolaný tzv. traumatický ulcus, který je z hlediska četnosti 

výskytu nejčastějším vředem na sliznici dutiny ústní. Příčinou vzniku je chronické dráždění 

tkání kariézními zuby s ostrými hranami, pomůckami k provádění ústní hygieny, zubní 

náhradou atd. Ploché nebo miskovité ulcerace s ostrým ohraničením se vyskytují skutečně 

kdekoliv v dutině ústní. Defekt vzniká na tvářové sliznici, rtech, gingivě, na laterální straně 

jazyka. Afekce je bolestivá, zarudlá, krytá šedou pablánou. Reakcí imunitního systému při 

přestupu infekce do hlubších vrstev je možné regionální zduření uzlin.  

Aby byla terapie úspěšná, je nutné odstranit vyvolávající příčinu. Zhojení poté 

přichází do 1 – 2 týdnů podle velikosti a hloubky defektu. Při keratinizaci je terapie 

dlouhodobější. Zde je nutné zkontrolovat správnost hygienických návyků pacienta, 

popřípadě vyloučit nesprávnou techniku. Pro podporu hojení je možno použít antiseptické a 

epitelizační roztoky například nálevy z heřmánku, šalvěje, řepíku. Z komerčně vyráběných 

léčivých přípravků lze použít léčiva s obsahem chlorhexidinu (HEXORAL®, 

SEPTOFORT®). [IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, 2003; SLEZÁK, 1997] 
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2.4.5 Parodontální onemocnění 

Tato onemocnění jsou typická destrukcí tkání, které upevňují zub v zubním lůžku. 

Základním předpokladem úspěšné léčby je včasná a správná diagnóza   

 

2.4.5.1 Parodontitida 

 Nebolestivé postižení gingivy způsobené bakteriemi. Až v pozdějších stádiích 

dochází k bolesti a rozvoji dalších příznaků. Parodontitidu můžeme z hlediska průběhu dělit 

na agresivní a chronickou. 

 

2.4.5.1.1 Agresivní parodontitida 

Vyskytuje se u mladších osob a předškolních dětí (i když v této věkové kategorii 

jsou vzácné). Častější jsou u dětí okolo 13 let, kde postihují pouze některé zuby. Uvedenou 

formu označujeme jako lokalizovanou juvenilní parodontitidu. V počátečních stádiích se 

projevuje krvácením dásní. Onemocnění je prokazatelné rentgenovým vyšetřením, objevuje 

se na stoličkách a řezácích.  

Okolo 20 roku se projevuje progredující parodontitida, kdy je postiženo více zubů, 

postihuje spíše ženy. Tato parodontitida je vyvolána působením mikrobiálního dentálního 

plaku1. [DŘÍZHAL, 2009] 

Klinický průběh je rychlý, často provázený ztrátou zubů. Při vyšetření nenacházíme 

významné zmnožení zubního plaku ani přítomnost zubního kamene. Na rentgenových 

snímcích jsou viditelné parodontální choboty s úbytkem kosti. Společným znakem je určitý 

stupeň postižení funkce leukocytů (tím je snížena obranyschopnost organismu). 

Diagnostika se provádí pomocí rentgenu, mikrobiologického vyšetření, popisem 

celkových onemocnění (u prepubertálních dětí), laboratorní vyšetření krve. 

Důležitou roli v terapii agresivní parodontitidy hraje pravidelná a pečlivá hygiena 

dutiny ústní a pravidelné kontroly u stomatologa. Nutné je totiž odstraňování i malého 

množství dentálního plaku, odstranění zubního kamene a toxických látek 

z mikroorganismů, které se usazují v parodontálních chobotech. Antibiotická léčba se volí 
                                                             
1 Ten se od chronické parodontitidy liší svým složením, obsahuje Actinobacillus actinomycetemcomitans. 
[DŘÍZHAL, 2009] 
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až po selhání léčby klasické. Je-li to nutné, lze přistoupit k chirurgickým výkonům. 

[DŘÍZHAL, 2009] 

 

2.4.5.1.2 Chronická parodontitida 

Onemocnění se vyvíjí pomalu, začíná okolo 15 let a k plnému rozvoji dochází až 

okolo 35 let. Projevem je kromě krvácení z gingivy také viklavost zubů s rozestupy, které 

se nazývají tremata. Zánět přestupuje z měkkých tkání na kost. Vyskytuje se zde také 

zápach z úst a brnění dásní. 

Možnost parodontitidy se často podceňuje a tak se neprovádí ani preventivní 

vyšetření parodontu a skusový rentgen. 

Opět jako nejdůležitější faktor v terapii je pravidelná a pečlivá hygiena dutiny ústní. 

Zde je vhodné ihned v počátcích diagnostiky navštívit dentální hygienistku. Častou chybou 

totiž je nedostatečná znalost provádění hygieny dutiny ústní a tím zhoršování stavu. 

Správný nácvik hygieny dutiny ústní, ale také použití vhodných pomůcek, je důležitým 

faktorem léčby.  

Zubní kartáček je vhodné měnit za 3 – 4 týdny, doporučena je střední tvrdost. 

Samozřejmostí je zde používání mezizubních kartáčků, protože v mezizubních prostorech 

se drží největší množství plaku. Pro správné čištění je nejprve nutné celkové odstranění 

zubního kamene z mezizubních prostorů. Touto péčí lze stav stabilizovat. 

Pokud nelze využít tyto neinvazivní metody (z důvodu úbytku kosti), je zde možná 

chirurgická metoda tzv. řízená tkáňová regenerace. Nárok na tento výkon mají pouze 

spolupracující pacienti, kterým nekrvácí dáseň. 

Podle specifiky pacienta lze také indikovat odstranění uzdičky, plastiku vestibula. 

Léčbu je možno podpořit i aplikací léků a to zejména antibiotik, ústních vod 

s antibakteriálním účinkem a ostatních prostředků. 

Ústní vody s antibakteriálním účinkem naštěstí již vešly do povědomí široké 

veřejnost a jejich spotřeba roste. Účinnost je ale vázána na správnou aplikaci a je nutno ji 

vhodně zařadit do hygieny dutiny ústní – užívá až po vyčištění chrupu zubním kartáčkem, 

dentální nití, eventuálně mezizubním kartáčkem. Důvodem je přítomnost biofilmu, který 

pokud není odstraněn, nepropustí účinné látky ústní vody a její účinek je znemožněn. Podle 

posledních výzkumů má prokázaný terapeutický efekt ústní voda LISTERINE® a 
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CORSODYL® (chlorhexidin). 

Antibiotická léčba se volí u agresivní a obtížně zvladatelné parodontitidy, u osob, 

které trpí onemocněním srdce a současně parodontitidou a dále jako prevence po 

operačních výkonech na parodontu. 

Jako další prostředky lze užít ústní vody s efektem antikariézním, omezujícím 

tvorbu zubního kamene nebo osvěžující dech. [DŘÍZHAL, 2009] 

 

2.4.5.1.3 Parodontitida a celkový zdravotní stav 

Onemocnění parodontu ovlivňuje také celkový zdravotní stav pacienta. Spojitost se 

udává s následujícími patologickými stavy: s infarktem myokardu, hypertenzí, předčasným 

porodem a nízkou porodní váhou novorozence a aterosklerózou. Škodlivé látky, které 

vznikají v zánětlivě změněném parodontu se šíří do celého organismu.                       

