MASARYKOVA UNIVERZITA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA
KATEDRA DENTÁLNÍ

Bakalářská práce

Brno 2018

Denisa Uherková

MASARYKOVA UNIVERZITA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA
KATEDRA DENTÁLNÍ
bakalářské prezenční studium
2015–2018

VYBRANÉ PŘÍPRAVKY PRO OVLIVNĚNÍ ORÁLNÍ
MIKROFLÓRY U PACIENTŮ SE ZÁNĚTLIVÝMI
PARODONTOPATIEMI
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Brno 2018
Vedoucí bakalářské práce:

Vypracovala:

Dr. et Mgr. et Bc. Petr
Svoboda, Ph.D.

Denisa Uherková

MASARYK UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE
DENTAL DEPARTMENT
Bachelor Full-Time Studies
2015–2018

SELECTED TREATMENTS FOR INFLUENCING ORAL
MICROFLORA IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY
PERIODONTOPATHIES
BACHELOR THESIS

Brno 2018

Supervisor:

Author:

Dr. et Mgr. et Bc. Petr
Svoboda, Ph.D.

Denisa Uherková

Prohlášení
Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je mým původním autorským dílem,
které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem
při zpracování čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v univerzitní knihovně.

V Brně dne 17. 4. 2018

......................................
Denisa Uherková

Poděkování
Chtěla bych poděkovat Dr. et Mgr. et Bc. Petru Svobodovi, Ph.D. za jeho odborné
vedení bakalářské práce, poskytnuté cenné rady, podněty a připomínky. Děkuji také
odborným pracovníkům dentální katedry Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za
ochotu, přístup a čas při vypracovávání bakalářské práce. Můj dík patří i všem
respondentům za jejich pomoc při realizaci průzkumného šetření.

Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá vybranými přípravky pro ovlivnění orální
mikroflóry u pacientů se zánětlivými parodontopatiemi. Jejími hlavními cíli je
zjištění, jaké přípravky nebo účinné látky jsou zubními lékaři/lékařkami a dentálními
hygienisty/hygienistkami nejčastěji doporučovány či předepisovány v péči o pacienty
s vybranými zánětlivými parodontopatiemi, a popsání zvyklostí a posudků
respondentů v oblasti léčby těchto onemocnění.
Teoretická část práce přináší stručný přehled o výskytu a hlavní roli bakterií
mikroflóry dutiny ústní v etiologii onemocnění parodontu. Zasvěcuje čtenáře do
klasifikace patologických stavů parodontu a předkládá soupis nejčastěji používaných
antimikrobiálních látek používaných pro léčbu zánětlivých parodontopatií.
Pro praktickou část práce jsem zvolila metodu dotazníkového šetření.
Provedený

průzkum

vyhodnocuje

zejména

postoj

zubních

lékařů/lékařek

a dentálních hygienistů/hygienistek v oblasti preskripce a doporučení konkrétně
neselektivních chemických inhibitorů plaku a selektivních antimikrobiálních
léčivých látek.
Vytvoření

uceleného

a

aktuálního

náhledu

na

vybrané

možnosti

farmakologického ovlivňování zánětlivých parodontopatií a jeho účinky v rámci
lokálního a systémového podávání může být značným přínosem pro budoucí
zvažování léčby.

Klíčová slova
dentální plak, léčivé přípravky v parodontologii, lokální aplikace antimikrobiálních
látek, mikrobiologická diagnostika, mikroflóra dutiny ústní, parodontální patogeny,
rezistence,

systémová

parodontopatie

aplikace

antimikrobiálních

látek,

terapie,

zánětlivé

Abstract
Bachelor thesis deals with selected treatments for influencing oral microflora
in patients with inflammatory periodontopathies. The main objectives are to find out
which treatments or active substances are the most recommended or prescribed by
dentists and dental hygienists in the care of patients with selected inflammatory
periodontopathies and to describe the habits and opinions of respondents in the
treatment of these diseases.
The theoretical part of the thesis provides a brief overview of the occurrence
and main role of microflora bacteria in the mouth in the etiology of periodontal
disease. It introduces the reader to the classification of pathogenic conditions of the
periodontium and presents an inventory of the most commonly used antimicrobial
agents used to treat inflammatory periodontopathies.
For the practical part of the thesis, a questionnaire survey method has been
selected. In particular, this survey evaluates the attitude of dentists and dental
hygienists to prescribing and recommending specifically non-selective chemical
inhibitors of plaque and selective antimicrobial medicinal substances.
A comprehensive and current overview of selected options for the
pharmacological influencing of inflammatory periodontopathies and its effects in
local and systemic administration could be of great benefit for future consideration of
treatment.

Key words
dental plaque, medicinal products in periodontology, local application of
antimicrobial agents, microbiological diagnostics, oral microflora, periodontal
pathogens, resistance, systemic application of antimicrobial agents, therapy,
inflammatory periodontopathies
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ÚVOD
Pokroky v poznání etiologie a patogeneze zánětlivých onemocnění parodontu
primárně vedou ke zvyšování zájmu o možnosti chemického potlačení patogenní
bakteriální mikroflóry, především té, která se podílí na tvorbě plaku. Nezbytným
předpokladem pro správnou volbu preparátu pro antiplakové využití by mělo být
řádné zdůvodnění a začlenění do kontextu celkové péče o pacienta, který by měl být
poučen a instruován o důvodu a způsobu použití daného preparátu.
Předložená bakalářská práce se zabývá vybranými antimikrobiálními
přípravky a jejich účinnými látkami, které jsou v dnešní době používány
a doporučovány zubními lékaři nebo dentálními hygienistkami. Současně je
diskutována problematika jejich nadužívání při snaze ovlivnit orální mikroflóru
u pacientů se zánětlivými parodontopatiemi. Stěžejní část práce je věnována popisu
neselektivních chemických inhibitorů plaku a selektivních antimikrobiálních
léčivých látek, jež byly vybrány na základě četnosti jejich použití. Znaky těchto dvou
skupin byly hledány zejména v jejich spektru účinnosti, vykazovaných vlastnostech
a výsledcích podání.
Toto téma bylo zvoleno především proto, že problematika farmakologického
ovlivňování zánětlivých parodontopatií je stále aktuální a významnou výzvou
současnosti, ať už z důvodu podávání účinných látek o vysokých koncentracích nebo
jejich častého užívání.
Cílem bakalářské práce bylo zpracování literární rešerše zaměřené na výše
uvedenou problematiku a zjištění, jaké přípravky nebo účinné látky jsou respondenty
nejčastěji doporučovány či předepisovány v péči o pacienty s vybranými zánětlivými
parodontopatiemi. Současně byly popsány zvyklosti a posudky respondentů v oblasti
léčby těchto onemocnění. K těmto dvěma hlavním cílům bylo stanoveno pět hypotéz,
které jsou podrobně rozpracovány v empirické části práce. Očekávaným přínosem je
identifikace výhod a možných rizik podávání jednotlivých přípravků v dutině ústní,
získání přehledu o jejich řazení a zjištění aktuálního postoje zubních lékařů
a dentálních hygienistek v oblasti jejich preskripce a doporučení.
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I Teoretická část
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1 Mikroflóra dutiny ústní
Za orální mikroflóru pokládáme společenství symbiotických i patogenních
mikroorganismů, které osidlují jednotlivé tkáně dutiny ústní (1, s. 2317–2323).
V orální mikroflóře je zastoupeno několik skupin mikroorganismů, včetně bakterií,
mikromycet, prvoků a třeba i virů. Nejpočetnější skupinu tvoří bakterie (2, s. 465).
Fyziologicky dutinu ústní osidluje v průměru 1010 až 1011 bakterií na 1 gram
tkáně, přičemž zde může být přítomno více než 500 bakteriálních druhů (3, s. 83-84).
V různých mikroprostředích je složení orální mikroflóry výrazně odlišné,
není homogenní a závisí zejména na věku, výživě a okolním prostředí jedince
(2, s. 75), (3, s. 83-84). V parodontálních kapsách a v zubním plaku se převážně
nachází řada anaerobních druhů. Jedná se zejména o aktinomycety a nesporulující
Gram-pozitivní i Gram-negativní koky i tyčinky. V povrchové mikrobiální vrstvě
zubního plaku, pokrývající povrch zubů, převládají aerobní streptokoky, neisserie
a korynebakteria, Naproti tomu směrem do hloubky s ubývající koncentrací kyslíku
přibývají anaerobní druhy bakterií (3, s. 83-84).
Mikroby, které běžně nacházíme u normálního zdravého jedince, označujeme
za normální mikroflóru (2, s. 75). Obecně ji rozdělujeme na stálou (rezidentní, také
autochtonní) a přechodnou (transientní, také alochtonní). U naprosté většiny jedinců
určitého věku jsou přítomni příslušníci stálé flóry, kteří se považují za normální
mikroflóru. Za běžných podmínek můžeme na jejich chovaní pozorovat znaky
komenzálismu. Avšak při změně vnějších a vnitřních podmínek se mohou tito
příslušníci pomnožit a vyvolat onemocnění tvrdých zubních tkání, parodontu
a sliznic. Schopnost patogenity se u nich projevuje jen za určitých podmínek.
Nazýváme je proto fakultativními neboli oportunními patogeny. Přechodně
(transientně) si lze vypěstovat v dutině ústní za daných podmínek, například při léčbě
antibiotiky, i další druhy mikrobů jako jsou Gram-negativní tyčinky a také kvasinky.
Po normalizaci stavu nemocného však většinou vymizí (2, s. 465).
Schopnost patogenity normální mikroflóry má značný význam jak pro rozvoj
lokálních onemocnění, tak pro vznik různých ložiskových infekcí. Příkladem častých
zánětlivých onemocnění v dutině ústní jsou parodontální onemocnění, která
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rozlišujeme na gingivitidy a parodontitidy. Gingivitidy bývají vyvolané zvýšeným
množstvím Gram-pozitivních i Gram-negativních bakterií, zatímco parodontitidy
jsou zpravidla zapříčiněny přemnožením specifických Gram-negativních bakterií
uložených v parodontálních kapsách (3, s. 83-84).

1.1 Dentální plak v etiologii onemocnění parodontu
K vyvolávajícím příčinám vzniku onemocnění parodontu náleží jak faktory
geneticky determinované, tak i faktory zevní, které jsou často ovlivněny mikrobiální
kolonizací. Etiologicky nelze obě skupiny od sebe oddělit (2, s. 483).
Stav parodontu je významným faktorem jeho obranyschopnosti proti
mikrobiální invazi plaku (4, s. 39). Ve chvíli, kdy se zubní plak dostává až k okraji
dásní, obranné mechanismy selhávají a tkáň dásně v okolí sulku začíná jevit známky
zánětu. Sulkus se postupně prohlubuje a stává se z něj parodontální kapsa, do níž se
šíří zubní plak s invadujícími bakteriemi. Postupně nastává destrukce parodontálních
tkání se ztrátou kostního lůžka (2, s. 483).
“Epidemiologické údaje ukazují na těsnou korelaci mezi rozsahem plaku
a prevalencí a vážností parodontálních onemocnění.“ (VOTAVA, 2007, s. 484)
Uskutečněná pozorování na dobrovolnících popisují, že zanedbání péče o hygienu
úst vede k nárůstu plaku a následné gingivitidě. Odstraněním plaku a návratem
k běžné péči o chrup zánět zmizí a tkáně se navrátí do normálního zdravého stavu
(2, s. 484).
Ačkoliv přítomnost mikrobů ke vzniku a rozvoji onemocnění parodontu
neodmyslitelně patří, v konkrétní odpovědnosti jednotlivých druhů nepanuje jednota.
Výsledkem je existence tří hypotéz vysvětlující etiologii tohoto onemocnění
(2, s. 484). První, zvaná specifická plaková hypotéza, předpokládá, že původci
parodontálního onemocnění jsou konkrétní mikrobiální kmeny. Druhá, zvaná
nespecifická plaková hypotéza, se jeví jako pravděpodobnější koncepce, jelikož míru
patogenního účinku plaku vztahuje k jeho objemu (18, s. 42). Třetí hypotéza, zvaná
ekologická plaková, říká, že příčinou vzniku onemocnění je endogenní infekce
vyvolaná oportunními druhy. Změnou ekologie dásňového sulku dochází
k poruchám složení jeho mikroflóry. Z nespecifické i ekologické hypotézy vyplývá,
13

že redukcí množství plaku na minimum je utvořen základ pro prevenci i terapii
parodontopatií (2, s. 484).
1.1.1 Hostitelské faktory
Přirozenou bariéru mezi zevním a vnitřním prostředím představují povrchové
struktury parodontu, oblast spojení zubu s ústní sliznicí a gingivální sliznice
(2, s. 484).
Jelikož je zevní prostředí parodontu vystaveno neustálému imunogennímu
a toxickému tlaku mikrobiálního společenství, fylogeneticky se zde nastavily účinné
nespecifické a specifické obranné mechanismy. Dle tzv. teorie rozpoznávaných
vzorců (pattern recognition theory) jsou slizniční lymfocyty schopny rozeznat nejen
„cizí“ od „vlastního“ ale navíc u „cizího“ také „více a méně škodlivý“ a „méně
škodlivé“ částečně tolerovat. Pokud se v zevním prostředí objevuje jen malé
množství mikrobů, je udržována nespecifická a specifická slizniční imunita
v připravenosti k plnému nasazení a výdrži, což se projevuje regulovanou imunitní
odpovědí a klinickým zdravím parodontu (2, s. 484).
V případě, že se v parodontálním prostředí mikroorganismy nahromadí
a v důsledku jejich přemnožení překročí imunogenní a toxický tlak tolerovanou
hranici, dostaví se intenzivní imunitní odpověď. Tato odpověď klinicky
charakterizovaná známkami zánětu postupně ztrácí regulovanost, specifičnost
a účinnost a vede k destrukci parodontálních tkání (2, s. 484).
Za příznačnou složku ve fázi obrany hostitele proti tvorbě a šíření zubního
plaku do subgingivální oblasti považujeme tekutinu dásňového žlábku, obsahující
specifické i nespecifické obranné faktory. Specifickou složku představují protilátky
a cytotoxické

T-lymfocyty,

zatímco

nespecifickou

reprezentují

polymorfonukleáry nebo komplement, laktoferin a lysozym (2, s. 484).
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především

1.2 Klasifikace

nejdůležitějších

mikroorganismů

přítomných

v plaku
Tabulka č. 16 znázorňuje klasifikaci nejdůležitějších mikroorganismů
přítomných v plaku.