[DŘÍZHAL, 2009] 

 

2.4.5.2 Mnohočetné parodontální abscesy 

Původce je smíšený, hlavně anaerobní bakteriální mikroflóra. Objevuje se obvykle 

po neléčeném zánětu tkání závěsného zubního aparátu – tzn. při parodontitidě. Toto 

onemocnění se objevuje u pacientů s neléčenou parodontitidou a po léčbě antibiotiky. 

Vzniká perakutně, v klinickém obrazu dominuje zánětlivě zbytnělá, výrazně bolestivá 

gingiva. Není monodentální, ale postihuje větší počet zubů, dokonce je časté postižení v 

celém rozsahu zubního oblouku. Je podmíněno vznikem akutních parodontálních abscesů 

v místech výskytu, označovaných jako tzv. pravé parodontální choboty. Vznikají veliká, 

palpačně i spontánně bolestivá vyklenutí a to sice na alveolárních výběžcích, orálně nebo 

vestibulárně. Gingiva a alveolární sliznice je zarudlá, edematózní a při sondáži krvácí. 

Další úseky sliznice jsou bez postižení. Zuby jsou poklepově nebolestivé a jejich výživa je 

stále zachována. Zánětlivý exsudát vytéká z okolí parodontálních chobotů (spontánně nebo 

při stlačení). Bolestivost se zvyšuje při ústní hygieně a při příjmu potravy. Je zde výrazný 

zápach z úst (foetor ex ore) a submandibulární uzliny jsou zvětšené, citlivé a bolestivé. 

Celkový stav je ovlivněn zvýšenou teplotou. Parodontální abscesy mohou přejít do 

chronického stádia a jsou pak nebolestivé. 

Diagnózu lze stanovit hematologickým vyšetřením a rentgenovým snímkem. 
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Terapie se provádí odtažením gingivy od stěny zubů a šetrnou evakuací abscesů. Poté se 

absces vyplachuje antiseptickým roztokem – nejčastěji peroxidem vodíku, aplikace probíhá 

injekční stříkačkou s tupou jehlou. Nelze-li evakuaci provést odtažením, musí se gingiva 

naříznout v lokální anestezii nebo se zub musí extrahovat. Po těchto zákrocích je velmi 

důležitá opatrná hygiena dutiny ústní a úprava stravy. Po akutních potížích je nutné celkové 

vyšetření parodontu. [SLEZÁK, 1997] 

2.4.6 Vliv kouření na dutinu ústní 

2.4.6.1 Složení tabákového kouře  

Tabákový kouř obsahuje částice o velikosti menší než 0,1 mm a skládá se z pevné a 

plynné fáze. Kouření tabáku má nepříznivý vliv na celkový zdravotní stav kuřáka 

způsobuje například prekancerózy, snižuje imunitní systém, stimuluje CNS atd. 

Plynná fáze obsahuje látky jako oxid uhelnatý, uhličitý, amoniak, kyanovodík, 

benzen, toluen, kdežto pevná fáze je zastoupena fenoly, nikotinem, sirovodíkem, těžkými 

kovy; z kyselin je to např. mléčná, jantarová, jablečná a mnoho dalších. 

 

2.4.6.2 Kouření a mikroflóra dutiny ústní 

Složení mikroflóry není kouřením nijak moc změněno. Redukce počtu je významná 

pouze u nepatogenních neisserií (vyskytují se hlavně na zubních plochách). Důležitý je 

fakt, že kouření nepříznivě ovlivňuje podmíněné choroby hlavně parodontu (parodontitida, 

nekrotizující choroba parodontu). Zvyšuje se také počet bakterií v parodontálních 

chobotech. [SLEZÁK, 2004] 

 

2.4.7 Choroby parodontu spojené s kouřením 

 

2.4.7.1 Kuřácká melanóza 

Název je odvozen od hnědého až černého zabarvení gingivy (viz Obr. č. 3), občas 

také bukální sliznice, retní červeně a to hlavně u silných kuřáků žen i mužů. Nález je 

náhodný, protože subjektivně pacient nemá žádné obtíže. Výskyt zabarvení není ostře 

ohraničen a po ukončení kouření stále přetrvává. Terapie zde není významná. 
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Obr. č. 3: Kuřácká melanóza. 

[www.lfhk.cuni.cz, 5] 

 

 

2.4.7.2 Kuřácká gingivitida 

Je nejrozšířenější chronickou bakteriální infekcí v populaci. Kouření funguje jako 

podpůrný faktor vzniku odolné gingivitidy. Nedílnou součástí vzniku a faktorem 

postupného zhoršování tohoto stavu je zanedbaná ústní hygiena. Gingiva je zarudlá, 

edematózní, vyhlazená, u kuřáků po mechanickém podráždění krvácí jen velmi málo (viz 

Obr. č. 4). Je zde výrazná bolestivost. Hlavní a nedílnou součástí terapie je provádění 

důkladné hygieny dutiny ústní a omezení kouření. [SLEZÁK, 2004] 

 

 

 
 

Obr. č. 4: Kuřácká gingivitida. 

[www.lfhk.cuni.cz, 5] 
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2.4.7.3 Parodontitida   

Zánětlivé a chronické onemocnění závěsného zubního aparátu, vzniká po 

dlouhotrvající gingivitidě (viz Obr. č. 5). Důvodem přechodu z tohoto stavu na 

parodontitidu je narušené složení mikroflóry dutiny ústní. Klinický obraz je zde odlišný. Je 

zde menší ložisko zánětu gingivy, rychleji ubývá kost alveolárních výběžků 

(pravděpodobně kvůli lokálním důsledkům kouření), úbytek alveolární kosti (i při správné 

hygieně dutiny ústní), hlubší parodontální choboty, zvýšené jsou také mezikořenové 

defekty, výrazně menší krvácivost po podráždění, chybí více zubů (hlavně moláry). U tzv. 

kuřácké parodontitidy je hlavní problém v progresy choroby a terapii. Terapie je zde 

zhoršena kvůli snížené schopnosti hojení, s tím souvisí i častá recidiva onemocnění. 

[SLEZÁK, 2004] 

 

 

 
Obr. č. 5: Parodontitida u kuřáků. 

[www.lfhk.cuni.cz, 5] 

 

 

2.4.7.4 Parodontální absces 

Vyskytuje se u neléčené parodontitidy akutním zhoršením stavu zánětu hlubších 

parodontálních chobotů. Zánětlivý exsudát se drží v parodontálním chobotu a časem se 

mění v abscesovou dutinu (viz Obr. č. 6). Vyskytuje se u kuřáků, diabetiků a pacientů 

léčených širokospektrými antibiotiky. Absces může být jeden nebo jich může být víc. 

Klinicky se vyskytuje na alveolárním výběžku bolestivé vyklenutí se zarudlou gingivou a 

sliznicí. Z parodontu někdy vytéká hnis, zub je na poklep i dotek bolestivý. Terapie spočívá 

ve vypuštění hnisu, pokud se neléčí, může dojít ke vzniku píštěle až extrakci zubu. U 
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kuřáků jsou parodontální abscesy významné z toho důvodu, že mají hlubší parodontální 

choboty. 

 

 
Obr. č. 6: Parodontální absces u kuřáka. 

[www.lfhk.cuni.cz, 5] 

 

 

2.4.7.5 Ulcerózní gingivitida 

Vznik je podmíněn zmnožením orálních spirochet rodu Treponema. Dochází 

k zarudnutí gingivy a následné nekróze mezizubních papil a gingivy (viz Obr. č. 7). Podílí 

se na něm kouření a zanedbaná hygiena dutiny ústní. Manifestace onemocnění je v mladém 

věku. Nekrotizující tkáň má na povrchu šedobílé výstupky, je bolestivá a krvácí. Může 

vzniknout také lymfadenitida (může vést k polykacím potížím). Terapie spočívá v podání 

antiseptik (H2O2), je možné podat i antibiotika. [SLEZÁK, 2004] 

 

 
                                     Obr. č. 7: Ulcerózní gingivitida. 

                                             [www.lfhk.cuni.cz, 5] 

 



41 

 

2.5 Hygiena dutiny ústní 

 Čištění zubů je běžným návykem každého člověka. Přesto i pravidelná péče o 

dutinu ústní není vždy patrná. Hygienické návyky totiž bývají ne vždy správně použity a 

tím je chrup nesprávně čištěn a vzniká zubní kaz nebo onemocnění parodontu. 

[ROUBALÍKOVÁ, 2009] 

2.5.1 Zubní plak 

Zubní plak je základním etiologickým faktorem vzniku zubního kazu a 

paradontitidy. Skládá se z malé vrstvy slinných glykoproteinů (získaná pelikula – tenká 

vrstva cytoplazmatické membrány), na tu usedá vrstva palisádovitě uspořádaných 

vláknitých mikroorganizmů, mezi jejich volnými konci se vyskytují mikroby, krátká 

vlákna, tyčinky a koky. [ROUBALÍKOVÁ, 2009] „Zevní část plaku tvoří substance 

nazvaná materia alba, bělavá, snadno odlučitelná, obsahuje i zbytky potravy“. 

[ROUBALÍKOVÁ, 2009, s. A6] Lze ji odstranit např. ústní vodou, avšak hlubší struktury 

zůstávají nedotčeny.                                         

Mikroby zkvašující sacharidy tvoří organické kyseliny. Jiné mikroby naopak 

produkují zásadité látky. Po přísunu zkvasitelných sacharidů (monosacharidů, disacharidů) 

převažuje tvorba kyselin a pH klesá. Po snížení přísunu tohoto substrátu se pH zvyšuje. 

Pokles pH je rychlý během několika minut, zvyšuje se desítky minut. Slina je nasycený 

roztok minerálů a za přibližně neutrálního pH existuje mezi slinou a sklovinou rovnovážný 

vztah. Při poklesu pH na povrchu zubu se obnovuje rovnováha uvolněním Ca2+ a fosfátů ze 

skloviny a tím dochází k demineralizaci. Při zvýšení pH se minerály naopak ukládají zpět 

do zubní tkáně a dochází k remineralizace. Ztrátou Ca2+ a fosfátů je sklovina porézní, 

vzniká iniciální – nekavitovná kazivá léze, její známkou je křídově bílá skvrna (ang. : 

white spot – lesion).  Pokud demineralizace probíhá pomalu, může se vyskytovat zabarvení 

žluté až hnědé (ang. : brown spot – lesion). Dlouhodobá demineralizace vede k rozpadu 

skloviny, kariézní proces proniká do dentinu, dojde k odvápnění a rozpadu organických 

součástí (působením proteolytických mikrobů). Vzniká kavitovaná léze a tu je nutno ošetřit 

preparací a výplní. Neošetřený zubní kaz může vést až k zánětu zubní dřeně, nekróze a 

zánětu v periodonciu, který se může vyvinout až v kolemčelistní zánět s celkovými 
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příznaky. Zubní plak také poškozuje tkáň parodontu, sem patří dáseň, ozubice, zubní 

cement, kost zubního lůžka. [ROUBALÍKOVÁ, 2009] 

Zubní plak doprovází mikrobiální zubní povlak a zubní biofilm. Zubní biofilm 

představuje komunitu vzájemně si prospívajících mikroorganizmů, která osídluje určitý 

povrch a pevně k němu přilne (adheruje). Zubní biofilm nelze odstranit olupováním 

(deskvamací) buněk epitelu jako biofilm, který se vyskytuje třeba na kůži nebo sliznici. 

Omezeně se redukuje stíravým účinkem potravy nebo samoočišťováním. Odstranit lze 

pouze cíleně mechanicky a to kartáčky a dalšími speciálními instrumenty. 

[ROUBALÍKOVÁ, 2009] 

2.5.2 Parodont 

Mikroby, ale hlavně jejich metabolické i rozpadové produkty, poškozují tkáň 

parodontu přímo nebo prostřednictvím imunitních mechanizmů. Zánět postihuje nejdříve 

dáseň, ta velmi snadno krvácí. U disponovaných jedinců napadá hlubší struktury 

parodontu. Rozvíjí se zánět ozubice (peridoncia), je postižena i alveolární kost, která řídne 

a ubývá, snižuje se počet vláken, které poutají zub v lůžku, prohlubuje se žlábek mezi 

dásní a zubem, vzniká kapsa tzv. parodontální chobot. Ten je typickým znakem 

parodontitidy.  Udržuje se zde zánět a destrukce parodontu pokračuje. Obnažují se krčky a 

nastává viklavost zubů. Pokud se parodontitida neléčí, dochází k předčasné ztrátě chrupu. 

K prevenci a léčbě parodontopatií je účinné odstraňování zubního plaku. 

[ROUBALÍKOVÁ, 2009] 

2.5.3 Pomůcky k hygieně dutiny ústní 

2.5.3.1 Odstranění plaku 

K odstraňování povlaků a zbytků potravy je nejdůležitější zubní kartáček. Zubní 

kartáčky se liší velikostí, tvarem, tuhostí štětin, délkou, postavením svazků štětin. 

Vhodným zubním kartáčkem je kartáček ruční s krátkou hlavou a zaoblenými syntetickými 

štětinami (syntetické štětiny nepřijímají vodu a zůstávají tuhé). Syntetické štětiny jsou 

zaoblené a to je důležité pro ochranu dásní. Přírodní štětinky mají dutinky a v nich se lehce 

usazují bakterie.  
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Dnes jsou doporučovány zubní kartáčky měkké a hustě osazené (viz Obr. č. 8). Je 

zde menší riziko poškození tvrdých zubních tkání a dásní. Husté osazení zaručuje lepší 

přilnutí a tím lepší vyčištění zubního povrchu.  

 
Obr. č. 8 : Zubní kartáček značky CURAPROX CS 1560 soft® s měkkými štětinami a 

hustým osazením. 

[www.biosfera.cz, 2] 

 

Alternativa klasických zubních kartáčku je elektrický zubní kartáček, který má 

různé druhy hlav a ty konají buď rotační, nebo oscilační pohyb. Jejich výhodou je 

konstantní pohyb svazků vláken nebo celé hlavice kartáčku. Tuto vlastnost lze využít u 

osob s těžkostmi učení klasických technik čištění zubů, po úrazech nebo s určitou 

chorobou. [ROUBALÍKOVÁ, 2009] 

 

2.5.3.2 Mezizubní pomůcky k dentální hygieně 

Biofilm z mezizubních prostorů musí být odstraněn dentální nití, páskou, 

mezizubním kartáčkem popř. zubním párátkem. Běžný zubní kartáček tento povlak 

neodstraní. 

Dentální nit (floss) se skládá ze stočených nylonových vláken (některý výrobce 

potahuje nit tenkým pláštěm vosku). Vosk usnadňuje zavádění do mezizubních prostor. 

Dentální nit lze použít samostatně, nebo lze použít držák, popř. vážeme smyčku. Na 

každou část mezizubního prostoru použijeme čistou část vlákna. 

Dentální pásek se skládá z jednoho plochého vlákna. Je snadno použitelný do 

úzkých mezizubních prostor. 