Tabulka 1 – Klasifikace nejdůležitějších mikroorganismů přítomných v plaku (zdroj: HELLWIG
Elmar, Thomas ATTIN a Joachim KLIMEK: Záchovná stomatologie a parodontologie, 2003)
Grampozitivní bakterie
Fakultativně anaerobní

Anaerobní

Gramnegativní bakterie
Fakultativně anaerobní

Anaerobní

Streptococcus
S. mutans
S. sanguis
S. salivarius
S. milleri
S. mitis
Stomatococcus
Actinomyces
A. naeslundii
A. viscosus

Peptostreptococcus Neisseria
P. micros

Veillonella
V. parvula

Actinomyces
A. israeli
A. odontolyticus

Actinobacillus
Porphyromonas
A. actinomycetemcomitans P. gingivalis
Caphocytophaga
Bacteriodes

Lactobacillus
Corynebacterium
Rothia

Eubacterium
Propionibacterium

Eikenella
E. corrodens
Haemophilus

koky

B. forsythus
Prevotella
tyčky
P. intermedia
P. melaninogenica
Fusobacterium
F. nucleatum
Leptotrichia
Campylobacter
C. rectus

Další mikroorganismy
Treponema
T. vincenti
T. denticola

Mycoplasma

Candida
C. albicans
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Trichomonas

1.3 Význam potenciálně parodontálních patogenů
Tabulka č. 17 znázorňuje význam potenciálně parodontálních patogenů.

Tabulka 2 – Význam potenciálně parodontálních patogenů (zdroj: Müller, 2006; Haffajee a
Socransky, 1994)

velmi vysoký

vysoký

průměrný

malý

Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa)
Porphyromonas gingivalis
Tanerella forsythia
invazivní spirochety u NUG/NUP
Prevotella intermedia
Campylobacter rectus
Eubacterium nodatum
Treponema denticola
Streptococcus intermedius
Prevotella nigrescens
Micromonas micros
Fusobacterium nucleatum
Eubacterium ssp.
Eikenella corodens
Selenomonas ssp.
gramnegativní enterobakterie
Staphylococcus ssp.
Campylobacter gracilis
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2 Zánětlivé parodontopatie
Poruchy struktury a funkce parodontálního komplexu, jsou obecně
zahrnovány pod pojem parodontopatie a mohou nastat z různých příčin (celková
onemocnění, léčivé přípravky, infekční agens, traumata, chemické látky …).
Nejčastější formou parodontopatií jsou onemocnění zánětlivého původu, k nimž patří
gingivitidy a parodontitidy (5, s. 58). Za hlavní etiologický faktor převážné většiny
zánětlivých onemocnění parodontu považujeme bakteriální plak (22, s. 119).
V jejich etiologii se uplatňují exogenní a endogenní faktory vyvolávající
následnou imunitní odpověď. Exogenní faktory se dále rozdělují na primární
a sekundární. K primárním faktorům patří přímé dlouhodobé působení měkkého
nebo tvrdého zubního povlaku obsahujícího mikrobiální agens, které vede
k poškozování parodontálních tkání. Tvrdý zubní povlak vzniká ukládáním vápníku
do plaku a hraje roli retenčního prostředku při kolonizaci mikroorganismy. Nejčastěji
vyskytujícími se organismy při zánětu parodontu jsou specifické druhy streptokoků,
aktinomycet, fusobakterií, veilonel, treponem, bakteroidů nebo eikenel (6, s. 345355), (7, s. 85-98), (8, s. 446-452). Čím intenzivnější a profuznější je zánět, tím více
přibývají anaerobní a gramnegativní organismy na úkor aerobních a grampozitivních
a naopak (23, s. 209).
Sekundární faktory, také označované jako kofaktory, podporují vznik a rozvoj
zánětlivých změn parodontu. Spadá sem nepříznivý anatomický tvar či špatné
postavení zubů v zubním oblouku, které znesnadňuje čištění, dále okluzní trauma,
chronické dýchání ústy, převislé okraje výplní a protetických náhrad způsobující
chronickou traumatizaci parodontu, dietní zvyklosti, nesanované kariézní léze,
patologické změny měkkých tkání dutiny ústní, snížená oplachovací a antibakteriální
schopnost slin a mnohé další. Mezi endogenní faktory vzniku zánětlivých
parodontopatií řadíme různá systémová onemocnění a stavy usnadňující manifestaci
parodontálního onemocnění (9, s. 676-688). Příkladem endogenních patologických
faktorů jsou vrozená imunologická onemocnění, diabetes mellitus a autoimunitní
onemocnění nebo imunodeficity. Z fyziologických faktorů bereme v úvahu pubertu,
graviditu nebo období klimakteria. Z hlediska medikace mají nežádoucí účinky
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některá léčiva, jako je například nifedipin, cyklosporin A, řada cytostatik,
kontraceptiva a jiná hormonální terapeutika (9, s. 676-688), (10, s. 11).
Vykonáváním výborné hygieny dutiny ústní se výskyt nežádoucích účinků
uvedených léků výrazně snižuje. Tudíž můžeme předpokládat, že zásadní roli při
vzniku zánětlivých onemocnění parodontu hraje nedůkladné nebo nesprávné
mechanické odstraňování zubního plaku a také narušení rovnováhy mezi přítomností
bakteriálních agens a obranyschopností dutiny ústní a celého organismu (11, s. 5994), (12, s. 32-38).
Nelze opomenout rovněž faktory genetické, jež jsou významné pro vznik
parodontálních onemocnění. Četné studie prokázaly souvislost mezi výskytem
určitých specifických genů u jedinců a jejich sklonem k vzniku parodontálních
onemocnění (11, s. 59-94), (12, s. 32-38). „Výzkum prokazuje, že schopnost buněk
parodontálních tkání odolávat působení škodlivých látek mikrobiálního původu je
vázána některými genetickými faktory.“ (HASSEL, 2000) Genetické mechanizmy
rovněž významně ovlivňují množství slinných proteinů, mající antimikrobiální
vlastnosti a protektivní účinek v dutině ústní (13). Kromě toho jsou specifické
genové markery spojeny se zvýšenou produkcí cytokinu interleukinu 1, který
vykazuje souvislost s patologickými procesy v parodontálních tkáních (13), (14),
(15, s. 97-101).

2.1 Klasifikace patologických stavů parodontu
Existuje několik klasifikací onemocnění parodontu, avšak nejčastěji
používanou je klasifikace dle Americké parodontologické společnosti (American
Academy of Periodontology, AAP) z roku 1999. Byla vypracována v rámci vědecké
konference věnované této problematice (16, s. 11).
AAP klasifikace rozlišuje následujících 9 skupin parodontálních onemocnění:
1. plakem podmíněné gingivitidy – pouze plakem podmíněné, dále gingivitida
ovlivněná systémovými onemocněními a medikamenty,
2. gingivální léze nepodmíněné plakem – bakteriální, virové, mykotické,
související s celkovým onemocněním, alergií či traumatem,
3. chronická parodontitida – lokalizovaná, generalizovaná,
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4. agresivní parodontitida – lokalizovaná, generalizovaná,
5. parodontitida jako manifestace celkových chorob – vzniká na genetickém
podkladě nebo při hematologickém onemocnění,
6. nekrotizující parodontální nemoc – gingivitida, parodontitida,
7. parodontální absces,
8. parodontitida asociovaná s onemocněním endodontu,
9. vývojové a získané deformity (10, s. 14), (17, s. 89-90).
2.1.1 Plakem podmíněné gingivitidy
Z onemocnění gingivy má nejvyšší incidenci plakem podmíněná gingivitida.
Neléčená gingivitida může přejít v ireverzibilní parodontitidu, tj. v postižení celého
komplexu tkání závěsného aparátu zubů (19, s. 71). Klinický obraz zánětu dásní se
projevuje zarudnutím, zduřením, ztrátou stipplingu, krvácivostí na podnět nebo
i spontánně. Charakteristické je také zvýšené množství sulkulární tekutiny
(tj. exsudace) a přítomnost nepravých parodontálních kapes vyznačující se větší
hloubkou sondáže bez ztráty attachmentu (20, s. 269). Plakem podmíněnou
gingivitida je způsobena nedůsledně odstraňovaným mikrobiálním biofilmem
s následnou mineralizací. Chorobný proces může být lokalizovaný jen na menší úsek
nebo postihuje gingivu celého chrupu, pak mluvíme o generalizované gingivitidě.
Z hlediska průběhu rozlišujeme akutní nebo chronickou formu a přechodové stavy
(23, s. 239) Vznikne-li kumulací plaku zapříčiněný zánět gingivy, má tendenci
postupně přecházet ve formu chronickou (20, s. 269). Predisponující anatomické
faktory a dysregulace v hormonálních hladinách (v době těhotenství, puberty) mohou
zmíněnou symptomatiku zesilovat (23, s. 239).
2.1.2 Gingivální léze modifikované dalšími faktory
I když gingivitida indukovaná pouze plakem má z gingivitid v populaci
nejčastější incidenci, je nezbytné zdůraznit, že v řadě případů je příčina
multifaktoriální. Plak i v takových případech hraje významnou roli, avšak dochází
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k modifikaci například zdravotním stavem osoby, užívanými léky nebo fyzikálním
traumatem (24, s. 361).
2.1.3 Chronická parodontitida
Plakem podmíněná gingivitida může u některých pacientů přetrvávat
v nezměněné podobě poměrně dlouhou dobu, zatímco u ostatních pacientů dochází
dříve či později k parodontitidě. „Rozhodující diferenciální rozdíl mezi gingivitidou
a parodontitidou je rozsáhlá ireverzibilní destrukce závěsného aparátu, kterou
diagnostikujeme

jako

ztrátu

vazivového

attachmentu

a

kostní

resorpci.“

(EICKHOLZ, 2013, s. 34, 36) Počátek, rozsah a progrese onemocnění se může
znatelně individuálně u každého lišit. Chronickou parodontitidu dále klasifikujeme
podle rozsahu a stupně postižení. Jestliže je zasaženo méně či rovno 30 % zubů,
jedná se o lokalizovanou formu, a pokud je zasaženo více než 30 % zubů, jedná se
o formu generalizovanou. V závislosti na ztrátě attachmentu rozdělujeme stupně
postižení na: mírná, střední a těžká.

Mírný stupeň postižení odpovídá ztrátě

attachmentu 1-2 mm, střední odpovídá více nebo rovno 3-4 mm, a těžká se rovná
5 mm ztrátě attachmentu (22, s. 34, 36).
2.1.4 Agresivní parodontitida
Agresivní parodontitidu značí následující tři speciální nálezy charakterizující
interakci mezi hostitelem a infekčním agens:
 pacient je klinicky zdráv, když nebereme v potaz přítomnost parodontitidy,
netrpí onemocněními usnadňujícími její vznik,
 dochází k masivně progredující destrukci tkání,
 znatelně se vyskytuje u rodinných příslušníků (22, s. 36).
Kromě výše uvedených příznaků, pozorujeme často, ale nikoliv pravidelně,
další projevy onemocnění:
 nepoměr mezi množstvím bakteriálních povlaků a rozsahem destrukce
závěsného aparátu,
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 zvýšený

výskyt

mikrobiálního

kmene

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans, v jistých populacích i Porphyromonas ginginvalis,
 abnormální fagocytární funkce,
 možná samolimitující tkáňová destrukce (22, s. 36).
Stejně jako chronickou parodontitidu, tak i agresivní rozlišujeme na
lokalizovanou a generalizovanou formu. Nicméně klasifikace se řídí jinými kritérii
než u parodontitidy chronické (22, s. 36).
Podle rychlosti progrese a podle stáří pacientů rozeznáváme různé typy
parodontitid.
Prepubertální parodontitida se objevuje již při prořezávání dočasného
chrupu mezi 2. a 4. rokem. Při velmi vzácných lokalizovaných formách jsou
postiženy pouze jednotlivé zuby a často nenacházíme zřetelné známky zánětu
gingivy ani při postižení kosti. Při generalizované formě tohoto onemocnění jsou
postiženy všechny mléčné zuby, gingiva je silně zarudlá, hyperplastická s trhlinami,
navíc ji doprovází prudká destrukce alveolární kosti. Četnost onemocnění je méně
jak 1 % (20, s. 270), (21, s. 264).
Lokalizovaná juvenilní parodontitida (LJP) je zánětlivé onemocnění
parodontu postihující mladistvé ve věku 10 až 13 let. Vyskytující se většinou mírné
známky zánětu gingivy, malé množství supra- a subgingiválního plaku a zubního
kamene jsou doplněny o výrazně rychlý úbytek kosti na prvních molárech a středních
řezácích. Takto typicky se objevující parodontální léze jsou v chrupu rozloženy
zpravidla symetricky. Předpokládá se, že z lokalizované formy se může vyvinout
forma generalizovaná, a to zejména v případě, kdy onemocnění není léčeno. Hlavním
patogenem je Aggregatibacter actinomycetemcomitans, který má schopnost pronikat
do tkání. Četnost onemocnění se rovná 1 % (20, s. 271), (21, s. 264).
Rychle progredující parodontitida (RPP) manifestuje zhruba mezi
15. a 30. rokem života a může vycházet z juvenilní parodontitidy. Klinický
a mikrobiologický obraz se podobá generalizované formě juvenilní parodontitidy.
Mnoho zubů současně, většinou jde o celý chrup, je postiženo těžkými lézemi.
Rapidní destrukce kosti probíhá v cyklech. V aktivním procesu ztráty kosti je gingiva
silně zanícena, krvácí při sondáži a často se vyprazdňuje hnisavý obsah kapes.
V průběhu několika měsíců lze očekávat vznik velkých defektů v kosti. V pasivní
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fázi (období klidu) je gingiva pouze minimálně zánětlivě změněna, destrukce kosti
stagnuje spontánně. Četnost onemocnění je méně jak 1 % (20, s. 271), (21, s. 265).
Refrakterní parodontitida se klinicky vyznačuje jako pokračující ztráta
attachmentu a kosti navzdory důsledně prováděné konvenční léčbě (21, s. 265).
Většinou se jedná o lokalizovanou progresi, při které je vhodné doplnit konvenční
terapii o lokálně nebo celkově podaná chemoterapeutika či antibiotika (10, s. 20).
2.1.5 Parodontitida jako manifestace celkových chorob
Potýkáme se s velkým počtem systémových onemocnění, u nichž může
docházet k chorobným změnám na gingivě a parodontu. Řada faktorů systémových
onemocnění je geneticky determinována. Podrobněji tyto typy parodontitid rozděluje
například Hellwig, Attin a Klimek. Uvádí metabolická onemocnění, imunodeficity –
např. funkční poruchy nebo defekty chemotaxe neutrofilních granulocytů
a monocytů –,
s dermatologickou

hematologická
problematikou,

onemocnění,

systémová

gingivoparodontální

onemocnění

manifestace

virových

onemocnění a postižení gingivy a parodontu při specifických dědičných syndromech
(20, s. 272).
2.1.6 Nekrotizující parodontální nemoc
V rámci nekrotizujících onemocnění parodontu rozlišujeme nekrotizující
ulcerativní gingivitidu (NUG) a nekrotizující ulcerativní parodontitidu (NUP). První
projevy nekrózy a ulcerací pozorujeme nejobvykleji v aproximální oblasti papil.
Patognomicky je významná přítomnost zarudlé linie, jež odděluje nepostiženou
dáseň od oblasti nekrotické gingivy pokryté žluto šedavou pseudomembránou
z fibrinu a buněčných zbytků. Během několika dní je plošný ulcerózní zánět znát i na
zbývající gingivě. Pacienti, nejčastěji osoby ve věku 18-30 let, pociťují silné bolesti
a udávají náhlý nástup změn na orální sliznici. Vznikající nekrózy jsou často zdrojem
silného zápachu z úst. Mohou být přítomny i zvětšené a na tlak bolestivé regionální
lymfatické uzliny a méně často horečka. Hlavními predisponujícími faktory tohoto
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onemocnění jsou špatná ústní hygiena, kouření a psychický stres (20, s. 269),
(22, s. 37).
Pokud není zánět omezen pouze na gingivální tkáň, nýbrž dochází k jeho
rozšíření na ostatní parodontální tkáně a tím ke ztrátě attachmentu, označujeme tuto
formu onemocnění jako nekrotizující ulcerózní parodontitidu (23, s. 127).
2.1.7 Absces vycházející z tkání parodontu
Tento typ abscesu definujeme jako ohraničený, akutní zánět parodontu.
Anatomicky jej rozlišujeme na gingivální, parodontální a perikoronální (23, s. 129131), (24, s. 364).
Gingivální absces je vzácný akutní zánětlivý proces často vzniklý v důsledku
traumatu, např. rybí kostí, párátkem nebo stomatologickým nástrojem. Má obraz
purulentní exsudace bez ztráty attachmentu (23, s. 129-131), (24, s. 364).
Parodontální absces se projevuje akutní exacerbací stávající parodontitidy
s relativně aktivní a virulentní bakteriální flórou v subgingivální oblasti. Často se
vyskytuje v pokročilém stádiu onemocnění. Parodontální absces může indukovat
resorpci kosti, která pak může vést k pohyblivosti nebo putování zubů (23, s. 129131), (24, s. 364).
Perikoronální absces je především patrný u poruch prořezávání třetích
molárů. Symptomaticky se projevuje purulentní exsudací, zarudlou, zduřelou
gingivou a bolestmi při otvírání úst (24, s. 364).
2.1.8 Parodontitida asociovaná s onemocněním endodontu
Abychom mohli v případě pulpo-parodontálních onemocnění provádět
úspěšnou léčbu, je důležité posuzovat chorobný stav podle příčin. Rozlišujeme tedy
tři třídy paro-endo lézí.
I.

třída: Primárně endodontické onemocnění se sekundárním onemocněním
parodontu nebo poškozením parodontální tkáně.
Prvotně vzniká z infikované pulpy. Teprve přechod bakterií přes apex
a postranní kanálky do periradikulární tkáně vyvolává v parodontální tkáni
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chronické léze. Řadíme sem i perforace kořene, které vznikají chybnou
instrumentací.
II.

třída: Primární onemocnění parodontu se sekundárním postižením pulpy.
Spadají sem zuby s pokročilou parodontitidou a kořeny zbavenými cementu.
K prostupu infekce do pulpy dochází přes parodontální kapsy sahající až
k apexu nebo cestou postranních kanálků.

III.

třída: Současné, nezávisle se vyskytující onemocnění pulpy a parodontu, kdy
kapsa sahá až k apexu a pulpa není vitální. Jedná se o kombinovanou paroendo lézi, v níž je propojena marginální parodontitis s endodonticky
podmíněnou parodontitis apicalis (23, s. 226-227).

2.1.9 Vývojové a získané deformity
Vývojové a získané deformity zahrnují lokální faktory na zubech, které
predisponují k plakem indukované gingivitidě nebo parodontitidě. Dalším členěním
jsou mukogingivální deformity a anomálie v ozubené/bezzubé čelisti, a okluzní
trauma (21, s. 261).
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3 Antimikrobiální látky
Úkolem této části bakalářské práce není podání podrobného přehledu
antimikrobiálních

látek,

používaných

pro

léčbu

zánětlivých

stavů

při

parodontopatiích. V této souvislosti je nezbytné podotknout, že tato práce v rozsahu
bakalářských tezí předkládá pouze stručný přehled některých látek v obsahu
nezbytném pro seznámení se nejběžnějšími zástupci. Pokroky v poznání etiologie
a patogeneze parodontitidy směřují k zvýšenému zájmu o její farmakologické
ovlivnění. Jedná se především o potlačení patogenní bakteriální mikroflóry,
zprostředkovaně pak o modifikaci zánětlivé odpovědi, která je zodpovědná za
tkáňovou destrukci (25, s. 179).
Jako antimikrobiální látky v rámci klinické praxe označujeme léčiva
používaná k profylaxi a k terapii infekčních onemocnění. Proto je někdy zařazujeme
pod pojem antiinfektiva. Vyloučíme-li virostatika jako specifická antiinfektiva proti
virovým infekcím, pak největší skupinu antimikrobiálních látek tvoří látky
s působením na bakterie a jednobuněčná eukaryota – plísně, kvasinky a protozoa –,
případně na některé mnohobuněčné parazity. Mnohé z těchto látek jsou přírodního
původu (z některých mikroorganizmů, nejčastěji bakterií, a hub) a historicky jim
zůstal název antibiotika (ATB). Chemicky připravované antimikrobiální látky,
s výjimkou virostatik, nazýváme chemoterapeutika (2, s. 163). V klinické praxi se
často používá termín antibiotika pro všechny antibakteriální látky bez rozdílu
původu, jelikož téměř všechna přirozená ATB jsou ve snaze o zlepšení jejich
farmakoterapeutických vlastností chemicky modifikována (26, s. 15). Řada antibiotik
je připravována cestou ryze chemickou nebo je biologického původu pouze výchozí
produkt, ale výsledný adukt je chemicky modifikován. V posledním desetiletí se
prosazuje charakteristika těchto látek spíše z pohledu cílového mikroorganizmu.
Vhodnější je proto hovořit o antimikrobiálních, antimykotických a antivirových
léčivech (41, s. 650). V rozsahu bakalářské práce bylo nezbytné rozlišení alespoň
z hlediska pojmů selektivně a neselektivně působící antimikrobiální látka. Do první
skupiny jsou řazeny nespecificky neselektivně působící antimikrobiální látky –
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dezinficiencia a antiseptika –, do druhé chemoterapeutika, včetně antibiotik
(2, s. 163).
Antimikrobiální

látky

musí

usmrcovat

nebo

alespoň

inhibovat

mikroorganizmy v dávkách, které jsou za daného způsobu a délky aplikace bezpečné
pro cílový makroorganismus, aby mohly být použity ve formě léčivého přípravku.
Při této selektivní toxicitě se uplatňuje chemoterapeutický index poměřující dávku
toxickou pro hostitele a dávku účinnou pro mikroorganizmus. Platí, že čím je
chemoterapeutický index vyšší, tím je látka pro makroorganismus méně toxická,
a lze ji proto podat nejen lokálně, ale i systémově (2, s. 163).
V praxi rozlišujeme látky s účinkem mikrobicidním a mikrobistatickým
(inhibičním). Látky mikrobicidní usmrcují mikrobiální buňku, působí irreverzibilně
a zpravidla rychle, jejich klinický efekt bývá patrný již do 48 hodin. Do této skupiny
patří většina neselektivně působících antimikrobiálních látek. Látky mikrobistatické
pouze reverzibilně zastavují růst a množení mikrobů, jejich klinický účinek se
dostavuje později, často až za 3 až 4 dny (2, s. 163).
Řada antibiotik má jen úzké spektrum účinku, tj. působí jen na malý počet
mikrobiálních druhů, často však potentněji, než je tomu u širokospektrých antibiotik.
Typickým příkladem jsou antituberkulotika, například streptomycin. Antibiotika se
širším spektrem účinku reprezentuje základní penicilinová řada. Mezi klasická
širokospektrá antibiotika patří tetracykliny, chloramfenikol, cefalosporiny nebo
rifampicin (2, s. 165), (27, s. 84).
Rezistence na antibiotika je primárně dvojí. Základní rezistence je přirozená
odolnost mikrobiálních druhů, které jsou mimo spektrum působnosti daného
antibiotika. Sekundární rezistence (získaná) spočívá v tom, že původně citlivá
bakteriální populace se během léčby určitým antibiotikem stane k tomuto preparátu
rezistentní. Nejčastěji vzniká při dlouhodobé a nekontrolované léčbě antibiotiky nebo
při nevhodné antibiotické profylaxi (41, s. 652).
Antibiotika patří do skupiny léčivých látek, které neovlivňují pouze pacienta,
ale zasahují celou populaci v důsledku společného ovlivnění mikrobiálního
ekosystému (27, s. 84). Velkou výzvou současnosti je pojem racionální antibiotické
farmakoterapie. Vyplývá ze skutečnosti, že nekritické předepisování antibiotik bez
patřičné specifity a senzitivity vedlo k rozvoji semi i polyrezistence. Tento problém
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je naléhavý i v zubním lékařství, čímž se přenáší v některých zemích i do oblasti
dentální hygieny (42). Dentální hygienistky, kupříkladu ve Velké Británii, jsou
nadány pravomocí selektivní preskripce léčivých přípravků (51).
Pro úplnost je nezbytné uvést, že do skupiny antimikrobiálních látek náleží
i nespecifická antiinfektiva. Ta mají nezastupitelné místo i v zubním lékařství
a dentální hygieně. O jejich významu v parodontologii je pojednáno dále.

3.1 Léčivé přípravky v parodontologii
Léčivé přípravky v parodontologické terapii často slouží jako doplňující léčba
k lokálnímu intervenčnímu ošetření (20, s. 311). Jelikož léčivé přípravky nenahrazují
odstranění primárních příčin vedoucích ke vzniku zánětlivých parodontopatií,
zůstává základem ošetření parodontu mechanické odstraňování dráždivých
mikrobiálně kolonizovaných faktorů, které provádí jednak sám pacient (individuální
orální hygiena) a jednak stomatolog či dentální hygienistka (profesionální orální
hygiena a chirurgická léčba) (20, s. 311), (22, s. 127), (23, s. 209). Významnou
skupinu léčivých přípravků reprezentují antimikrobiálně působící léčiva. Obecně je
rozdělujeme podle způsobu užívání na lokální a systémová (20, s. 311). Často je
podáváme v různých kombinacích (28, s. 101).
Při volbě vhodné strategie antimikrobiální léčby by měly být zachovány tyto
základní principy: specificita a efektivita účinku proti parodontálním patogenům,
minimální vedlejší účinky a substantivita, která vyjadřuje dobu retence léku v místě
působení. Především substantivita léčiva je významná i z praktického hlediska,
jelikož umožňuje optimalizaci dávkovacího schéma v časové ose (20, s. 311).
3.1.1 Lokálně aplikované antimikrobiálně působící látky
Z hlediska lokálně užívaných léčivých látek byla navržena základní kritéria
efektivity, které by měly jejich léčivé formy splňovat. Zásadním požadavkem
a současně stále velkou výzkumnou výzvou je cílený transport léčivé látky v lokálně
aplikovaném léčivém přípravku v prostředí tkání dutiny ústní do místa účinku. Dále
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je nezbytné vzít v potaz efektivní koncentraci, kterou si musí léčivá látka uchovat co
nejdéle (25, s. 179).
První skupinu látek představují neselektivní chemické inhibitory plaku, které
nomenklaturně nepatří k chemoterapeutikům, potažmo antibiotikům. Z hlediska
farmakologického popisu účinku je označujeme jako lokální antiseptika nebo/a
dezinficiencia. Mohou být aplikována krátkodobě – jednorázově / opakovaně –, ale
i dlouhodobě. Často jsou využívány nejen preventivně – dezinficiencia –, ale i jako
součást terapie nemocí parodontu a ústní sliznice – antiseptika (16, s. 74). Ostrá
hranice použití mezi těmito látkami neexistuje a jejich účinek se často překrývá (43).
Farmaceutickou formu těchto přípravků reprezentují především roztoky
a gely, případně pasty. Řada přípravků nemá charakter léčiva, ale může se jednat
o zdravotnický prostředek, biocid, případně o kosmetický přípravek (43).
Druhou skupinu zastupují selektivní antimikrobiální léčivé látky, z nichž
rozsáhlou část tvoří chemoterapeutika, jejichž významným zástupcem jsou
antibiotika. Především lokální antibiotická terapie může představovat doplňující
léčbu před nebo po některých zákrocích v oblasti tkání parodontu (43). Lze
konstatovat, že je bezpečnější než systémová antibiotická terapie, avšak je nezbytné
vzít do úvahy pouze omezený účinek. Značný problém představuje volba vhodné
farmaceutické formy. Zatímco do parodontální kapsy lze vkládat pomocné nosiče
léčivé látky, v případě jiných orálních a vestibulárních lokalizací je optimální
mukoadhezivita

stále

nedořešena.

To

ovlivňuje

jak

farmakokinetiku,

tak

farmakodynamiku vlastní léčivé látky a limituje terapeutický účinek. V současné
době je v ČR registrovaný jediný lokální léčivý přípravek v ATC skupině A01
(stomatologické přípravky) – Septomixine, dentální pasta s obsahem framycetin
(neomycin) sulfátu. Není však indikován pro antimikrobiální léčbu tkání parodontu,
ale k antiseptickému ošetření zubních kanálků před jejich vyplněním. Nedostatek
antibiotik pro lokální aplikaci na měkké tkáně dutiny ústní je v ČR do značné míry
dán omezeným zájmem výrobců a distributorů léčiv registrovat tyto přípravky nebo
registrace obnovovat, především z důvodů ekonomických. I proto mohou zubní
lékaři, potažmo na jejich indikaci dentální hygienistky, aplikovat některé lokální
přípravky s antibiotiky jiných ATC skupin – např. dermatologika. Ty však nemají
odpovídající orální adhezivitu ani substantivitu (46).
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V následujícím textu jsou popsány nejdůležitější a nejpoužívanější (dle
vlastního dotazníkového šetření určeného pro zubní lékaře a dentální hygienistky)
látky s antibakteriálním nebo protizánětlivým účinkem – a k nim odpovídající
vybrané přípravky.
3.1.1.1 Neselektivní chemické inhibitory plaku
Jedná se o látky s variabilní chemickou strukturou, avšak v porovnání
s antibiotiky jde zpravidla o jednoduchou molekulu. Při lokální aplikaci mohou
neselektivně usmrcovat bakterie, případně i jejich spory, dále patogenní plísně
a kvasinky i některá protozoa. Dle koncentrace mají některé z nich i virucidní účinek
(28, s. 105).

Chlorhexidin
Chlorhexidin (CHX) náleží do skupiny bisbiguanidů a je v současnosti
pokládán za standard mezi neselektivními chemickými inhibitory plaku (23, s. 210).
Od roku 1959 je využíván v zubním lékařství (16, s. 70-72). Vykazuje
bakteriostatické i baktericidní vlastnosti. Má široké spektrum účinnosti proti gramnegativním a gram-pozitivním mikroorganismům, kvasinkám, plísním a řadě virů
(23, s. 210). CHX se používá zejména ve formě soli – např. diglukonátu – dobře
rozpustné ve vodě a v etanolu. Bakteriostatického reverzibilního efektu je dosaženo
vazbou CHX v dostatečně vysoké koncentraci v buněčných stěnách bakterií, kde
poškozuje jejich lipoproteinové membrány. „Účinná bakteriostatická koncentrace
byla ve slině prokázána ještě po 12 hodinách po jednorázové aplikaci CHX.“
(SLEZÁK, 2007, s. 70-72) Toto zjištění vysvětluje příznivou vlastnost, jíž je
schopnost tvořit v dutině ústní takzvané depo s možností dlouhodobého uvolňování
CHX v bakteriostatické koncentraci do sliny. Zvýšením koncentrace CHX dochází
k přímému narušení buněčné membrány a nastávají ireverzibilní změny spojené se
zánikem mikrobiální buňky, odpovídající baktericidnímu efektu (16, s. 70-72). Díky
vazbě CHX na bakteriální obal je natolik omezena jejich schopnost adheze na povrch
zubu, že dochází k dodatečnému zamezení tvorby plaku (23, s. 210). Antiplakový
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účinek různých aplikačních forem CHX, zvláště gelů a roztoků je přibližně stejný
(16, s. 70-72). Celkové množství CHX vyvázaného v dutině ústní závisí na dávce,
koncentraci a době expozice daného preparátu. Novější léčebné schéma k výplachům
dutiny ústní udává aplikaci 0,12 % koncentraci vodného roztoku v dávce 15 ml (asi
18 mg CHX), podaného dvakrát denně po dobu 1 minuty. Nejčastěji klinicky
používaná 0,12 % koncentrace vodného roztoku CHX umožňuje vytvoření
dostatečně velkého depa CHX v dutině ústní při minimálních lokálních vedlejších
účincích. Roztok se nepolyká a obvykle se nepodává déle než 5 dní. I z tohoto
důvodu je zásadní dobrá profesionální edukace, jak přípravek používat při domácí
péči. Obecně pro CHX platí, že při vyšších koncentracích nebo při déletrvající
aplikaci se zvyšuje pravděpodobnost rozvoje lokálních nežádoucích účinků, jimiž
bývají pigmentace povlaku hřbetu jazyka, zubů, výplní, přechodné poruchy / ztráty
chuti, deskvamace epitelu ústní sliznice (16, s. 70-72), (28, s. 106). Tyto změny
s výjimkou pigmentací po vysazení CHX spontánně vymizí během deseti dnů
(23, s. 210). V dnešní době nelze podceňovat ani vznik a rozvoj rezistence na CHX,
protože tato látka je používána i ve všeobecném lékařství jako běžné antiseptikum
a dezinficiens (44), (45).
Výsledkem standardního podání CHX ve formě roztoku nebo gelu je zejména
redukce tvorby supragingiválního plaku a potlačení rozvoje plakem podmíněné
gingivitidy. Za účelem lokální léčby parodontálních kapes je nutno CHX aplikovat
cíleně, tj. subgingiválně (16, s. 70-72). Zvláštní formou při terapii parodontitidy je
CHX zabudovaný v želatinové matrix pod názvem PerioChip – preparát s obsahem
2,5 mg účinné látky – to odpovídá koncentraci 35 % –, která se uvolňuje
z resorbovatelného nosiče po dobu 7 dnů. Vkládá se do parodontální kapsy, jejíž
hloubka je nejméně 5 mm (26, s. 116). „Klinické výsledky ukazují, že subgingivální
ošetření doplněné aplikací chlorhexidinového chipu přináší statisticky významně
větší redukci hloubky kapes a výraznější zisk attachmentu než samotný scaling nebo
root planing.“ (POLENÍK, 2008, s. 182)
Běžnými indikacemi použití CHX je postižení tkání dutiny ústní
bakteriálního původu. Jeho spektrum účinku je však širší, působí rovněž jako
nespecifické antimykotikum a virostatikum, případně jako všeobecná antimikrobiální
profylaxe před i po dentálně – hygienickém nebo stomatologickém výkonu. Podle
30

potřeby jej můžeme aplikovat současně s dalšími antimikrobiálně působícími
látkami. K inaktivaci CHX dochází při současné aplikaci přípravků s anionaktivními
sloučeninami (např. laurylsulfát sodný, laurylétersulfát sodný, sulfojantarát sodný)
a preparáty s iontově vázaným atomem chloru (16, s. 70-72), (28, s. 106). Proto je
doporučena aplikace CHX nejdříve po 30 minutách po použití zubních past
s obsahem anionaktivních pěnivých přísad (16, s. 70-72). CHX představuje „zlatý“
standard i z hlediska zdravotní bezpečnosti, jelikož „Toxické, teratogenní
a kancerogenní

vlastnosti

nebyly

v dlouhodobých

studiích

zjištěny.“

(MUTSCHELKNAUSS, 2002, s. 210) Je však nezbytné podotknout, že se jedná
o běžně aplikované koncentrace, nikoli o excesivní dávky (52).
Koncentrace CHX je v kosmetických přípravcích v EU (většina zubních past
i ústních vod a řada gelů na dásně) omezena na množství 0,3 % při přepočtu na volný
CHX (52).
Vybrané aplikační formy CHX nabízené vybranými výrobci:
Ústní vody s obsahem CHX v koncentraci 0,05 % (Curasept ADS 205), 0,06 %
(Parodontax Daily, GUM Paroex), 0,1 % (Corsodyl), 0,12 % (GUM Paroex,
Curasept ADS 212, Curasept ADS Perio, Chlorhexil), 0,2 % (Parodontax EXTRA,
Curasept ADS 220, Curasept ADS Implant, Chlorhexil, Chlorhexil EXTRA,
PresiDENT Antibacterial). Lacalut neuvádí přesnou koncentraci CHX (32), (33),
(34), (35).
Zubní gely s CHX v koncentraci 0,035 % (ENZYMEL Intensive 35), 0,1 %
(PresiDENT Active Plus), 0,12 % (GUM Paroex), 0,15 % (Herbadent Professional),
0,2 % (Chlorhexil), 0,5 % (Curasept ADS 350, PresiDENT Antibacterial Plus), 1 %
(Corsodyl, Curasept ADS 310) (32), (33), (34), (35).
Zubní pasty s CHX v koncentraci 0,035 % (ENZYMEL Intensive 35), 0,05 %
(Curasept ADS 705), 0,06 % (GUM Paroex), 0,1 % (Chlorhexil), 0,12 % (Curasept
ADS 712), 0,2 % (PresiDENT Antibacterial, Curasept ADS 720). Lacalut Activ
neuvádí přesnou koncentraci CHX (32), (33), (34), (35).
31

Význam ADS:
ADS (antidiscolorant system) obsažený v přípravcích Curasept je význačný pro
snižování nežádoucího zabarvení zubů (32).