Mezizubní kartáčky (viz Obr. č. 9) se používají k čištění tzv. otevřených 

mezizubních prostorů, to je tam, kde dáseň mezizubní prostor nevyplňuje až k bodu 

kontaktu. Mohou se vsazovat na držátko nebo jej už obsahují. Důležitá je správná velikost 

mezizubního kartáčku, ta se nejlépe zjistí interdentální sondou u stomatologa (viz Obr. č. 
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10). Sonda je rozdělena na barevné dílky a podle toho, po jaký dílek se sondu podaří 

zasunout do mezizubního prostoru, se volí typ mezizubního kartáčku. Mezizubní kartáčky 

lze také využít po chirurgických zákrocích v dutině ústní jako doplněk ústní hygieny. 

 

 
                prime 06    prime 07  prime 08  prime 09   prime 10    prime 11 

 

Obr. č. 9: Mezizubní kartáčky značky CURAPROX PRIME®. 

[www.top-dent.cz, 6] 

 
Obr. č. 10: Sonda mezizubního prostoru značky CURAPROX IAP®. 

[www.jps.cz, 4] 

 

               

Zubní párátka slouží k odstranění zbytků potravy z dutiny ústní. Jsou vyráběny ze 

dřeva, které se neštípe, např. z břízy. Nejvhodnější jsou párátka trojhranná nebo kulatá. 

[ROUBALÍKOVÁ, 2009] 

 

2.5.3.3 Speciální pomůcky 

Řadíme sem superfloss, zavaděč, jednosvazkový kartáček, ústní sprchu a lopatku na 

jazyk. Superfloss je speciální vlákno. Skládá se ze zubního vlákna, houbovitého dílu 

určeného k čištění pod členy můstku a třetí část je tuhá a slouží k zavádění vlákna. 

„Zavaděč je tuhá jehla z plastu s větším ouškem. Pomáhá k protažení superflossu 
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pod můstky tam, kde jsou mezizubní prostory příliš úzké.“ [ROUBALÍKOVÁ, 2009, s. 

A11] 

Jednosvazkový kartáček (viz Obr. č. 11) se vyznačuje jedním svazkem štětin. 

Používá se hlavně pro oblasti linguální a palatinální plochy zubů, místa s atrofovanou 

gingivou, fixní ortodontické aparáty, implantáty a distální plochy zubu dens serotinus.                 

[ROUBALÍKOVÁ, 2009] 

 

 
Obr. č. 11: Jednosvazkový kartáček značky CURAPROX sensitive                           

single CS 1006®. 

                                             [www.jps.cz, 4] 

 

Ústní sprcha je proud vody, který dobře opláchne zbytky jídla, na plak však 

působí málo. Lze ji užívat jako doplněk ústní hygieny při fixním můstku nebo 

ortodontickém aparátku. 

Lopatka na čištění jazyka snižuje množství mikrobů na jazyku a nepřímo ve 

slinách. Doporučuje se užívat při nadbytku povlaku jazyka a také při každodenní ústní 

hygieně. [ROUBALÍKOVÁ, 2009] 

2.5.4 Zubní pasty, ústní vody, výplachové roztoky 

Mechanicky odstraňujeme biofilm zubním kartáčkem se zubní pastou, můžeme je 

dále doplnit ústní vodou a výplachovými roztoky. Úkolem zubní pasty je urychlení čištění 

zubů, leštění a osvěžení v dutině ústní. Každá zubní pasta obsahuje základní a účinné 

součásti. 
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2.5.4.1 Základní součásti zubní pasty  

Abraziva 10 – 50 % – tyto látky obsahují zrnka (pokud jsou příliš velká mohou 

poškozovat sklovinu). Řadíme sem látky: oxid hlinitý, oxid křemičitý, uhličitan vápenatý, 

bentonit aj.                                                                                                               

Čisticí prostředky (detergenty) 0,5 – 2 % – mají za úkol vyčistit zubní povrch.  

Řadíme sem látky: laurylsulfát sodný, laurylsulfoacetát sodný, 

dioktylsulfosukcinát sodný aj.  

Změkčovadla 15 – 17 % – řadíme sem látky: glycerol, propylenglykol, xylitol, 

sorbitol aj.  

Plniva 0,4 – 2 % – zahušťují zubní pastu. Řadíme sem látky: alginát sodný, 

křemičitan hlinitosodný, karboxymetylcelulózu aj. Voda tvoří 0 – 50 %. Sladidla 0,8 – 1,5 

%  – řadíme sem látky: xylitol, sorbitol aj.  

Aromatické látky korigující chuť 0,8 – 1,5 %  – tyto látky zlepšují aroma zubní 

pasty. Barviva. Konzervační látky – zabraňují rozkladu pasty. Řadíme sem látky: benzoát 

sodný, parabeny aj. [ROUBALÍKOVÁ, 2009] 

 

2.5.4.2 Účinné součásti zubní pasty 

Prevence zubního kazu – řadíme sem látky: fluoridy, sloučeniny vápníku. 

Protizánětlivé látky – řadíme sem látky: antiseptika, adstringencia. Desenzibilační látky – 

řadíme sem látky: šťavelan draselný, dusičnan draselný. Prostředky omezující tvorbu 

zubního kamene – řadíme sem látky: pyrofosfáty, polyfosfáty. Enzymy zvyšující 

antibakteriální vlastnosti slin – řadíme sem látky: lysozym, laktoperoxidáza aj. Bělící 

přísady – řadíme sem látky: některá abraziva, citroxain, oxid titaničitý. Vitamíny – řadíme 

sem např.: vitamin A1, který zpevňuje dásně. 

Doporučené množství zubní pasty je kulička velikosti hrášku, vyšší množství 

nezvýší její účinnost. Zvláště u dětí se doporučuje pastu zatlačit mezi vlákna zubního 

kartáčku, tím dojde k rovnoměrnému rozdělení pasty na všechny zuby a omezíme tím 

polykání pasty. Ústní vody se vyrábějí v různých koncentracích, také obsahují fluor. Měly 

by se užívat denně jako doplněk ústní hygieny. Jsou i verze upravené pro potřeby dětí.   

[ROUBALÍKOVÁ, 2009; STEINWANDTNER, 1995] 
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2.5.4.3 Fluoridy 

Fluoridy jsou soli fluoru, v přírodě se vyskytují často. Jsou obsaženy v půdě, 

vodě, v rostlinných a zvířecích organismech a proto jsou přirozenou součástí všech 

potravin. S potravou denně přijímáme až 0,5 mg fluoridu. Fluoridy jsou nezastupitelné v 

prevenci i léčbě zubního kazu. 

V zubních pastách jsou hlavně ve formě: fluorid sodný, monofluorofosforečnan 

sodný, fluorid cínatý, fluorid sodný s vápníkem, fluorid sodný v kombinaci s křemičitými 

abrazivy, organicky vázaný fluor - aminfluorid samostatně nebo v kombinaci s fluoridem 

cínatým aj. Mechanismus účinku fluoridových iontů je v jejich snadném průniku do 

skloviny postižené prvními fázemi demineralizace. „V krystalické mřížce hydroxyapatitu             

(základní stavební minerál tvrdých zubních tkání) pak zaujmou místo po uvolněných 

hydroxylových iontech za vzniku hydroxyfluorapatitu nebo fluorapatitu. Tím se poškozená 

sklovina reparuje, dochází k demineralizaci.“ [ROUBALÍKOVÁ, 2009, s. A14] 

Nekavitované kariézní léze lze fluoridy ovlivnit, zubní kaz lze léčit. Dále lze užívat 

fluoridové tablety. Jejich užití je individuální. Nepolykají se, ale nechají se v ústech volně 

rozpustit. Fluoridy mají také účinek antibakteriální. Maximální přístupný obsah fluoridů je 

do 0,15 hmotnostních procent. 