Hexetidin
Pyridinový

derivát

hexetidin

je

sloučeninou

s

antibakteriálními

a antimykotickými účinky. V zubním lékařství a v dentální hygieně se používá,
podobně jako CHX – při zánětlivých onemocněních tkání dutiny ústní mikrobiální
etiologie nebo ko-etiologie (16, s. 74), (29). Hexetidin je v ČR dostupný
v koncentraci 0,1 % ve formě kloktadla a roztoku k výplachům dutiny ústní a rovněž
ve formě orálního spreje obsahujícího 1,92 mg hexetidinu v 1 ml roztoku – 0,19 %
(preparát STOPANGIN) (30). V podpůrné terapii je nezbytné jej aplikovat alespoň
třikrát denně po dobu půl až jedné minuty. Roztok se nesmí polykat a časový odstup
mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně čtyři hodiny (29). Výhodou je dobrá
lokální snášenlivost v dutině ústní i absence nežádoucích účinků při déletrvajícím
používání. V současnosti je tato látka na ústupu a doporučuje se omezeně.
Významnou výtkou je relativně slabý antiplakový účinek (16, s. 74).

Cetylpyridinium chlorid (CPC)
Cetylpyridinium chlorid spadá do skupiny kvartérních amoniových sloučenin
se spektrem antibakteriální a antimykotické aktivity a s vlastnostmi podobnými
některým bisbiguanidům. Prokazatelný antivirový účinek nastává až po delší
expozici v čase až desítky minut, která je při intraorální aplikaci této látky prakticky
nedosažitelná, jelikož CPC má omezenou substantivitu. Cetylpyridinium chlorid je
častou složkou ústních vod a pomocnou antiseptickou přísadou řady lokálních
léčebných přípravků s antibakteriálními a antimykotickými vlastnostmi (28, s. 107).
Příkladem jsou přípravky značky GUM Paroex (ústní voda, zubní pasta a gel), které
kombinují klinicky prokázanou účinnost chlorhexidin diglukonátu a cetylpyridinium
chloridu. Jelikož CPC zvyšuje antibakteriální účinek CHX, je nižší koncentrace CHX
v produktech GUM Paroex stejně efektivní jako v produktech obsahující vyšší
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koncentraci samotného CHX. Zároveň tento dvojitý antiseptický systém omezuje
některé nežádoucí vedlejší účinky v porovnání s produkty obsahující vyšší
koncentraci CHX. Dostupné lékové formy značky GUM Paroex obsahují 0,05 %
CPC s 0,06 % nebo 0,12 % CHX, a doporučují se dávkovat dvakrát denně
(36, s. 134).
Vzácně se jako nežádoucí účinek CPC objevuje lokální iritace a přecitlivělost.
Oba tyto projevy jsou zpravidla klinicky nezávažné. Obecně jsou kvartérní amoniové
sloučeniny inkompatibilní s anionickými detergenty, což je vlastnost společná s CHX
(28, s. 107).
Esenciální oleje
Komerčních standardizovaných přípravků se směsí esenciálních olejů
s převážně antibakteriálními účinky je na trhu omezené množství. Významným
zástupcem jsou ústní vody řady LISTERINE. Účinnou složkou je směs přírodních
látek převážně terpenoidní povahy – thymolu, eukalyptolu a mentholu. Přítomen je
rovněž mírně anesteticky působící methylsalicylát. Roztoky určené k výplachům
dutiny ústní obsahují často etanol, sloužící jako nosič (vehikulum). Existuje
i Listerine bez etanolu. Antiplakové účinky řady Listerine mají primárně baktericidní
vlastnosti, proto mohou být určitou alternativou běžně používaného CHX. Vyznačují
se také antimykotickými, protivirovými a protizánětlivými účinky – ty jsou spojeny
s ovlivněním metabolizmu kyseliny arachidonové. Ačkoliv přípravky Listerine
v dutině ústní netvoří po aplikaci depo, dobře pronikají do vrstvy zubního povlaku
a působí dlouhodobě antimikrobiálně. Substantivita se udává až 12 hodin.
Nezpůsobuje hyperpigmentace, může však alergizovat (16, s. 72-73). Konkrétně
u prostředku Listerine professional gum therapy, nejčastěji uváděného v rámci
značky Listerine v odpovědích dotazníkového šetření, se dle návodu k použití
provádí výplachy úst dvakrát denně po mechanickém vyčistění zubů – 20 ml po dobu
30 sekund (37). Celková doba jejich provádění není limitovaná (16, s. 72-73).
Vybrané přípravky jsou vhodné též k doplnění domácí péče o chrup osob se
zdravým parodontem (16, s. 72-73).
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Peroxid vodíku
Peroxid vodíku je vhodný k lokální klinické terapii ve 3-6 % vodných
roztocích maximálně po dobu 5 dní (20, s. 311), (28, s. 111). Uvolněný kyslíkový
anion má silné oxidační vlastnosti, což vede k inhibici růstu především anaerobních
bakterií. Spektrum účinku je však významně širší – hubí řadu kmenů virů, plísní
i kvasinek –, má sporicidní vlastnosti a působí degradaci prionů. Koncentrace
výplachů, které si pacient doma provádí sám, se pohybují mezi 0,3-0,5 %
(20, s. 311). Při jeho použití je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména pro jeho již
zmíněný silný oxidační efekt. Zvláštní uplatnění má v podpůrné léčbě nekrotizující
ulcerózní gingivitidy, jež spočívá v šetrném stírání nekróz a většinou velmi bohatých
povlaků tampony smočenými v 3 % peroxidu vodíku při první návštěvě pacienta.
Vhodné je nechat zbělat povrch papily uvolňujícím se kyslíkem (38, s. 48).

3.1.1.2 Azuleny
Jde o skupinu látek, které se kromě mírně antiseptických vlastností navíc
vyznačují protizánětlivými a adstringentními účinky. Ve formě roztoků a nálevů je
lze použít k výplachům úst a také zevně k obkladům. Je možné je aplikovat střídavě
s jinými lokálními léčivy. Mezi známé azuleny patří složky heřmánku pravého nebo
řebříčku obecného (28, s. 110). V preparátech řady Herbadent Professional se kromě
extraktu heřmánku vyskytují také další klinicky ověřené směsi extraktů a silic
z léčivých rostlin – extraktu řepíku, šalvěje, nátržníku a silic mátové, hřebíčkové
a fenyklové. V dostání jsou ve formě gelu, pasty, roztoku i ústní vody (31, s. 117).
3.1.1.3 Roztoky s obsahem solí cínu
Příkladem jsou přípravky vyráběné pod obchodním názvem Meridol.
„Roztoky s obsahem cínu v mnoha klinických studiích prokázaly, že mají vliv na
onemocnění parodontu.“ (HELLWIG, 2003, s. 311) Bakteriostatický až baktericidní
efekt poskytuje fluorid cínatý. Kovové ionty cínu pronikají přes bakteriální
membránu a akumulují se uvnitř buňky, v níž narušují buněčný metabolizmus. Jsou
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také schopné eliminovat těkavé sloučeniny síry způsobující foetor ex ore, které
vylučují gramnegativní bakterie. Chemickou stabilitu fluoridu cínatého významně
zvyšuje aminfluorid. Tato látka se dobře váže na povrch zubů, čímž zajišťuje
dlouhodobý účinek aktivních substancí. Také kovové ionty se adsorbují k orálním
povrchům a mají substantivitu až 6 hodin. Antibakteriální vlastnosti obou
fluoridových sloučenin se tak synergicky zvyšují (50, s. 725-735).
Při dlouhodobém používání fluoridu cínatého, obsaženého v zubních pastách
i ústních vodách, se může jako vedlejší účinek projevit reverzibilní hnědavé zbarvení
zubů i sliznic (20, s. 311).
3.1.1.4 Specificky antimikrobiálně působící látky pro lokální aplikaci
Z této skupiny látek jsou klinicky významná především antibiotika, případně
některé nitroimidazoly, které reprezentují přechod mezi klasickými antibiotiky
a syntetickými chemoterapeutiky. Podání může být systémové (např. perorální nebo
injekční) nebo lokální na tkáně dutiny ústní. Při lokální subgingivální aplikaci
antibiotika je možné dosáhnout vysoké místní koncentrace, které bychom obtížně
dosahovali při systémovém podání, nebo by taková dávka byla již za hranicí
terapeutického indexu v zóně potenciálně toxického účinku (23, s. 211). Protože
lokalizovaný antibiotický účinek závisí zejména na tom, jak dlouho léčivá látka
zůstává na místě účinku v efektivních koncentracích, bylo nezbytné vyvinout
specifické nosiče. Ty uvolňují účinnou látku pomalu a po dlouhou dobu. Jedná se
o dutá vlákna z vinylacetátu, resorbovatelnou celulózu, biologicky degradovatelný
gel

nebo

resorbovatelný

kolagen.

Tyto

nosiče

pak

obsahují

specificky

antimikrobiálně působící látky: tetracyklin, metronidazol, minocyklin a další
(23, s. 214-215). Spektrum jejich účinnosti zahrnuje většinu grampozitivních
a gramnegativních bakterií (28, s. 120). Na zahraničním trhu je například znám
produkt obsahující metronidazol s názvem Elyzol (23, s. 214-215).
Preparáty často obsahují kombinaci antibiotik (28, s. 120). Široké použití má
kombinace baktericidních antibiotik neomycinu a bacitracinu, jež tvoří základ např.
masti Framykoin (2, s. 182). V zubním lékařství je tato směs rovněž využívána
(26, s. 113).
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Kriticky je vnímána při opakovaném podání stejného typu či principu účinku
ATB možnost rychlého rozvoje rezistence. To ve svém důsledku značí závažný
problém nejen v místě původní aplikace, ale i pro další specifickou antimikrobiální
terapii jiných onemocnění (20, s. 311), (2, s. 182).
Indikace léčby musí být stanovena po pečlivé rozvaze a měla by být omezena
na jednotlivé aktivní parodontální kapsy, kde není možné zánět zvládnout
mechanickými postupy (23, s. 214-215).
3.1.2 Systémově aplikované antimikrobiálně působící látky
Specifická inhibice a usmrcení parodontálních patogenů systémově
podávanými antibiotiky vede k použití této léčby u parodontitid s těžkým průběhem
(23, s. 211).
Je třeba míti na zřeteli, že systémové podání antibiotika v rámci
parodontologické terapie je součástí celkové kontroly plaku u agresivních forem
parodontitid. Jak lokálnímu, tak systémovému podání antibiotika by měla by měla
předcházet racionální úvaha, zda druh antibiotika bude zvolen ihned empiricky nebo
až na základě testů senzitivity (20, s. 312).
Antibiotika mohou být podávána i jako podpora dalších terapeutických
postupů při lokalizované juvenilní parodontitidě (LJP), rychle progredující
parodontitidě dospělých (RPP), refrakterních forem a u nekrotizující ulcerózní
gingivitidy/parodontitidy (NUG/NUP) (20, s. 312). Ve většině případů lze
parodontitidu úspěšně léčit mechanickým odstraněním supra a subgingiválních míst
retence bakteriálních povlaků se současnou úpravou orálně – hygienických návyků,
případně doplněním o nespecifickou lokální antimikrobiální terapii. Pro systémovou
kontrolu plaku antibiotiky se rozhodujeme především u agresivní parodontitidy,
případně nekrotizujících onemocnění tkání parodontu. Lékem volby bývají
i u některých kombinovaných postižení endodontu a parodontu. Specifické postavení
zaujímají při zánětových reakcí parodontu u některých systémových onemocnění.
Cílená antibiotická terapie bývá často nezbytnou podmínkou úspěšné léčby
i u generalizovaných forem chronické parodontitidy, kdy byla prokázána přítomnost
Aggregatibacter actinomycetemcomitans subgingiválně. Tento Gram-negativní
36

fakultativní anaerob je významným etiologickým faktorem, který mnohé napoví
o závažnosti stavu a částečně i o prognóze. Zmíněnou bakterii nelze spolehlivě
potlačit pouhou instrumentální léčbou (22, s. 122-124, 127).
„Cílem celkové antibiotické parodontologické léčby je maximální potlačení
patogenních mikroorganismů, přičemž jejich kompletní eliminace není vždy možná.“
(MUTSCHELKNAUSS, 2002, s. 211)
Optimální dávkou ATB je takové množství, které zaručuje nejvyšší možný
klinický efekt při nejmenším postižení hostitele a jeho přirozené bakteriální flóry.
Současně je jednou z používaných strategií léčby aplikovat vysoké terapeutické
dávky po krátký časový úsek, avšak vždy v závislosti na celkovém klinickém stavu
(26, s. 22). Systémové podávání by mělo být ideálně zahájeno před instrumentací,
aby již v jejím průběhu při dezintegraci bakteriálního povlaku byla dostatečná
terapeutická plazmatická koncentrace příslušného antibiotika (22, s. 122-124).
Ačkoliv ATB hrají důležitou roli v léčbě řady chorob s bakteriální etiologií či
ko-etiologií, přináší s sebou také riziko šíření rezistentních kmenů, projevů
přecitlivělosti a vzniku nežádoucích účinků, včetně závažných alergických stavů.
Proto by měla být antibiotická léčba omezena zejména na léčbu aktivních chorob
s bakteriální etiologií nebo ko-etiologií a po dobu nezbytně nutnou (23, s. 211),
(26, s. 22). Zároveň by použití ATB mělo být tak šetrné a uvážlivé, jak je to jen
možné, abychom riziko vzniku alergie a rezistence co nejvíce eliminovali (22, s. 122124).
Kombinované ošetření současnými terapeutickými dávkami více antibiotik
můžeme rozšířit antimikrobiální spektrum, částečně snížit možnost vzniku
rezistence, ošetřit smíšenou infekci a posílit terapeutický efekt (23, s. 214-215).
Antibiotika jsou součástí terapeutického plánu u řady parodontopatií, avšak
zpravidla jako součást opatření pro komplexní kontrolu plaku, a proto nemohou být
náhradou za nedostatečnou úroveň orální hygieny (11, s. 59-94).
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3.1.2.1 Přehled antimikrobiálních léčiv pro systémovou aplikaci
I když není zaručena stejná farmakologická odpověď na jedno antibiotikum
u každého pacienta, je možno využít základních charakteristik, publikovaných
i vlastních zkušeností pro racionální výběr terapie (25, s. 185).
Dle odpovědí zubních lékařů z vlastního dotazníkového šetření uvádím výčet
několika

v parodontologii

užívaných

druhů

antibiotik

společně

s

jejich

odpovídajícími preparáty.

A) Beta-laktamy
Beta-laktamová ATB patří stále k nejbezpečnějším antimikrobiálním
léčivům. Řadíme mezi ně peniciliny, cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy
a inhibitory beta-laktamáz. Velmi dobře jsou tato léčiva tolerována i v relativně
vyšším dávkování. Celá skupina se vyznačuje baktericidním účinkem a nevýrazným
postantibiotickým efektem, kdy i značným navýšením dávkování není ovlivněno
prodloužení intervalů aplikace (26, s. 41).
▪

Peniciliny

Peniciliny představují

jednu z nejužívanějších částí skupiny beta-

laktamových antibiotik v zubním lékařství. Stále zůstávají léčivy první volby v léčbě
odontogenních infekcí. Vykazují baktericidní efekt, dobrou snášenlivost a malou
toxicitu (26, s. 43), (27, s. 90). Nesmějí se kombinovat s bakteriostatickými ATB,
např. s makrolidy, tetracykliny (26, s. 43), (28, s. 116). Zato se mohou vhodně
dávkovat s nitroimidazoly (28, s. 116). Dělí se do několika skupin, a to na
acidolabilní, acidostabilní a stabilní vůči beta-laktamázám. K nejzávažnějším
komplikacím

penicilinové

léčby

se

řadí
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alergické

reakce

(26,

s.

43).

▪

Aminopeniciliny

Aminopeniciliny představují širokospektrá penicilinová ATB. V důsledku
jejich dlouholetého a častého používání je zaznamenáván nárůst rezistentních, pro
nás významných, kmenů Neisseria sp. a hemofilů. Výhodná je jejich kombinace
s inhibitory beta-laktamáz, které rozšiřují spektrum účinnosti a zajišťují spolehlivost
léčby vůči hemofilům, bakteroidům a dalším. Synergicky působí v kombinaci
s aminoglykosidy, kam spadá například neomycin a gentamicin (26, s. 48-49).
Následně v přehledu uvádím nejčastěji využívané subtypy aminopenicilinů.
Ampicilin a amoxicilin patří mezi aminopeniciliny s výbornou účinností
vůči grampozitivním i gramnegativním bakteriím (25, s. 186), (26, s. 48-49).
Amoxicilin stále náleží k využívaným aminopenicilinovým antibiotikům, i když
preskripce výrazně poklesla s nástupem jeho potencované řady s kyselinou
klavulanovou (26, s. 48-49), (27, s. 92-94). V terapii juvenilní parodontitidy je
amoxicilin doporučován v kombinaci s metronidazolem, čímž lze vhodně posílit
spektrum účinku. Další indikaci představuje ulcerativní gingivitida, antimikrobiální
profylaxe u nealergických pacientů na peniciliny aj. (26, s. 48-49).
Příklady přípravků: AMOCLEN ve formě tablety (tbl.) (1000 mg),
DUOMOX tbl. (125, 250, 500, 750, 1000 mg) (27, s. 92-94).
▪

Aminopeniciliny s inhibitory beta-laktamáz

Svým spektrem účinku a klinickými indikacemi je lze srovnat s cefalosporiny
první generace, které se vyznačují vysokou účinností na grampozitivní bakterie
(včetně penicilin-rezistentních stafylokoků) a omezeně i na některé gramnegativní
bakterie (26, s. 51, 54).
Amoxicilin s kyselinou klavulanovou (co-amoxicilin) vykazuje široké
antibakteriální spektrum s vysokou stabilitou vůči působení některých beta-laktamáz
často přítomných v parodontálních kapsách (25, s. 186), (27, s. 92-94). Jelikož
koncentrace enzymu beta-laktamázy (štěpící beta-laktamový řetězec) narůstá
s hloubkou kapsy, samotný amoxicilin není v léčbě parodontitidy příliš účinný,
a proto je kombinován s kyselinou klavulanovou, která sice nemá antimikrobiální
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aktivity, ale blokuje účinek enzymu beta-laktamázy. Tímto mechanizmem brání
rozpadu vazby beta-laktamu, kterým je antibiotikum vázáno na glykoproteiny
buněčné stěny bakterie ve stádiu jejího růstu (25, s. 186). Při závažných infekcích se
smíšenou patogenní flórou se může spektrum účinku ještě posílit směrem
k anaerobům kombinací při kombinaci s nitroimidazoly (metronidazol, ornidazol)
(26, s. 51, 54).
V této souvislosti je nezbytné uvést specifickou kombinaci cílených
antimikrobiálních látek, jakou představuje v parodontologii modifikovaný van
Winkelhoffův koktejl (47, s. 708). Je indikován především při selhávání iniciální
hygienické terapie agresivních parodontitid, ale vždy ve vazbě na mechanické
subgingivální ošetření. Modifikovaná van Winkelhoffova kombinace je následující:
amoxicilin potencovaný klavulanátem v dávce 625–1000 mg a metronidazol 250–
500 mg po 8 hodinách, dále výplachy třikrát denně 0,12 % roztokem chlorhexidinu.
Kombinace se užívá a aplikuje 14 dní (48).
Příklady přípravků: AUGMENTIN tbl. (375, 1000 mg), AMOKSIKLAV tbl.
(27, s. 92-94).
▪

Cefalosporiny

Cefalosporiny patří z funkčního hlediska k beta-laktamovým antibiotikům,
čímž vykazují indikační podobnost s peniciliny. V klinické praxi jsou nejčastěji
děleny podle jejich antibakteriální účinnosti (26, s. 53). Dosud je známo pět generací
(27, s. 92-94). Každá generace má své antimikrobiální spektrum, které je specifické,
z čehož vyplývá její nezastupitelnost v použití (26, s. 53). Patří ke skupině málo
toxických a velmi bezpečných ATB. V současnosti pro běžnou ambulantní zubní
praxi nepřinášejí zásadní výhody ve srovnání s peniciliny (26, s. 53), (27, s. 92-94).

B) Makrolidy
Patří mezi bakteriostatická antibiotika s úzkým až středně širokým spektrem
účinku. Pro nekriticky stoupající oblíbenost v preskripci těchto preparátů se
v současné době musí řešit alarmující narůstání rezistence u dříve jinak citlivých
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kmenů, a to zvláště ve skupině streptokoků (26, s. 61), (27, s. 96). „Jejich indikaci je
třeba pečlivě zvažovat pouze tam, kde nelze použít peniciliny.“ (ŠČIGEL, 2010,
s. 96) „Jsou považovány za minimálně toxická a nejbezpečnější ATB hned po betalaktamech. Jejich nespornou výhodou je velmi nízký alergogenní potenciál.“
(ŠČIGEL, 2005, s. 61) Pro běžnou praxi lze makrolidy rámcově rozdělit na první
generaci a druhou generaci, přičemž tu první tvoří erythromycin, spiramycin
a druhou roxithromycin, klarithromycin, azithromycin (27, s. 96).
Spiramycin byl ještě v 90. letech hojně využívaný makrolid první generace
s bakteriostatickou účinností vůči mnoha patogenním mikroorganismům, které se
vyskytují v dutině ústní (26, s. 64), (27, s. 96). Relativně dobře proniká i do kostí, tj.
je indikován i při léčbě odontogenních zánětů. Je metodou další volby u léčby
gravidní ženy s alergií na beta-laktamy. „V praxi by se spíš mohla uplatnit
kombinace spiramycinu s ornidazolem jako dvojkombinace antibiotické terapie
podporující komplexní léčbu těžké parodontopatie.“ (ŠČIGEL, 2005, s. 64)
Nelze

opomenout

význam

spiramycinu

v léčbě

toxoplazmózy,

kde

představuje dosud standard v léčbě těhotných žen přibližně od 15. týdne gravidity.
I z tohoto důvodu je dnes považován za jistou specifickou formu záložního
antibiotika, jehož předpis by měl být pečlivě zvážen.
Příklad přípravku: ROVAMYCINE tbl. (500 mg) (27, s. 96).

C) Linkosamidy
Linkosamidy patří mezi primárně bakteriostatická ATB s účinkem na aerobní
grampozitivní koky, a především na anaeroby (27, s. 97-98). Vykazují velmi nízkou
toxicitu a udržují si stále nízkou úroveň rezistence (26, s. 71-72). V zubním lékařství
se těší významnému postavení. K nejčastěji podávaným linkosamidům patří
linkomycin a klindamycin (27, s. 97-98).
V posledních letech nebývale stoupnul význam klindamycinu v rámci
antibiotické terapie, zejména z důvodu nárůstu rezistence vůči makrolidům
i penicilinům (27, s. 97-98). Má bakteriostatickou účinnost, ale v závislosti na dávce
může působit až baktericidně (26, s. 71-72). Je léčivem působícím proti mnoha
anaerobům, zejména gramnegativním anaerobním tyčkám a grampozitivním
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aerobním kokům (26, s. 71-72), (28, s. 120). Velmi dobře proniká do kostí a tvrdých
zubních

tkání.

Nicméně

Eikenella

corrodens

a

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans jsou bakterie na toto antibiotikum rezistentní (25, s. 187). Je
charakterizován i takzvaným imunomodulačním efektem – nepřímou podporou
obranyschopnosti (26, s. 71-72). Použití klindamycinu je možno indikovat u pacientů
s refrakterní parodontitidou (25, s. 187).
Příklad přípravku: DALACIN C ve formě kapsle (cps.) (150, 300 mg)
(27, s. 97-98).

D) Nitroimidazoly
Nitroimidazoly představují skupinu antimikrobiálních léčiv (dříve výlučně
označovanou

jako

chemoterapeutika)

s baktericidním

účinkem

na

většinu

anaerobních mikroorganismů včetně rodů Bacteroides, Fusobacterium, Eubacterium,
na anaerobní koky a další (26, s. 96), (27, s. 99), (28, s. 114). Kromě léčebného
efektu vůči anaerobům disponují i antiparazitárním účinkem (26, s. 96).
Metronidazol je nejvíce využívaný přípravek této skupiny s efektem
především na anaerobní bakterie a některá protozoa (27, s. 99). Používá se
samostatně nebo častěji ve vhodné kombinaci se širokospektrými ATB
(cefalosporiny I. a II. generace, aminopeniciliny apod.) v léčbě závažnějších infekcí,
kde posiluje antibakteriální efekt na anaeroby (26, s. 96), (27, s. 99). Rezistence na
metronidazol

byla

zjištěna

u

významné

části

populace

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans (25, s. 187).
Metronidazol zastavuje progresi refrakterní parodontitidy potlačením
Porphyromonas ginginvalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, spirochet
a ostatních potenciálních patogenů. Redukce hloubky kapes a zisk attachmentu se
jeví větší u těžkých než u středně progresivních forem parodontitidy (23, s. 213).
„Pokud byl metronidazol použit jako adjuvantní terapie v léčbě lokalizované
juvenilní parodontitidy, došlo k podstatnému poklesu koncentrace Aa., ale ne ke
kompletní eradikaci.“ (POLENÍK, 2008, s. 187)
Příklad přípravku: ENTIZOL tbl. (250 mg) (27, s. 99).
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Již výše zmíněná kombinace metronidazolu a amoxicilinu potencovaného
klavulanátem, takzvaný modifikovaný van Winkelhoffův koktejl, přináší spolu se
subgingiválním ošetřením výrazné zlepšení klinických i mikrobiologických
parametrů v případě lokalizované juvenilní parodontitidy a refrakterních forem
spojených s přítomností Aa (25, s. 187-188), (40, s. 38-77). Zároveň je tato forma
léčby prokazatelně velmi účinná i v iniciální fázi terapie chronické parodontitidy,
kdy součástí parodontální mikroflóry není Aa, v porovnání s klasickým postupem
bez antibiotické podpory. Původní van Winkelhoffův koktejl, jak byl publikován
v roce 1989 profesorem Arie Jan van Winkelhoffem v Journal of Clinical
Periodontology, obsahoval amoxicilin, jelikož jeho potenciace klavulanátem
draselným reprezentovala léčivo, které se v té době teprve dostávalo do běžné
klinické praxe (48), (49). Podle Slotse je kombinace metronidazolu a amoxicilinu
vhodnou volbou u více než 70 % pacientů s pokročilou parodontitidou. Nesmíme
opomenout, že tato původní dvojkombinace není účinná vůči pseudomonádám,
gramnegativním enterickým tyčkám a Eikenella corrodens. Aby se dostavil
očekávaný

terapeutický

efekt,

převládá

v dnešní

době

volba

kombinace

metronidazolu a potencovaného amoxicilinu, kde je kyselina klavulanová schopna
zablokovat

účinek

beta-laktamázy

produkované

Eikenella

corrodens

na

amoxicilinovou složku (25, s. 187-188).
Jinou možnou kombinací je také metronidazol s ciprofloxacinem, jejíž
předností je účinnost vůči enterickým tyčkám, pseudomonádám a Aggregatibacter
actinomycetemcomitans. Zpravidla se doporučuje dávkovací schéma: 500 mg
metronidazolu 2x denně a 250 mg ciprofloxacinu 2x denně po dobu 8 dní. Tato
varianta je určena pro specifickou skupinu pacientů a měla by být používána pouze
na základě bakteriologického vyšetření (25, s. 187-188). Je nezbytné zdůraznit, že
tato kombinace s fluorochinolonem ciprofloxacinem reprezentuje dvě potentní
chemoterapeutika, nejedná se tedy o klasickou antibiotickou léčbu (41, s. 363).
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3.2 Mikrobiologická diagnostika a její druhy
Úkolem v praxi použitelných mikrobiologických diagnostických testů je
identifikovat parodontální patogeny a vytvořit tak podklady ke stanovení
diagnosticko – terapeutických závěrů (39).
„Po instrumentální fázi léčby se při podezření na zvláštní formu
parodontitidy odebírá vzorek pro mikrobiologické vyšetření. Při recidivách
onemocnění se mikrobiologické vyšetření opakuje.“ (MUTSCHELKNAUSS, 2002,
s. 208) V případě pozitivního výsledku z odebraného materiálu se musí
v individuálně dlouhém časovém intervalu provést kontrolní vyšetření (23, s. 208).
V zubním lékařství jsou v dnešní době pro mikrobiologickou diagnostiku
v zásadě k dispozici rozličné molekulárně biologické testy (22, s. 122-124).
V následujících kapitolách jsou uvedeny metody, se kterými se mohou zubní
lékaři/lékařky a dentální hygienisté/hygienistky setkat.
3.2.1 Klasická kultivace na kulturách
Pro svoji vysokou specifičnost spolu s možností určení citlivosti testované
bakterie na určité antibiotikum (antibiogram) umožňuje výběr nejvhodnějšího ATB
pro léčbu konkrétního pacienta (39). Sestavením antibiogramu před zahájením léčby
ATB navíc zabráníme rozvoji bakteriální rezistence. ATB by pak měla eliminovat
bakterie, které jsou odpovědny za progresi parodontopatií (20, s. 312). Nevýhodou
tohoto způsobu průkazu je fakt, že lze prokázat pouze živé mikrobiální kmeny
a bohužel i časová náročnost (23, s. 209), (39). Vzorek je nezbytné speciálním
způsobem transportovat do laboratoře a zpracovat jej nejpozději do 24 hodin.
Vyhodnocení trvá přibližně tři týdny a uvádí jednotlivé bakteriální druhy v jejich
procentuálním zastoupení, přičemž je současně doporučena vhodná terapie
(23, s. 209). Poměrně velkou část orálních spirochet (Trepomena spp.) není možné
takto kultivovat. Pro zubního lékaře je tato jinak stále vysoce cenná metoda v případě
anaerobů téměř nerealizovatelná pro vysokou smrtnost bakterií při styku s kyslíkem
a velké časové i ekonomické náklady při laboratorním zpracování (39). Toto
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vyšetření je sice schopné nejlépe zachytit parodontální mikroflóru, avšak dosud je
využíváno převážně v experimentálně-výzkumné parodontologii (23, s. 209), (39).
Vyhotovení antibiogramu je smysluplné zejména tehdy, pokud byla předešlá
podpůrná systémová antibiotická léčba klinicky bezúspěšná (22, s. 122-124).
3.2.2 Imunodiagnostické metody (imunologické testy)
Jde o rychlé a rutinně použitelné stanovení přímých nebo nepřímých
antigenů, například imunofluorescenční testy, Sandwich-ELISA test a další. Tyto
testy jsou dostatečně citlivé pouze při vyšším výskytu patogenní flóry. Specifita
těchto systémů je kvůli možným zkříženým reakcím často omezena (39).
3.2.3 Enzymatické testy
Toto biochemické vyšetření spočívá v určení parodontálních patogenů na
základě jejich enzymatické aktivity. Tímto testem není bohužel vyhodnocena
eventuální

přítomnost

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans.