Koncentrace fluoru v zubních pastách je udávána ppm F, což znamená partes per 

milion neboli počet fluoridových částic na milion částic jiných. Terapeutické zubní pasty 

jsou pasty s vysokým obsahem fluoridů (obsahují 1800 – 2500 ppm F) a jsou řazeny mezi 

léčiva. V pastách pro dospělé je obsaženo 2 500 ppm F a pro děti od 6 let 1 800 ppm F. 

Tyto pasty se používají na doporučení stomatologa. 

Fluoridy jsou doporučovány ke každodennímu použití, mají však svá rizika. Tato 

rizika se týkají hlavně dětí. Děti často zubní pastu polykají. Proto by zubní pasty určené 

pro 2 – 3 leté děti měly obsahovat méně než 400 ppm fluoridu.                                          

[ROUBALÍKOVÁ, 2009; STEINWANDTNER, 1995] 

2.5.5 Technika čištění chrupu 

Mezi techniky čištění zubů patří modifikovaná Bassova technika, Chartersova 

technika nebo solo technika jednosvazkovým zubním kartáčkem dle Sedelmayera. 
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[ROUBALÍKOVÁ, 2009] 

Dnes se propaguje modifikovaná Bassova technika čištění zubů (viz Obr. č. 12). 

„Měkký hustě osazený zubní kartáček s krátkou pracovní hlavou přiložíme pod úhlem asi 

45° k povrchu zubů tak, aby štětiny zasahovaly pod dáseň a do mezizubních prostorů 

(vyobrazení 1). Lehkou vibrací trvající několik sekund vyčistíme dásňový žlábek a pak 

stíravým pohybem od dásně na zub (od červeného k bílému) vyčistíme zubní plochu 

(vyobrazení 2). Toto provádíme jak z vnitřní strany, tak vnější strany (vyobrazení 3, 4 ,5)“. 

[ROUBALÍKOVÁ, 2009, s. A21] 

 

Obr. č. 12 : Modifikovaná Bassova technika čištění zubů. 

[www.dentalcare.cz, 9] 
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3 Praktická část 
 

3.1 Náležitosti receptu 

Recept je písemný dokument, ve kterém žádá lékař lékárníka o vydání či přípravu 

určitého množství léku. Zároveň je zde požadavek o poskytnutí informací pacientovi, jak 

lék užívat. Odpovědnost za obsah receptu a tedy i za farmakoterapeutickou stránku má 

lékař, za stránku farmaceutickou lékárník. Pokud je recept psán pouze obyčejnou tužkou, 

chybí podpis lékaře nebo rodné číslo a příjmení pacienta, lék nelze vydat. 

Recept pro přípravu magistraliter má určitá specifika, která ho odlišují od oběžného 

receptu na HVLP. Ty jsou uvedeny v lékopise. Recept má základní formu, tu určují jeho 3 

základní části. Inscriptio je záhlaví receptu, praescriptio - zde je vlastní název léku (dělí se 

na: invocatio – lékař na recept napíše Rp. a je to výzva k přípravě léku, ordinatio – zde jsou 

uvedeny názvy léčiv pod sebou) a subscriptio – tato část je pro lékárníka nejdůležitější. 

Jsou zde pokyny, jak připravit, označit a vydat lék. Na tomto předpisu by se nemělo mimo 

velmi závažné důvody škrtat, pokud se tak stane, je nutné, aby to lékař označil slovem 

Correxit! a podepsal se. Tento předpis slouží jako návod k přípravě léčiva, proto je nutné, 

aby byl vždy bezchybný. [MODR, 1994] 
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3.2 Receptář individuálně připravovaných léčivých přípravků 

 

Obor: STOMATOLOG (pro dospělé), MUDr. Emilie KULHÁNKOVÁ 

 

Rp. 

Aethacridini lactici    0,1 

Aque dest.                           ad 100,0 

M.f. sol. 

D.S. Rivanol 

 

Rp. 

Methylrosanilini chlorati   1,0 

Aque dest.         ad 50,0 

M.f. sol. 

D.S. Genciánová violeť 

 

Rp.                                                                                                                                                                             

Tannini    2,0                                                                                                                          

Glyceroli 85%        ad 30,0                                                                                                                                

M.f. sol.                                                                                                                                                              

D.S. 1 čajovou lžičku do skleničky vody k výplachům dutiny ústní 

 

Rp.                                                                                                                                                                      

Natrii fluorati     7,5                                                                                                                          

Glyceroli 85% q.s. ut f. pasta mollis                                                                                                     

D.S. Ad usum medici (Lukomského pasta na zubní krčky) 
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Rp. 

Argenti nitrici    5,0 

Aque dest.          ad 50,0 

M.f. sol. 

D.S. Leptadlo 

 

Rp.                                                                                                                                                                

Floris chamomillae     20,0                                                                                                              

Herbae salviae                                                                                                                                                      

Radicis tormentillae                      aa 30,0                                                                                                                      

M.f. spec.                                                                                                                                                              

D.S. 1 lžíci směsi přelít šálkem vřelé vody, po půl hodině slít a kloktat 

 

Rp. 

Natrii tetraborici    4,0 

Spir. menthae     0,5 

Benzocaini     0,2 

Roboflavin amp.    II (duas) 

Glycerini     40,0 

M.f. sol. 

D.S. Olej na dásně  

 

Rp. 

Sol. hydrogenii peroxidati 3%  50,0 

D.S. K výplachům 

 

Rp. 

Sol. hydrogenii peroxydati 30%        10,0 

D.S. K leptání 
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Rp. 

Sol. aluminii aceticotartarici   50,0 

D.S. 1 lžička do sklenice vody k výplachům 

 

Rp.                                                                                                                                                 

Benzocaini     0,3                                                                                                                                             

Tincturae stomatosan    3,0                                                                                                                    

Dianer tbl.     III /tres/                                                                                                                             

Sol. tylosae 2%       ad 100,0                                                                                                                                

M.f. mucilago                                                                                                                                             

D.S. při prořezávání zubů 

 

Rp.                                                                                                                                                       

Aquae menthae    20,0                                                                                                              

Sol. aluminii aceticotartarici   20,0                                                                                                         

Sol. hydrogenii peroxydati 3%    ad 200,0                                                                                                  

M.f. sol.                                                                                                                                                 

D.S. K potírání dásní po vyčištění zubů 

 

Rp.                                                                                                                                                                              

Floris chamomillae    50,0                                                                                                                                            

D.S. 1 lžíce na šálek nálevu k vyplachování dutiny ústní 

 

Rp.                                                                                                                                              

Metronidazoli    4,4                                                                                                                          

Aquae destilatae    10,0                                                                                                                                                         

Lacalut activ  tub. orig.   No. I                                                                                                                            

D.S. 2 – 4 x denně do mezizubních prostor, 2 – 4 x denně na dásně 1 – 2 týdny 
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Rp.                                                                                                                                                                                                                

Natrii hydrogencarbonici                                                                                                                                   

Natrii tetraborici             aa 0,6                                                                                                                                

Glyceroli 85%     25,0                                                                                                                                                   

Aquae menthae                    ad 400,0                                                                                                                     

M.f. sol.                                                                                                                                                                 

D.S. k výplachům dutiny ústní 

 

Rp.                                                                                                                                                           

Calcii carbonici    30,0                                                                                                                         

Magnesii carbonici    10,0                                                                                                                   

Olei menthae gtts.                               No. XII. /duodecim/                                                                                                                                                                   

M.f. pulvis                                                                                                                                        

D.S. masážní prášek na zuby 

 

Rp.                                                                                                                                                      

Herbae salviae   50,0                                                                                                                              

D.S.1 lžíce na šálek nálevu k výplachům dutiny ústní 

 

Rp. 