Obecně

u enzymatických testů oceňujeme výhodu rychlého vyhodnocení, avšak nevýhodou
je jejich omezená senzitivita a specifita, jež neumožňují diferenciaci jednotlivých
mikrobů (39).
3.2.4 Molekulárně-biologické testy
Základním principem molekulárně-biologických metod je manipulace
s deoxyribonukleovou kyselinou (DNA), případně ribonukleovou kyselinou (RNA).
Jelikož cílovým objektem při identifikaci parodontálních patogenů jsou genově
specifické

sekvence nukleotidů,

nevyžadují

specializované laboratoře živé

mikroorganismy (39). Transportem, který není náročný, je doručován odumřelý
biologický materiál s „nezničitelným“ genetickým kódem, který umožňuje, při
použití speciálních technologií, identifikaci svého původního, již neživého
organismu – bakterie (23, s. 209), (39). V současnosti jsou dostupné testy pro
identifikaci hlavních parodontálních patogenů. Jejich zástupci jsou například
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PadoTest, VariOr Dento nebo micro – IDent (39). Vyšetření probíhá během několika
dnů (23, s. 209).
Screeningový typ testu micro – IDent podává sumační zprávu z pěti různých
míst odběru – parodontálních kapes – o tom, zda se některé z pěti hlavních patogenů
(Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas ginginvalis, Prevotella
intermedia, Bacteroides forsythus, Treponema denticola) v testovaném odběru
vyskytují. Spolehlivě zjistí, o které mikrobiální patogeny se jedná a v jakém jsou
množství. Na základě tohoto nálezu, vyjádřeného přehledně graficky, jsou
v souhrnné zprávě navíc uvedena i empiricky vhodná antibiotika pro případnou
adjuvantní antibiotickou léčbu (39).
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Ukázka výsledku vyhodnocení testu micro – IDent plus

Obrázek 1 – Ukázka výsledků micro – IDent plus testu (zdroj: www.hain-diagnostics.com)

V obrázku č. 1 je popsána mikrobiologická analýza pacienta Michael AnyOne
se zvýšenou bakteriální koncentrací následujících komplexů: Aa-komplex (Aa),
červený komplex (Td), oranžový komplex (Pi, Pm), oranžový komplex (En) a zelený
komplex (Ec). V závislosti na tomto klinickém nálezu, vyžadující mechanickou
i antimikrobiální léčbu, jsou ve výsledcích testu uvedena empiricky vhodná
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antibiotika – amoxicilin (3 x 500 mg/den) a klindamycin (4 x 300 mg/den) na dobu
užívání 8 dnů. Pro vyhodnocení úspěšnosti léčby je dále doporučena kontrolní
analýza přibližně 8 týdnů po ukončení příjmu antibiotik.
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II Praktická část
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4 Popis průzkumu
Praktická část bakalářské práce zahrnuje průzkum, jehož hlavním cílem bylo
analyzovat, jaké přípravky nebo účinné látky jsou nejčastěji doporučovány či
předepisovány v péči o pacienty s vybranými zánětlivými parodontopatiemi, a popsat
zvyklosti v oblasti léčby těchto onemocnění. Průzkum byl proveden na základě
dotazníkového šetření. Cílovou skupinu tvořila odborná veřejnost.
Dotazník byl rozdělen na tři části. První část otázek byla určena současně
zubním lékařům/lékařkám a dentální hygienistům/hygienistkám. Druhou část
vyplňovali pouze zubní lékaři a třetí série otázek byla věnována dentálním
hygienistům/hygienistkám.

4.1 Cíle a hypotézy průzkumu
Na začátku průzkumného šetření byly stanoveny dva základní cíle. Prvním
cílem bylo zjistit, jaké přípravky nebo účinné látky jsou respondenty nejčastěji
doporučovány či předepisovány v péči o pacienty s vybranými zánětlivými
parodontopatiemi. Druhý cíl byl zaměřen na popsání zvyklostí a posudků
respondentů v oblasti léčby těchto onemocnění.
Celkem bylo určeno pět hypotéz vycházejících z jednotlivých položek
dotazníku.
1. Předpokládám, že většina respondentů volí při ošetření vybraných
zánětlivých parodontopatií přípravky obsahující chlorhexidin a současně je
tato látka účinnou složkou, se kterou se na trhu setkávají nejčastěji.
2. Předpokládám, že více než 50 % respondentů doporučuje při antibiotické
léčbě současně na domácí péči kombinaci s některými jinými přípravky
s antimikrobiálním složením.
3. Předpokládám, že více než 50 % respondentů přidává rady a zkušenosti
k návodu

použití

i

u

jiných

předepisovaných/doporučovaných léčiv.
50

doporučovaných

přípravků

než

4. Domnívám se, že více než 50 % zubních lékařů/lékařek předepisuje
antibiotika při léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci
chronické parodontitidy a jejich preskripci zvažuje dle vlastní zkušenosti
(empiricky).
5. Domnívám se, že více než 50 % dentálních hygienistů/hygienistek se necítí
být po absolvování školy dostatečně vzdělaných v oblasti farmakologie, aby
současně doporučili/y vhodný doplňující volně prodejný přípravek, který by
přinejmenším negativně neovlivnil působení antibiotika, pokud zjistí, že
pacient užívá antibiotika předepsaná zubním lékařem z důvodu léčby
probíhající parodontitidy.

4.2 Metodika sběru dat
Pro průzkumnou část bakalářské práce nesoucí název: Vybrané přípravky pro
ovlivnění orální mikroflóry u pacientů se zánětlivými parodontopatiemi jsem si
zvolila formu dotazníkového šetření určeného pro zubní lékaře/lékařky a dentální
hygienisty/hygienistky. Jedná se o kvantitativní metodu průzkumu, jež patří mezi
nejběžnější používaný způsob sběru dat. Její výhodou je získání dostatečného
množství informací relativně v krátkém časovém úseku. Nevýhodou může být
nedostatečná nebo zkreslená odpověď.
K získání potřebných údajů jsem na survio.com vytvořila online dotazník
(příloha A) s vlastní veřejnou adresou, v němž respondenti odpovídali na otázky
svými slovy nebo měli možnost výběru z nabízených odpovědí. Účastníci průzkumu
byli osloveni s žádostí o anonymní vyplnění dotazníku prostřednictvím emailové
zprávy nebo přímého odkazu sdíleného ve skupinách pro odbornou stomatologickou
veřejnost na sociální síti. Prioritou bylo zastoupení zubních lékařů/lékařek
a dentálních hygienistů/hygienistek v dotazníkovém šetření zhruba ve stejném
poměru.
Dotazník vytvořený na základě dvou stanovených hlavních cílů byl sestaven
z osmnácti položek, které se skládaly z 9 otázek uzavřených, 5 polouzavřených,
3 otevřených, 1 kombinace uzavřené a otevřené. Ve dvou otázkách mohli
respondenti volit více možných odpovědí. První část dotazníku byla tvořena
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demografickými otázkami, za kterými následovaly otázky týkající se doporučení či
preskripce přípravků nebo účinných látek u vybraných zánětlivých parodontopatií.
Poslední část dotazníku zjišťovala zvyklosti a posudky v oblasti léčby těchto
onemocnění. Z celkového počtu otázek byly tři směřovány výhradně zubním
lékařům/lékařkám a dvě dentálním hygienistům/hygienistkám.
Sběr a shromažďování dat probíhalo v období od září 2017 do ledna 2018.
Počet návštěv dotazníku činil 224 a z toho 55 (24,6 %) bylo jeho vyplněním
dokončených. 24,6 % zároveň značí celkovou úspěšnost vyplnění dotazníku. Nižší
návratnost si vysvětluji náročností na odpovědi u otevřených otázek a koncentrací
těchto otázek do zahajovací části dotazníku. Žádný z dotazníků nebyl vyřazen,
a proto 55 respondentů představuje ve výsledcích šetření 100 %. Čas vyplňování
dotazníku se rovnal ze 47,3 % 10-30 minutám.

4.3 Zpracování údajů
Po skončení sběru dat byly získané výsledky zpracovány a vyhodnoceny
pomocí softwarové aplikace Microsoft Office Excel 2016 a Microsoft Office Word
2016. Výsledky průzkumu byly vyjádřeny v absolutních (n) a relativních (%)
četnostech do přehledných tabulek a grafů.
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4.4 Interpretace výsledků a jejich analýza
4.4.1 Analýza a popis demografických údajů respondentů
Pohlaví respondentů

Tabulka 3 – Pohlaví respondentů (zdroj: autorka práce)

Pohlaví respondentů

Absolutní četnost (n)

Relativní četnost (%)

muž

6

10,9 %

žena

49

89,1 %

Celkem

55

100 %

V položce č. 1 jsem zjišťovala pohlaví respondentů. Z celkového počtu
respondentů 55 (100 %) bylo 6 (10,9 %) mužů a 49 (89,1 %) žen. Viz tab. 3, graf 1.

Graf 1 – Pohlaví respondentů (zdroj: autorka práce)
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Profese respondentů

Tabulka 4 – Profese respondentů (zdroj: autorka práce)

Profese respondentů

Absolutní četnost (n)

Relativní četnost (%)

zubní lékař/lékařka

22

40 %

dentální
hygienista/hygienistka

33

60 %

55

100 %

Celkem

V položce č. 2 jsem zjišťovala profesi dotazovaných respondentů.
Z celkového počtu respondentů 55 (100 %) bylo 22 (40 %) zubních lékařů či zubních
lékařek a 33 dentálních hygienistů či dentálních hygienistek. Viz tab. 4, graf 2.

Graf 2 – Profese respondentů (zdroj: autorka práce)
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Věk respondentů

Tabulka 5 – Věk respondentů (zdroj: autorka práce)

Věk respondentů

Absolutní četnost (n)

Relativní četnost (%)

<25

9

16,4 %

25–35

30

54,5 %

36–45

9

16,4 %

46–55

7

12,7 %

>55

0

0%

55

100 %

Celkem

V položce č. 3 jsem zjišťovala věk respondentů. Tabulka 5 a graf 3
znázorňuje počet respondentů rozdělených do skupin podle věku. Nejčetnější
skupina byla zastoupena 30 (54,5 %) respondenty ve věku 25-35 let. Další dvě
skupiny byly utvořeny po 9 (16,4 %) respondentech, a to ve věku <25 a 36-45 let.
Poté následovalo 7 (12,7 %) zástupců věkové skupiny 46-55 let. Poslední nabízenou
věkovou skupinu >55 let nikdo nezastupoval (0 %).

Graf 3 – Věk respondentů (zdroj: autorka práce)
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4.4.2 Analýza a popis zvyklostních a posuzovacích položek dotazníku

Preskripce nebo doporučení skupiny přípravků/konkrétního přípravku při
iniciální terapii AGRESIVNÍ lokalizované nebo generalizované plakem
podmíněné parodontitidy u dospělých

Graf 4 – Preskripce nebo doporučení skupiny přípravků/konkrétního přípravku při iniciální terapii
AGRESIVNÍ lokalizované nebo generalizované plakem podmíněné parodontitidy u dospělých (zdroj:
autorka práce)

V položce č. 4 jsem se respondentů (zubních lékařů/lékařek, dentálních
hygienistů/hygienistek) dotazovala, jakou skupinu přípravků nebo konkrétní
přípravek primárně předepisují nebo doporučují při iniciální terapii agresivní
lokalizované nebo generalizované plakem podmíněné parodontitidy u dospělých.
Zároveň pokud respondenti doporučují nebo předepisují nějakou kombinaci
přípravků, byli požádáni o její vypsání. Jednalo se o otevřenou otázku, ve které
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55 (100 %) respondentů formulovalo vlastní odpověď. Nejčastější odpověď
„preparáty s CHX – Parodontax Extra, Corsodyl, Curasept atd.“ byla zastoupena
12 (21,8 %) respondenty. Druhou nejčastější odpověď - „žádné“ uvedlo 10 (18,2 %)
respondentů. Dalších 7 (12,7 %) respondentů vypsalo „preparáty s CHX + ATB
terapie“ a 3 (5,5 %) „Chlorhexidin 0,2 %“. Po 2 (3,6 %) respondentech byly uvedeny
odpovědi - „Metronidazol + Amoxicilin“, „systémově podaná ATB“, „Corsodyl gel
1 % a 0,2 % roztok“, „odeslání k paradontologovi“. Po 1 (1,8 %) respondentovi bylo
uvedeno celkem patnáct přípravků/skupin přípravků nebo jejich kombinací –
„Winkelhofův koktejl“, „Duomox, Entizol“, „Entizol + Augmentin“, „Entizol +
Ciprofloxacin“, „cokoliv, co se hodí do úst a je běžně dostupné“, „Curasept ADS
220“, „Chlorhexidin 0,12 %“, „Curasept 0,2 % + Curasept gel 0,5 %“, „Chlorhexil
0,2 % + příp. dvojkombinace ATB“, „Dalacin, Rovamycin + Parodontax, Curasept,
Listerine

Professional

Gum

Therapy“,

„CHX

0,2

%

v

kombinaci

s MTR + AMX/Clarithromycin“, „Corsodyl gel 1 % v kombinaci s MTR + AMX“,
„ATB + pasta Lacalut activ, Corsodyl gel, pasta/roztok Parodontax“, „Framykoin
mast“, „H2O2, CHX“.
Graf 4 znázorňuje výše respondenty uvedené přípravky a jejich rozdělení do
osmi barevně rozlišených kategorií, na které navazuje graf 5. Jedná se o kategorie:
„ATB“, „žádný“, „preparáty s CHX + ATB terapie“, „Framykoin mast“, „cokoliv, co
se hodí do úst a je běžně dostupné“, „preparáty s CHX – Parodontax Extra, Corsodyl,
Curasept atd.“, „odeslání k paradontologovi“, H2O2“.
Graf 5 vyjadřuje procentuální podíl těchto kategorií z celkového počtu
55 (100 %) odpovědí. Největší část grafu tvoří odpověď - „preparáty s CHX –
Parodontax Extra, Corsodyl, Curasept atd.“ uvedená 20 (36 %) respondenty.
Následujících 12 (22 %) respondentů uvedlo „preparáty s CHX + ATB terapie“,
10 (18 %) „žádný“, 8 (14 %) „ATB“, 2 (4 %) „odeslání k paradontologovi“.
Zbývající odpovědi „Framykoin mast“, „H2O2“, „cokoliv, co se hodí do úst a je
běžně dostupné“ byly zastoupeny po 1 (2 %) respondentovi.
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Graf 5 – Preskripce nebo doporučení skupiny přípravků/konkrétního přípravku při iniciální terapii
AGRESIVNÍ lokalizované nebo generalizované plakem podmíněné parodontitidy u dospělých (zdroj:
autorka práce)

58

Preskripce nebo doporučení skupiny přípravků/konkrétního přípravku při
iniciální terapii CHRONICKÉ lokalizované nebo generalizované plakem
podmíněné parodontitidy u dospělých

Graf 6 – Preskripce nebo doporučení skupiny přípravků/konkrétního přípravku při iniciální terapii
CHRONICKÉ lokalizované nebo generalizované plakem podmíněné parodontitidy u dospělých
(zdroj: autorka práce)

V položce č. 5 jsem se respondentů (zubních lékařů/lékařek, dentálních
hygienistů/hygienistek) dotazovala, jakou skupinu přípravků nebo konkrétní
přípravek primárně předepisují nebo doporučují při iniciální terapii chronické
lokalizované nebo generalizované plakem podmíněné parodontitidy u dospělých.
Zároveň pokud respondenti doporučují nebo předepisují nějakou kombinaci
přípravků, byli požádáni o její vypsání. Jednalo se o otevřenou otázku, ve které
respondenti formulovali vlastní odpověď. Nejčastější odpověď „žádný“ byla
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zastoupena 20 (36,4 %) respondenty z celkového počtu 55 (100 %). Druhou
nejčastější odpovědí byly „preparáty s CHX Parodontax Extra, Corsodyl atd.“, které
uvedlo 12 (21,8 %) respondentů. 2 (3,6 %) respondenti vypsali „pasta Parodontax“.
Po 1 (1,8 %) respondentovi bylo uvedeno celkem dvacet jedna přípravků/skupin
přípravků nebo jejich kombinací - „ATB léčba“, „Metronidazol + Amoksiklav“,
„Parodontax 0,2 %, Curasept, Corsodyl“, „Curasept 0,2 %, popř. Parodontax Extra“,
„Parodontax Extra 0,2 %“, „chlorhexidinové gely (Curasept nebo Corsodyl) nebo
ústní vody (Parodontax, Corsodyl, President)“, „CHX/přírodní antiseptika“
„Chlorhexidin 0,06 % roztok + gel“, „pasta a ústní voda s CHX“, „pasta Lacalut
a Parodontax“, „pasta a ústní voda Parodontax, pasta a gel Enzymel“, „Paroex,
Herbadent gel s CHX“, „Chlorhexidin 0,2 %“, „pasta + ústní voda Parodontax
s 0,12 % CHX“, „Curasept gel“, „ústní voda s 0,12 % CHX“, „ústní voda s CHX“,
„Curasept