Carboxymethylcelulosi   0,125                                                                                                           

Spiritus 96%      2,0                                                                                                                          

Benzocaini     0,5                                                                                                                                  

Aquae destilatae          ad 25,0 

M.f. sol.                                                                                                                                                  

D.S. při prořezávání Dens serotinus 
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Rp.                                                                                                                                                               

Thymoli     0,1                                                                                                                                                

Acidi benzoici    0,6                                                                                                                

Olei eucalypti     0,1                                                                                                                          

Spiritus concentrati        ad 20,0                                                                                                                        

M.f. sol.                                                                                                                                                            

D.S. 10 kapek do sklenice teplé vody k výplachům dutiny ústní 

 

Rp.                                                                                                                                                      

Spiritus diluti                88,0                                                                                                                              

Sol. aluminii aceticotartarici   20,0                                                                                                                                        

Mentholi       0,2                                                                                                                          

M.f. sol.                                                                                                                                                               

D.S. ústní voda k výplachům dutiny ústní 

 

Rp.                                                                                                                                                             

Sol. hydrogenii peroxydati diluti   200,0                                                                                               

D.S. 1 polévkovou lžíci do sklenice vody k výplachům úst několikrát denně. 

 

Rp.                                                                                                                                               

Tincturae gallarum    30,0                                                                                                                      

Tincturae myrrhae     30,0                                                                                                                  

Tincturae ratanhiae    30,0                                                                                                                                         

M.f. sol.                                                                                                                                               

D.S. k potírání dásní (možno také 20 kapek do sklenice vody k výplachům dutiny ústní) 
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Rp.                                                                                                                                                                                 

Olei menthae piperitae    2,0                                                                                                                          

Olei foeniculi                                                                                                                                                           

Olei anisi             aa 1,0                                                                                                                       

Spiritus concentrati               10,0 

Tincturae tormentillae         ad 50,0 

M.f. sol. 

D.S. K výplachům dutiny ústní, 15 kapek do sklenice vody 

 

Rp.                                                                                                                                                 

Natrii tetraborici         0,2 – 0,5                                                                                                                     

Glyceroli 85%          ad 100,0                                                                                                                                  

M.f. sol.                                                                                                                                                         

D.S. Několikrát denně aplikovat na postižené místo v dutině ústní 

 

Rp.                                                                                                                                                   

Camphorae      6,0                                                                                                                          

Phenoli     3,0                                                                                                                                      

Spiritus concentrati    1,0                                                                                                                      

M.f. sol.                                                                                                                                                                   

D.S. Pro ordinatione (Sol. Chlumský) 
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Obor: PRAKTICKÝ LÉKAŘ, MUDr. Jana BENEŠOVÁ 

 

Rp.                                                                                                                                                                              

Benzocaini     1,0                                                                                                                          

Olei olivae     25,0                                                                                                                         

Sol. tylosae 3%     10,0                                                                                                                                                      

Olei cinamonii gtt.       I                                                                                                                            

Saccharini tbl.     ½                                                                                                                            

M.f. sol.                                                                                                                                                                               

D.S. k potírání aftů 

 

Rp.                                                                                                                                            

Benzocaiin     1,0                                                                                                                          

Spiritus 96%     5,0                                                                                                                                        

Sol. tylosae 3%    10,0                                                                                                                

Lipogenoli     10,0                                                                                                                                   

Olei olivae     10,0                                                                                                                         

Olei cinamonii gtt.    I                                                                                                                        

Dukaryli gtts.     II                                                                                                                                                                                                                        

M.f. sol.                                                                                                                                                  

D.S. k potírání aftů 

 

Rp.                                                                                                                                                                                           

Aciflavini     0,016                                                                                                                        

Benzocaini     0,046                                                                                                                                   

Tincturae salviae    0,3                                                                                                                         

Olei menthae                 0,02                                                                                                                     

Spiritus diluti      2,0                                                                                                                          

Sirupi citri                         50,0                                                                                                                         

Sol. agari 2%        ad 100,0                                                                                                                             
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M.f. gel                                                                                                                                                  

D.S. 3 x denně 1 kávovou lžičku cucat 

 

Rp.                                                                                                                                                     

Olei olivae     8,0                                                                                                                       

Glyceroli     8,0                                                                                                                          

Natrii tetraboras    8,0                                                                                                                           

M.f.sol.                                                                                                                                               

D.S. k potírání aftů 
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Obor: PRAKTICKÝ LÉKAŘ, MUDr. Helena GRIMOVÁ 

 

Rp.                                                                                                                                                                 

Natrii tetraborici                                4,0                                                                                                                                           

Spir. menthae                                     0,5                                                                                                                                  

Benzocaini                                         0,2                                                                                           

Riboflavini amp.                                II /duas/                                                                                                                          

Glycerini                                          40,0                                                                                                                         

M.f. sol.                                                                                                                                                                   

D.S. k potírání zánětlivých míst v dutině ústní 

 

Rp.                                                                                                                                                                 

Borax – glycerini                                                                                                                                                

Natrii tetraborici                            aa 2,0                                                                                                                               

Glycerini                                     ad 50,0                                                                                                                                           

M.f. sol.                                                                                                                                                        

D.S. k potírání soor 

 

Rp.                                                                                                                                              

Methylthiamini chlor.                        1,0                                                                                                                                       

Aquae destilatae                          ad 50,0                                                                                                                                                     

M.f. sol.                                                                                                                                                       

D.S. k potírání sliznice dutiny ústní 

 

Rp.                                                                                                                                                          

Argenti nitrici                                    1,0                                                                                                       

Aquae destilatae                          ad 50,0                                                                                                                                              

M.f. sol.                                                                                                                                            

D.S. k potírání sliznice dutiny ústní 
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Rp.                                                                                                                                              

Methylrosalinii                                     1,0                                                                                                                                          

Aquae destilatae                             ad 50,0                                                                                                                      

M.f. sol.                                                                                                                                                              

D.S. k potírání sliznice dutiny ústní 

 

Rp.                                                                                                                                                  

Methylrosalinii chlorati                       0,5                                                                                                             

Aquae purificatae                               34,5                                                                                                                         

Glyceroli                                            15,0                                                                                                                         

M.f. sol.                                                                                                                                                    

D.S. k potírání sliznice dutiny ústní 

 

Rp.                                                                                                                                                               

Aethoinidinii lactici                            0,1                                                                                                                                

Aquae destilatae                          ad 100,0                                                                                                                            

M.f. sol.                                                                                                                                                           

D.S. k výplachům dutiny ústní 
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Obor: PEDIATR, MUDr. Eva KRATOCHVÍLOVÁ 

 

Rp. 

Natrii biboracici     4,0                                                                                                                        

Anestesini                   0,4                                                                                                                     

Glycerini           ad 20,0 

M.f. sol.                              

D.S. K vytírání dutiny ústní, 4 x denně 

 

Rp.                          

Violetti gentianae     0,2 

Glycerini      2,0 

Aquae destilatae          ad 20,0 

M.f. sol.                                           

D.S. K vytírání dutiny ústní, 2 x denně 

 

Rp.                                                   

Jodi puri      0,2 

Kalii jodati      2,0 

Glycerini          ad 20,0 

M.f. sol.                                                                 

D.S. K vytírání hrdla, 3 x denně 

 

Rp.                                                                      

Argentum nitricum 2 %    20,0 

D.S. Na afty, 3 x denně 
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3.3 Sortiment hromadně vyráběných léčivých přípravků 

 

3.3.1 Tab. č. 1: Terapeutické roztoky užívané k léčbě onemocnění v dutině ústní. 

Účinná látka HVLP 

Chlohexidini digluconatis solutio 1 ml ve 100 ml. CORSODYL® sol. 

Chlorhexidin 0,12%. CURASEPT® sol. 

Herbarum extractum fluid. 22,5 ml, Acidum salicylicum 0,25 g, 
Acidum boricum  0,25 g, Acidum citricum 0,125 g, 

Benzocainum 0,0625 g, Menthae piperithae etheroleum 0,05 g, 
Caryophylli etheroleum 0,05 g, Foeniculi etheroleum 0,025 g, 

Ethanolum 80% ad 25,0 ml. 

HERBADENT® 

sol. 

Iodopovidonum 85 mg, Allantoinum 1 mg v 1 ml koncentrátu. 
 

JOX® sol. 

Aluminium lactate, chlorhexidin LACULUT 

AKTIV ® sol. 

Alcohol, Eucalyptol, Methyl-salicylate, Thymol, Menthol LISTERINE® sol. 

Benzydamini hydrochloridum 1,5 mg (0,15%) v 1 ml kloktadla. 
 

TANTUM 

VERDE® sol. 

[AISLP, verze ke dni 1. 4. 2010, 2; vlastní] 

 

3.3.2 Tab. č. 2: Orální gely používané k léčbě onemocnění v dutině ústní 

Účinná látka HVLP 

Aminfluorida mixta 33,19 mg (Olaflurum 30,32 mg, 
Dectaflurum 2,87 mg), Natrii fluoridum 22,10 mg v 1 g. 

 

ELMEX GELÉE® 
orální gel 

Benzalkonium chlorid, Hyaluronan, Acidum glycyrrhetinum, 
Aloe barbadensis 

ALOCLAIR® gel 

 
Citrus grandis, Aloe vera gel, Lutein, Panthenol CITROVITAL® 

gel 
Cholini salicylas 87,1 mg (8,71 %) v 1 g gelu. 

 
MUNDISAL® gel 
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Pokračování tab. č. 2. ze strany 61 

Lidocaini hydrochloridum monohydricum 3,3 mg, Cetylpyridinii 
chloridum monohydricum 1,0 mg v 1 g ústního gelu. 

CALGEL® gel 

 
Matricariae extractum fluidum 1:4-5 185 mg, Lidocaini 

hydrochloridum monohydricum 20 mg. 

 

KAMISTAD 

SENZITIV® gel 

 
Vitulinae sanguinis fractio deproteinata 2,125 mg v 1 g orální 

pasty. 
SOLCOSERYL®    

orální pasta 

[AISLP, verze ke dni 1. 4. 2010, 2; vlastní] 

 

3.3.3 Tab. č. 3: Zubní pasty s terapeutickým efektem v dutině ústní 

Účinná látka HVLP 

 
Lidocainum 50 mg, Eugenolum 150 mg v 1 g. 

ALVOGYL                         
zubní pasta 

 
Benzydamini hydrochloridum 5 mg (0,5%) v 1 g zubní pasty. 

 

TANTUM VERDE 
zubní pasta 

Aluminum hydroxid, aluminum lactate, aluminum floride LACALUT 

AKTIV® zubní 

pasta 

Aminfluorida mixta: Olaflurum 121,4 mg, Dectaflurum 11,35 mg 
v 1 g zubního roztoku. 

ELMEX FLUID         
zubní pasta 

[AISLP, verze ke dni 1. 4. 2010, 2; vlastní] 

3.3.4 Tab. č. 4: Pastilky používané k léčbě onemocnění v dutině ústní 

Účinná látka HVLP 

 
Benzoxonii chloridum 1 mg, Lidocaini hydrochloridum 

monohydricum 1 mg v 1 pastilce. 
 

 

OROFAR® 

pastilky 
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Pokračování tab. č. 4 ze strany 62 

Benzalkonii chloridum 1 mg, Mentholum 1,2 mg, Menthae 
piperitae etheroleum 1 mg, Eucalypti etheroleum 0,6 mg, 

Thymolum 0,6 mg v 1 pastilce. 

SEPTOLETE® 

pastilky 

 
Cetylpyridinii chloridum monohydricum 1,5 mg v 1 

pastilce 
HALSET® pastilky 

Dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg, Amylmetacresolum 0,6 mg v 
1 pastilce. 

 

STREPSILS 
ORIGINAL® 

pastilky 
Dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg, Amylmetacresolum 0,6 mg, 

Mentholum 5,72 mg v 1 pastilce. 
 

NEO-

ANGIN®pastilky 

 
Chlorhexidini digluconas 2 mg v 1 pastilce. SEPTOFORT®    

pastilky 

Chlorhexidini digluconas 3 mg, Tetracaini hydrochloridum 0,2 
mg v 1 pastilce. 

 

DRILL® pastilky 

 
Tridecanamini adipas 5 mg v 1 pastilce. 

 
SEPTISAN® 

pastilky 
[AISLP, verze ke dni 1. 4. 2010, 2; vlastní] 
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4 Diskuse 
 

Teoretická část práce obsahuje anatomii a popis patologických změn se 

zaměřením na onemocnění dutiny ústní, která vznikají na podkladě nedostatečné 

hygieny dutiny ústní.  

Cílem praktické části bylo zmapovat nejčastěji předepisované individuálně 

připravované léčivé přípravky (dále IPLP), aplikované v prevenci i léčbě chorob 

dutiny ústní.  

V prevenci onemocnění dutiny ústní mají stálé místo hromadně vyráběné 

léčivé přípravky (dále HVLP) jako jsou terapeutické pasty (důležité hlavně 

v prevenci parodontitidy), ústní vody s antiseptickým účinkem, léčebné orální gely 

atd. Dále jsou v lékárně dostupné pomůcky k doplnění hygieny dutiny ústní, kromě 

zubních kartáčků to jsou mezizubní kartáčky, lopatky na jazyk, dentální nitě a pásky. 

Ty jsou důležité ke každodenní péči o chrup a mají velmi významnou roli v prevenci 

a podpůrné terapii chorob dutiny ústní. Je nutné jejich pravidelné a hlavně správné 

používání, aby splnily požadovaný efekt. 

Při řízeném rozhovoru s konkrétními lékaři jsem zjistila, že frekvence 

předepisování IPLP poklesla. I přesto určité procento osob stále upřednostňuje 

v prevenci i léčbě osvědčené IPLP a ty jsou zmíněny v praktické části v receptáři. 

Důvodem ústupu magistraliter receptur je stále vzrůstající sortiment HVLP. 

Výhodou HVLP je možnost okamžitého výdeje bez čekání (a tedy urychlení léčby), 

zatímco u IPLP je skoro vždy nutné počkat. Také ceny jsou u těchto přípravků již 

takřka srovnatelné. Mezi lékové formy, které se využívají k aplikaci do dutiny ústní, 

patří na prvním místě roztoky. Ty se užívají hlavně k výplachům pro dosažení   

rychlého antiseptického účinku, k ovlivnění aktuálního pH v ústech, k regulaci 

množství produkovaných slin nebo k navození místně znecitlivujícího účinku.  