ADS

220

+

trojkombinace

ATB“,

„odeslání

na

DH,

příp.

k parodontologovi“, „0,1 % CHX, Lacalut activ, Meridol, Parodontax, Herbadent
roztoky/pasty, Enzymel pasty s/bez CHX“, „parodontální gel, Herbadent, Listerine“.
Graf 6 znázorňuje výše respondenty uvedené přípravky a jejich rozdělení do
sedmi barevně rozlišených kategorií, na které navazuje graf 7. Jde o kategorie:
„ATB“, „žádný“, „preparáty s CHX“, „preparát s CHX + ATB terapie“, „odeslání na
DH, příp. k paradontologovi“, „0,1 % CHX, Lacalut activ, Meridol, Parodontax,
Herbadent roztoky/pasty, Enzymel pasty s/bez CHX“, „parodontální gel, Herbadent,
Listerine“.
Graf 7 vyjadřuje procentuální podíl těchto kategorií z celkového počtu
55 (100 %) odpovědí. Konkrétně 29 (53 %) respondentů uvedlo „preparáty s CHX,
20 (36 %) „žádný“, 2 (3 %) „ATB“, a po 1 (2 %) respondentovi byly uvedeny
odpovědi – „preparát s CHX + ATB terapie“, „odeslání na DH, příp.
k paradontologovi“, „0,1 % CHX, Lacalut activ, Meridol, Parodontax, Herbadent
roztoky/pasty, Enzymel pasty s/bez CHX“, „parodontální gel, Herbadent, Listerine“.
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Graf 7 – Preskripce nebo doporučení skupiny přípravků/konkrétního přípravku při iniciální terapii
CHRONICKÉ lokalizované nebo generalizované plakem podmíněné parodontitidy u dospělých
(zdroj: autorka práce)
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Přidávání rad a zkušeností k návodu použití/striktní dodržování návodu
k použití

i

u

jiných

doporučovaných

přípravků

než

předepisovaných/doporučovaných léčiv

Tabulka

6

–

Předávání

informací

i

u

jiných

doporučovaných

přípravků

než

předepisovaných/doporučovaných léčiv (zdroj: autorka práce)

Předávání informací

Absolutní četnost (n)

Relativní četnost (%)

přidávám rady a zkušenosti

44

80 %

striktně dodržuji návod k použití

6

10,9 %

nedoporučuji žádné přípravky

5

9,1 %

55

100 %

Celkem

Položka č. 6 u respondentů (dentálních hygienistů/hygienistek, zubních
lékařů/lékařek)

zjišťovala,

zda

i

u

jiných

přípravků

než

předepisovaných/doporučovaných léčiv přidávají k návodu použití rady a zkušenosti
k jejich použití, nebo striktně dodržují návod k použití. Z celkového počtu
55 (100 %) respondentů 44 (80 %) označilo ze tří možností odpověď „přidávám rady
a zkušenosti“, 6 (10,9 %) „striktně dodržuji návod k použití“ a 5 (9,1 %)
„nedoporučuji žádné přípravky“. Všechny uvedené výsledky zobrazuje tabulka
6 a graf 8.
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Graf 8 – Předávání informací i u jiných doporučovaných přípravků než
předepisovaných/doporučovaných léčiv (zdroj: autorka práce)
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Nejčastěji doporučované přípravky v péči o zánětlivé parodontopatie mimo
zubní pasty a léčivé přípravky na lékařský předpis

Graf 9 – Nejčastěji doporučované přípravky v péči o zánětlivé parodontopatie mimo zubní pasty a
léčivé přípravky na lékařský předpis (zdroj: autorka práce)

V položce č. 7 jsem se respondentů (dentálních hygienistů/hygienistek,
zubních lékařů/lékařek) dotazovala, jaké přípravky nejčastěji doporučují svým
pacientům v péči o zánětlivé parodontopatie mimo zubní pasty a léčivé přípravky na
lékařský předpis. Respondenti byli v této otevřené otázce požádáni o uvedení
přesného názvu jednoho nebo více přípravků. 55 respondenty bylo uvedeno celkem
86 (100 %) odpovědí. Nejčastější volbou objevující se v 19 (22,1 %) odpovědích
bylo doporučení „žádné“. Dalším doporučením byl v 9 (10,5 %) odpovědích
„Parodontax“. 8 (9,3 %) odpovědí představovalo přípravek „Curasept gel“, 6 (7 %)
„Corsodyl“, 5 (5,8 %) „Curasept“, 4 (4,7 %) „Enzymel gel“. Po 3 (3,5 %)
odpovědích byly tvořeny přípravky „Parodontax Extra 0,2 %“, „Herbadent“,
„Herbadent gel“ a „libovolný preparát s CHX“. Po 2 (2,3 %) „Curasept ústní voda“,
„Herbadent ústní voda“, „Paroex“, „Paroex ústní voda nebo gel“, „3 % H2O2“. Po
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1 (1,2 %) „Parodontax 0,1 %“, „Parodontax 0,12 %“, „Curasept ADS 220“,
„Herbadent ústní voda nebo gel“, „Corsodyl gel“, „Paroex ústní voda“, „H2O2“,
„Listerine Gum Therapy“, „Solcoseryl“, „koenzym Q 10“, „Meridol“, „roztok
Alumen“, „Chlorhexil“.
Graf 9 zobrazuje všechny výše uvedené přípravky v počtu zastoupených
odpovědí a rozděluje je do barevně odlišených kategorií, na které navazuje graf 10.
Graf 10 vyjadřuje procentuální podíl těchto kategorií z celkového počtu
86 (100 %) odpovědí. Konkrétně odpověď „žádné“ s 22 % zaujímá v grafu největší
část. V 16 (19 %) odpovědích jsou zastoupeny přípravky značky „Curasept“,
14 (16 %) „Parodontax“, 9 (10 %) „Herbadent“, 7 (8 %) „Corsodyl“, 5 (6 %)
„Paroex“, 4 (5 %) „Enzymel“, 3 (4 %) „H2O2“ a 3 (3 %) „libovolný preparát
s CHX“. Mezi zbývajících 6 (7 %) odpovědí „jiné“ se řadí „Listerine Gum Therapy“,
„Solcoseryl“, „koenzym Q 10“, „Meridol“, „roztok Alumen“, „Chlorhexil“.

Graf 10 – Nejčastěji doporučované přípravky v péči o zánětlivé parodontopatie mimo zubní pasty a
léčivé přípravky na lékařský předpis (zdroj: autorka práce)
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Důvod nedoporučení žádných přípravků, kromě léčivých, v péči o zánětlivé
parodontopatie

Tabulka 7 – Důvod nedoporučení žádných přípravků, kromě léčivých, v péči o zánětlivé
parodontopatie (zdroj: autorka práce)

Absolutní
četnost (n)

Relativní četnost
mezi
respondenty (%)

nedoporučuji žádné, nechávám výběr na pacientovi

1

3,4 %

nedoporučuji žádné, nevěřím účinkům produktů na
trhu mimo léčiva

2

6,9 %

nedoporučuji žádné, stačí správná technika čištění
zubů a vhodná zubní pasta

22

75,9 %

Jiný důvod

6

20,7 %

Důvod

Celkem

31
V položce č. 8 jsem u respondentů (zubních lékařů/lékařek, dentálních

hygienistů/hygienistek), kteří nedoporučují žádné přípravky, mimo léčivé přípravky,
v péči o zánětlivé parodontopatie, zjišťovala, co je přesným důvodem jejich
rozhodnutí. Respondenti mohli označit více odpovědí ze čtyř nabízených možností.
Pouze 1 z 29 (100 %) respondentů volil zároveň dvě možnosti. Z celkového počtu
29 respondentů 22 (75,9 %) zvolilo „nedoporučuji žádné, stačí správná technika
čištění zubů a vhodná zubní pasta“. 6 (20,7 %) respondentů označilo odpověď „jiný
důvod“, kterou dále doplnilo slovy – „stačí dobrý scaling + správné pomůcky
a technika“, „nedoporučuji žádné, pouze technika, na pastě nezáleží“, „pacienti se
řídí doporučením paradontologa“ a dalšími nehodící se k otázce specifikacemi.
Možnost „nedoporučuji žádné, nevěřím účinkům produktů na trhu mimo léčiva“
získala 2 (6,9 %) hlasy a „nedoporučuji žádné, nechávám výběr na pacientovi“ hlas
1 (3,4 %). Souhrn těchto výsledků představuje tabulka 7 a graf 11.
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Graf 11 – Důvod nedoporučení žádných přípravků, kromě léčivých, v péči o zánětlivé parodontopatie
(zdroj: autorka práce)
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Nejčastěji na trhu se vyskytující účinná látka určená pro zánětlivé
parodontopatie, mimo antibiotika a chemoterapeutika na lékařský předpis

Tabulka 8 – Nejčastěji se na trhu vyskytující účinná látka určená pro zánětlivé parodontopatie, mimo
antibiotika a chemoterapeutika na lékařský předpis (zdroj: autorka práce)

Účinná látka

Absolutní četnost (n)

Relativní četnost (%)

chlorhexidin

52

94,5 %

benzydamin

0

0%

hexetidin

0

0%

nevím

2

3,6 %

jiná odpověď

1

1,8 %

55

100 %

Celkem
V položce

č.

hygienisté/hygienistky)

9

měli

stanovit,

respondenti

(zubní

s jakou účinnou

lékaři/lékařky,

látkou,

dentální

mimo antibiotika

a chemoterapeutika na lékařský předpis, určenou pro zánětlivé parodontopatie, se na
trhu nejčastěji setkávají. Respondenti mohli zvolit jednu z pěti nabízených odpovědí.
Z celkového počtu 55 (100 %) respondentů 52 (94,5 %) zvolilo možnost
„chlorhexidin“, 2 (3,6 %) zvolili možnost „nevím“ a 1 (1,8 %) označil odpověď „jiná
odpověď“, kterou dále upřesnil slovy – „H2O2“. Nikdo z respondentů neoznačil
látku „benzydamin“ a „hexetidin“. Souhrn těchto výsledků představuje tabulka
8 a graf 12.
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Graf 12 – Nejčastěji se na trhu vyskytující účinná látka určená pro zánětlivé parodontopatie, mimo
antibiotika a chemoterapeutika na lékařský předpis (zdroj: autorka práce)
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Pozorování objektivního zlepšení po pravidelné aplikaci doporučeného
přípravku při domácí péči o zánětlivé parodontopatie u pacientů, kterým nebyla
předepsána žádná jiná medikamentózní léčba

Tabulka 9 – Pozorování objektivního zlepšení po pravidelné aplikaci doporučeného přípravku (zdroj:
autorka práce)

Pozorování objektivního zlepšení

Absolutní četnost (n)

Relativní četnost (%)

Ano

40

72,7 %

ne

1

1,8 %

nevím, nesleduji

3

5,5 %

nedoporučuji žádné přípravky

6

10,9 %

jiná odpověď

5

9,1 %

55

100 %

Celkem
V položce

č.

10

měli

respondenti

(zubní

lékaři/lékařky,

dentální

hygienisté/hygienistky) posoudit, zda pozorují objektivní zlepšení po pravidelné
aplikaci jimi doporučeného přípravku při domácí péči o zánětlivé parodontopatie
u pacientů, kterým nebyla předepsána žádná jiná medikamentózní léčba. Respondenti
měli na výběr z pěti různých odpovědí. Z celkového počtu 55 (100 %) respondentů
40 (72,7 %) označilo možnost „ano“, 6 (10,9 %) zvolilo odpověď „nedoporučuji
žádné přípravky“. 5 (9,1 %) respondentů udělilo hlas možnosti „jiná odpověď“,
kterou blíže specifikovalo slovy – „neměla jsem ještě možnost odsledovat“, „za
zlepšení rozhodně primárně nemohou léčiva“, „rozhodně nemám u každého pacienta
stejný výsledek“, „vždy je kombinace účinné látky s mechanikou - tj. DH“, „jak
kdy“. Odpověď „nevím, nesleduji“ zvolili 3 (5,5 %) respondenti a pouze 1 (1,8 %)
označil „ne“. Výše uvedené výsledky zobrazuje tabulka 9 a graf 13.
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Graf 13 – Pozorování objektivního zlepšení po pravidelné aplikaci doporučeného přípravku (zdroj:
autorka práce)
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Nejčastěji volená antimikrobiální látka u neagresivní parodontitidy

Tabulka 10 – Nejčastěji volená antimikrobiální látka u neagresivní parodontitidy (zdroj: autorka
práce)

Volba antimikrobiální látky

Absolutní četnost (n)

Relativní četnost (%)

chlorhexidin

43

78,2 %

hexetidin

1

1,8 %

benzydamin

1

1,8 %

amylmetakresol

0

0%

nevím

4

7,3 %

jiná odpověď

6

10,9 %

55

100 %

Celkem

V položce č. 11 jsem zjišťovala, jakou antimikrobiální látku nejčastěji
respondenti (zubní lékaři/lékařky, dentální hygienisté/hygienistky) volí u neagresivní
parodontitidy. Respondenti mohli označit jednu ze šesti nabízených odpovědí.
Z celkového počtu 55 (100 %) respondentů 43 (78,2 %) označilo možnost
„chlorhexidin“, 6 (10,9 %) blíže specifikovalo zvolenou odpověď „jiná odpověď“
svými slovy – „žádnou“. 4 (7,3 %) respondenti udělili hlas možnosti „nevím“. Po
1 (1,8 %) respondentovi byly označeny látky „hexetidin“ a „benzydamin“. Nikdo
z respondentů neoznačil odpověď „amylmetakresol“. Výše uvedené výsledky
zobrazuje tabulka 10 a graf 14.
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Graf 14 – Nejčastěji volená antimikrobiální látka u neagresivní parodontitidy (zdroj: autorka práce)
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Doporučení užívání účinné látky či přípravku na vybrané zánětlivé
parodontopatie

Tabulka 11 – Doporučení užívání účinné látky či přípravku na vybrané zánětlivé parodontopatie
(zdroj: autorka práce)