Naopak gely jsou určeny k delšímu působení na afekci a mají tedy výraznější 

terapeutický efekt. Uplatňují se i v prevenci otlaků při použití zubních protéz. 

Pastilky jsou vhodnější pro děti (doporučují se od 4 let), působí dlouhodoběji a jsou 

pro ně přijatelnou lékovou formou. 

Největší počet předpisů IPLP stále přetrvává ve stomatologii, méně už se 

vyskytují v praktickém lékařství a z dětské praxe byly takřka vyloučeny. 
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Stomatologie hlavně využívá některé IPLP připravované roztoky (například 

Chlumského roztok, Hydrogenii peroxidum 3%). Ty spíš než pacient doma, užívá 

stomatolog při ošetření přímo v ordinaci.  

Důležité není, jestli lékař předepíše IPLP nebo HVLP, ale aby zvolil vhodnou 

lékovou formu a účinnou látku s přihlédnutím k individuálním potřebám každého 

pacienta.  
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Závěr 
 

Zdravý chrup je vizitkou každého z nás. Základem správné péče je důkladná 

hygiena dutiny ústní. Při nedostatečné hygieně může dojít ke vzniku a rozvoji různých 

onemocnění, významnou roli zde, ale hrají i faktory genetické, způsob výživy, různé 

zlozvyky – kouření, a další přidružená onemocnění. Při onemocnění v dutině ústní, jako 

je parodontitida, chronické záněty, zubní kaz nebo abscesy se správně prováděna 

hygiena stává nedílnou součástí terapie.  

K dispozici je velké množství pomůcek a prostředků k provádění hygieny dutiny 

ústní, ale důležitá je především jejich vhodná volba. Pokud pacient nenavštěvuje 

speciální pracoviště pro dentální hygienu, přichází obvykle do lékárny. Farmaceutický 

asistent se jako odborně vzdělaný člověk významnou měrou zapojuje do léčebného 

procesu. Mnoho pacientů si přichází do lékárny nejen pro určitý produkt, ale hlavně pro 

kvalitní informace. Žádá nejen poučení o těchto pomůckách a výrobcích pro hygienu, 

ale také informace o úpravě stravovacích a jiných návyků. Edukace může být podle 

zájmu doplněna o možnosti rozšířit léčbu o užívání potravních doplňků, doporučují se 

užívat dlouhodobě a pravidelně jako podpora terapie. 

V literatuře je dostupná celá řada receptur pro IPLP, určených k použití v dutině 

ústní, ale v praxi v souvislosti se stále širší nabídkou HVLP produktů jejich použití a 

preskripce klesá.  
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Zusammenfassung 
 

Meine Abschlussarbeit befasst sich mit Erkrankungen der Mundhöhle (in Bezug 

auf Hygiene). Die Mundhöhle repräsentiert einen jeden Menschen, also ist es wichtig 

für sie zu sorgen. Dieses Thema ist heute sehr aktuell. Jeden Tag präsentieren wir uns 

der Öffentlichkeit, so will jeder gesunde und gut aussehende Zähne und Lächeln zeigen. 

Die richtige Pflege von Zähnen und Mundhöhle hilft entzündliche Erkrankungen und 

das Auftreten von Karies signifikant zu reduzieren. 

 Die vorliegende Arbeit ist auf die Anatomie und den pathologischen Zustand 

des Mundes, das heißt auf Erkrankungen der Mundhöhle fokussiert. Der theoretische 

Teil befasst sich mit der Anatomie des Mundes und der Zähne. Die Mundhöhle ist von 

Mikroorganismen physiologisch besiedelt (vor allem Streptokokken und Hefepilze). Mit 

der gestiegenen Zahl der Kolonien entstehen Erkrankungen der Mundhöhle. Einen 

wichtigen Bestandteil der Abschlussarbeit bildet eine Beschreibung geigneter Methoden 

der Mundhygiene. Heute wird die Bassow-Methode der Zähnereinigung am öftesten 

empfohlen. In der vorliegenden Arbeit werden auch Lieferungen der Hygiene–

Hilfsmittel aus dem Unternehmen CURAPROX behandelt. Die wichtigsten Instrumente 

sind: dicht bepflanzte Zahnbürsten, Interdentalbürsten, Interdentalfäden und 

Zahnstöcher. Es wird auch die Zahnpastazusammensetzung erwähnt. Therapeutische 

Zahnpasten sind Pasten mit hohem Fluorid-Gehalt und werden zu den Arzneimitteln 

gezählt. Fluoride sind auch bei der Vorbeugung und Behandlung von Karies 

unverzichtbar. Man soll bis zu 0,5 mg Fluorid mit der täglichen Nahrung zu sich 

nehmen. Fluoridhaltige Zahnpasten sind - auβer für Kinder – für täglichen Gebrauch 

empfohlen. Hier werden Erkrankungen beschrieben, die wegen mangelhafter Hygiene 

entstehen. Hierzu werden gezählt : Aphten, Parodontitis, Soor, Stomatitis, Leukoplakie 

etc.  

Parodontitis nimmt nun den ersten Platz unter den Parodontalerkrankungen ein. 

Man unterscheidet zwischen aggressiver und chronischer Parodontitis. Die aggressive 

Parodontitis tritt bei jüngeren Menschen und Schulkindern auf. Die chronische 

entwickelt sich langsam : sie beginnt mit 15 Jahren und ihre volle Entwicklung ist um 

das 35. Lebensjahr erreicht.  
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Wichtig ist der Einfluss des Rauchens auf den Mund. Der Tabakrauch enthält  

Teilchen in Größe von weniger als 0,1 mm und hat eine feste und gasförmige Phase. 

Tabakgenuss wirkt sich negativ auf den allgemeinen Zustand aus. Der Rauch enthält 

Substanzen wie Zyanid, Nikotin, Teer, Benzol, Schwermetalle etc. Rauchen wirkt  vor 

allem auf Parodontalerkrankungen negativ ein. Zu Parodontalerkrankungen gehören: 

Raucher-Melanose, Raucher-Gingivitis, Parodontitis, Parodontalabszess und 

ulzerierende Gingivitis. Eine wichtige Prävention dieser Erkrankungen ist die 

Mundhygiene. Verbreitete Arzneimittel zur Behandlung dieser Erkrankungen sind 

therapeutische Pasten, antiseptische Mittel und manchmal auch Antibiotika (die sind nur 

rezeptpflichtig). Die meisten Arzneimittel mit präventiver Wirkung sind rezeptfrei.  Es 

werden auch individuell angefertigte Arzneimittel verwendet.  

Im praktischen Teil der Abschlussarbeit sind die am häufigsten erstellten 

Rezepte, die individuell verschriebene Arzneimittel für Kinder sowie Arzneien für die 

Zwecke der praktischen und Zahnmedizin enthalten. Der Vorteil dabei ist die 

individuelle Zusammensetzung der einzeln zubereiteten Medikamente. Heute tritt man 

von individuell zubereiteten Arzneien zurück, hauptsächlich aus Zeitgründen. 

Deswegen überwiegt nun der Verkauf von industriell hergestellten Medikamenten. 

Gerade aus diesem Grund wurden im praktischen Teil auch freiverkäufliche 

Arzneimittel erwähnt. 

Meine Arbeit kommt zum Schluss, dass Erkrankungen der Mundhöhle immer 

noch steigende Tendenz aufweisen. Daher wird auf das erweiterte Sortiment von 

Arzneimitteln in der Apotheke eingegangen. 
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