Položka č. 12 u respondentů (zubních lékařů/lékařek a dentálních
hygienistů/hygienistek)

zjišťovala,

zda

doporučují

na

vybrané

zánětlivé

parodontopatie užívání účinné látky či přípravku z nabízených možností. Sběr dat
probíhal pomocí tabulky – matice, v níž respondenti mohli zaškrtnout více možných
odpovědí. Odpovídajících 49 (100 %) respondentů mohlo označit ke každé vybrané
zánětlivé parodontopatii – plakem podmíněná gingivitida, chronická parodontitida
(lokalizovaná,

generalizovaná),

generalizovaná),

nekrotizující

agresivní

ulcerózní

parodontitida

gingivitida,

(lokalizovaná,

nekrotizující

ulcerózní

parodontitida, dohromady deset přípravků a účinných látek – „0,05 – 0,06 % CHX“,
„0,1 % CHX“, „0,12 – 0,15 % CHX“, „0,2 – 0,5 % CHX“, „CHX v kombinaci
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s CPC“, „přípravky značky Enzymel“, „přípravky značky Herbadent“, „přípravky
značky Listerine s alkoholem“, „přípravky značky Listerine bez alkoholu“, „odvar
z léčivých bylin (heřmánek, šalvěj,…)“. Tabulka 11 a graf 15 zobrazují výčet všech
odpovědí (349) od 49 respondentů.
V tabulce

i

textu

jsou

černě

zvýrazněny

nejčastěji

označované

přípravky/účinné látky u jednotlivých zánětlivých parodontopatií. U plakem
podmíněné gingivitidy jsou nejvíce doporučované „přípravky značky Herbadent“,
které označilo 12 (24,5 %) respondentů. Dalšími dvěma odpověďmi, které volilo
11 (22,4 %) respondentů, byly přípravky obsahující „0,05 – 0,06 % CHX“ a „0,12 –
0,15 % CHX“. „Odvar z léčivých bylin (heřmánek, šalvěj, …)“ označilo 9 (18,4 %)
respondentů, přípravky s „0,1 % CHX“ 8 (16, 3 %), přípravky s „0,2 – 0,5 % CHX“
5 (10,2 %). Po 3 (6,1 %) respondentech byly zvoleny „přípravky značky Enzymel“
a „přípravky značky Listerine bez alkoholu“. 2 (4,1 %) respondenti označili odpověď
„přípravky značky Listerine s alkoholem“ a 1 (2 %) „CHX v kombinaci s CPC“.
U chronické parodontitidy (lokalizované, generalizované) byl nejčastější
odpovědí „0,12 – 0,15 % CHX“, který volilo 23 (46,9 %) respondentů. 18 (36,7 %)
hlasů získal „0,2 – 0,5 % CHX“, 14 (28,6 %) „přípravky značky Herbadent“,
9 (18,4 %) „odvar z léčivých bylin (heřmánek, šalvěj, …)“, 6 (12, 2 %) „přípravky
značky Enzymel“. Po 5 (10, 2 %) hlasech získaly „přípravky značky Listerine bez
alkoholu“ a „0,1 %“ CHX. 4 (8,2 %) respondenti zvolili „přípravky značky Listerine
s alkoholem“, 3 (6,1 %) „0,05 – 0,06 % CHX“ a 2 (4,1 %) „CHX v kombinaci
s CPC“.
U agresivní parodontitidy (lokalizované, generalizované) byl nejčastější
odpovědí „0,2 – 0,5 % CHX“, který volilo 30 (61,2 %) respondentů. Hned jako další
byl zvolen 14 (28,6 %) respondenty „0,12 – 0,15 % CHX“. Následující dvě
odpovědi, které získaly po stejných 9 (18,4 %) hlasech, byly „přípravky značky
Enzymel“ a „přípravky značky Herbadent“. „Odvar z léčivých bylin (heřmánek,
šalvěj, …) zaškrtlo 6 (12,2 %) respondentů. Po 3 (6,1 %) hlasech dostaly „přípravky
značky Listerine bez alkoholu“, „0,05 – 0,06 % CHX“, „0,1 % CHX“. „Přípravky
značky Listerine s alkoholem“ označili 2 (4,1 %) respondenti.
U nekrotizující ulcerózní gingivitidy byl nejčastější volbou „0,2 – 0,5 %
CHX“ označený 14 (28,6 %) respondenty. Následujícími dvěma odpověďmi, které
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volilo 10 (20,4 %) respondentů, byly účinná látka „0,12 – 0,15 % CHX“ a „odvar
z léčivých bylin (heřmánek, šalvěj, …). „Přípravky značky Enzymel“ získaly
8 (16,3 %) hlasů, po 5 (10,2 %) hlasech získaly „přípravky značky Herbadent“
a „CHX v kombinaci s CPC“. 2 (4,1 %) respondenti označili „0,1 % CHX“ a 1 (2 %)
„0,05 – 0,06 % CHX“. Nikdo z respondentů neoznačil odpověď „přípravky značky
Listerine bez alkoholu“ a „přípravky značky Listerine s alkoholem“.
U nekrotizující ulcerózní parodontitidy byla opět nejčastější volbou účinná
látka „0,2 – 0,5 % CHX“ označená 18 (36,7 %) respondenty. Odpověď „odvar
z léčivých bylin (heřmánek, šalvěj, …) byla zvolena 10 (20,4 %) respondenty. Po
6 (12,2 %) respondentech byly označeny „přípravky značky Enzymel“, „0,12 –
0,15 % CHX“, „CHX v kombinaci s CPC“. 5 (10,2 %) hlasů získaly „přípravky
značky Herbadent“ a 3 (6,1 %) „0,05 – 0,06 % CHX“. Nikdo z respondentů
neoznačil odpověď „přípravky značky Listerine bez alkoholu“, „přípravky značky
Listerine s alkoholem“ a „0,05 – 0,06 % CHX“.
Z celkového počtu odpovědí (349) přiřazovaných k vybraným zánětlivým
parodontopatiím byla nejčastější volbou účinná látka „0,2 – 0,5 % CHX“
s 85 (24,4 %) hlasy, a jako nejméně častou volbou „přípravky značky Listerine
s alkoholem“ s 8 (2,3%) hlasy (v tabulce 11 označeny červenou barvou).
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Graf 15 – Doporučení užívání účinné látky či přípravku na vybrané zánětlivé parodontopatie (zdroj:
autorka práce)
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Antibiotická léčba v kombinaci s jinými přípravky s antimikrobiálním složením

Tabulka 12 – Antibiotická léčba v kombinaci s jinými přípravky s antimikrobiálním složením (zdroj:
autorka práce)

Antibiotická léčba v kombinaci s jinými
přípravky s antimikrobiálním složením

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

ano

36

65,5 %

ne

19

34,5 %

Celkem

55

100 %

V položce č. 13 jsem zjišťovala, zda dentální hygienisté/hygienistky a zubní
lékaři/lékařky doporučují při preskripční antibiotické léčbě současně na domácí péči
kombinaci s některými jinými přípravky s antimikrobiálním složením. Celkový počet
55 (100 %) respondentů volil mezi dvěma možnostmi – „ano“ nebo „ne“. Tabulka
12 a graf 16 zobrazuje, že 36 (65,5 %) respondentů označilo odpověď „ano“
a 19 (34,5 %) „ne“.

Graf 16 – Antibiotická léčba v kombinaci s jinými přípravky s antimikrobiálním složením (zdroj:
autorka práce)
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Antibiotika při léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci
chronické parodontitidy

Tabulka 13 – Antibiotika při léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci chronické
parodontitidy (zdroj: autorka práce)

Antibiotika při léčbě agresivních forem
parodontopatií nebo při exacerbaci
chronické parodontitidy

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

ano

15

71,4 %

ne

6

28,6 %

Celkem

21

100 %

V položce č. 14 jsem zjišťovala, jestli zubní lékaři/lékařky předepisují
antibiotika při léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci chronické
parodontitidy. Celkový počet (22) respondentů vycházející z položky č. 2 nebyl
dosažen. Tabulka 13 a graf 17 zobrazují 21 (100 %) respondentů vybírajících ze
dvou možných odpovědí – „ano“ nebo „ne“. Odpověď „ano“ označilo 15 (71,4 %)
respondentů a „ne“ 6 (28,6 %).
V grafu 18 jsou znázorněny jednotlivé druhy antibiotik, které respondenti
povinně uvedli v případě, že označili odpověď „ano“ potvrzující preskripci antibiotik
při léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci chronické
parodontitidy. Z celkového počtu 15 (100 %) odpovědí byla nejčastější volbou
kombinace antibiotik amoxicilinu (Duomox) a metronidazolu (Entizol) v zastoupení
8 (53 %) respondentů. Druhou nejčastější volbou se stala kombinace amoxicilinu
s kyselinou klavulanovou (Augmentin) a metronidazolu (Entizol) uvedenou 3 (20 %)
respondenty. Preskripci antibiotik klindamycin (Dalacin c), amoxicilin s kyselinou
klavulanovou (Augmentin) uvedl 1 (6 %) respondent. Mezi další odpovědi utvořené
po 1 (7 %) respondentovi se řadily: peniciliny, cefalosporiny, spiramycine
(Rovamycine), metronidazol; dle výsledků paro patogenů; kombinace amoxicilinu
s kyselinou klavulanovou (Amoksiklav) a metronidazolu.
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Graf 17 – Antibiotika při léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci chronické
parodontitidy (zdroj: autorka práce)
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Graf 18 – Antibiotika při léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci chronické
parodontitidy (zdroj: autorka práce)
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Zvažování léčby antibiotiky při agresivních formách parodontopatií nebo
exacerbaci chronické parodontitidy

Tabulka 14 – Zvažování léčby antibiotiky (zdroj: autorka práce)

Zvažování léčby antibiotiky

Absolutní četnost (n)

Relativní četnost (%)

dle vlastního uvážení – zkušeností

10

52,6 %

dle testů citlivosti

5

26,3 %

jiná odpověď

4

21,1 %

19

100 %

Celkem

V položce č. 15 jsem analyzovala odpovědi respondentů, kteří v předchozí
položce (č. 14) zvolili možnost „ano“ na otázku, zda předepisují antibiotika při léčbě
agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci chronické parodontitidy.
Tabulka 14 a graf 19 ukazují, na základě čeho zubní lékaři/lékařky zvažují léčbu
antibiotiky. Respondenti měli na výběr ze tří odpovědí, přičemž poslední možnost
„jiná odpověď“ byla nutná upřesnit svými vlastními slovy. Z celkového počtu
19 (100 %) respondentů zvolilo 10 (52,6 %) možnost „dle vlastního uvážení –
zkušeností“. Další odpověď „dle testů citlivosti“ označilo 5 (26,3 %) respondentů.
Poslední možnost „jiná odpověď“ označili 4 (21,1 %) respondenti a doplnili ji slovy
– „dle hloubky sondáže a přítomnosti hnisu“, „dle zkušenosti nebo odběru na paro
patogeny“, a dvěma dalšími nehodící se k otázce specifikacemi.
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Graf 19 – Zvažování léčby antibiotiky (zdroj: autorka práce)
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Léčba parodontitid individuálně připravovanými léčivými přípravky

Tabulka 15 – Léčba parodontitid individuálně připravovanými léčivými přípravky (zdroj: autorka
práce)

Léčba parodontitid individuálně
připravovanými léčivými přípravky

Absolutní četnost (n)

Relativní četnost (%)

Ano

1

4,8 %

ano, občas

2

9,5 %

ano, zřídka

7

33,3 %

ne

11

52,4 %

Celkem

21

100 %

V položce č. 16 jsem se dotazovala zubních lékařů/lékařek, zda používají pro
léčbu parodontitid ve své ordinaci nějaké individuálně připravované léčivé přípravky
(IPLP – Magistraliter). Respondenti měli na výběr ze čtyř možných odpovědí. Na
otázku odpovídalo 21 respondentů z celkového počtu (22) vycházejícího z položky
č. 2. Z 21 (100 %) respondentů pouze 1 (4,8 %) s odpovědí „ano“ používá pro léčbu
parodontitid nějaké individuálně připravované léčivé přípravky. Další 2 (9,5 %)
respondenti zvolili možnost „ano, občas“. Možnost „ano, zřídka“ zvolilo 7 (33,3 %)
respondentů. Největší část tvoří 11 (52,4 %) respondentů se zvolenou možností „ne“.
Viz tab. 15, graf 20.
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Graf 20 – Léčba parodontitid individuálně připravovanými léčivými přípravky (zdroj: autorka práce)
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Zjišťování/komunikace

dentálních

hygienistů/hygienistek

se

zubními

lékaři/lékařkami, jaká antibiotika pacient užívá při léčbě některých forem
parodontitid
Tabulka 16 – Zjišťování/komunikace se zubními lékaři/lékařkami, jaká antibiotika pacient užívá při
léčbě některých forem parodontitid (zdroj: autorka práce)

Absolutní
četnost (n)

Relativní četnost
(%)

Ano

29

87,9 %

ne

4

12,1 %

Celkem

33

100 %

Zjišťování/komunikace se zubními
lékaři/lékařkami, jaká antibiotika pacient užívá
při léčbě některých forem parodontitid

Položka č. 17 znázorňuje, zda dentální hygienisté/hygienistky zjišťují nebo
komunikují se zubními lékaři/lékařkami, jaká antibiotika pacient užívá při léčbě
některých forem parodontitid. Respondenti měli na výběr ze dvou odpovědí.
Z celkového počtu 33 (100 %) respondentů zvolilo 29 (87,9 %) možnost „ano“
a 4 (12,1 %) možnost „ne“. Viz tab. 16, graf 21.

Graf 21 – Zjišťování/komunikace se zubními lékaři/lékařkami, jaká antibiotika pacient užívá při léčbě
některých forem parodontitid (zdroj: autorka práce)
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Dostatečné vzdělání dentálních hygienistů/hygienistek v oblasti farmakologie
Tabulka 17 – Posouzení dostatečného vzdělání dentálních hygienistů/hygienistek v oblasti
farmakologie (zdroj: autorka práce)

Dostatečné vzdělání v oblasti
farmakologie

Absolutní četnost (n)

Relativní četnost (%)

Ano

10

30,3 %

ne

23

69,7 %

Celkem

33

100 %

V položce č. 18 jsem zjišťovala, zda se dentální hygienisté/hygienistky
domnívají, že je absolvovaná škola dostatečně vzdělala v oblasti farmakologie, aby
současně doporučili/y vhodný doplňující volně prodejný přípravek, který by
přinejmenším negativně neovlivnil působení antibiotika, pokud zjistí, že pacient
užívá antibiotika předepsaná zubním lékařem z důvodu léčby probíhající
parodontitidy. Respondenti měli na výběr ze dvou odpovědí. Z celkového počtu
33 (100 %) respondentů zvolilo 10 (30,3 %) možnost „ano“ a 23 (69,7 %) možnost
„ne“. Viz tab. 17, graf 22.

Graf 22 – Posouzení dostatečného vzdělání dentálních hygienistů/hygienistek v oblasti farmakologie
(zdroj: autorka práce)
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4.5 Souhrn a diskuse
Bakalářská práce byla zaměřena na sledování některých charakteristik
antimikrobiální léčby pacientů s vybranými zánětlivými parodontopatiemi. Celkem
byly stanoveny dva cíle a na základě otázek použitých pro průzkumnou část pět
očekávaných výsledků.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 55 (100 %) respondentů (11 % mužů
a 89 % žen; 40 % zubních lékařů/lékařek a 60 % dentálních hygienistů/hygienistek).
Nejvíce respondentů bylo zastoupeno ve věkové skupině 25-35 let (54,5 %).
Nejméně početně zastoupené byly skupiny respondentů ve věku 46-55 let (12,7 %)
a >55 (0 %). Uvedené údaje jsou obsažené v identifikačních položkách č. 1,2 a 3.
Prvním stanoveným cílem bylo zjistit, jaké přípravky nebo účinné látky jsou
respondenty nejčastěji doporučovány či předepisovány v péči o pacienty s vybranými
zánětlivými parodontopatiemi. K tomuto cíli se vztahovaly hypotézy č. 1 a 2. Pro
jejich vyhodnocení byly použity otázky č. 4, 5, 7, 9, 11, 12 a 13, které zodpovídali
dentální hygienisté/hygienistky i zubní lékaři/lékařky.
V hypotéze č. 1 jsem předpokládala, že většina respondentů volí při ošetření
vybraných zánětlivých parodontopatií přípravky obsahující chlorhexidin a současně
je tato látka účinnou složkou, se kterou se na trhu setkávají nejčastěji. Na její
potvrzení či vyvrácení se zaměřovaly následující položky.
Položka č. 4 u respondentů zjišťovala, jakou skupinu přípravků nebo
konkrétní přípravek primárně předepisují nebo doporučují při iniciální terapii
AGRESIVNÍ lokalizované nebo generalizované plakem podmíněné parodontitidy
u dospělých. Z výsledků obou skupin respondentů vyplývá, že výrazné zastoupení
mají z 36 % preparáty s CHX – Parodontax Extra, Corsodyl, Curasept atd., 22 %
preparáty CHX + ATB terapii, z 18 % žádný přípravek a z 14 % ATB.
V položce č. 5 byli respondenti dotázáni, jakou skupinu přípravků nebo
konkrétní přípravek primárně předepisují nebo doporučují při iniciální terapii
CHRONICKÉ lokalizované nebo generalizované plakem podmíněné parodontitidy
u dospělých. Nejčastěji uváděnou odpovědí byly z 53 % preparáty s CHX. Dalších
36 % respondentů zastupuje užívání „žádného“ přípravku. ATB léčbu zvolily 3 %
respondentů a kombinaci preparátů s CHX a ATB terapie 2 %. V obou případech, ať
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už při léčbě agresivní či chronické lokalizované nebo generalizované plakem
podmíněné parodontitidy u dospělých, byly v první řadě doporučovány přípravky
obsahující CHX. Značný rozdíl můžeme teprve zaznamenat u nedoporučování
žádného přípravku a kombinace léčby preparáty s CHX a ATB terapie. Zatímco
u agresivní plakem podmíněné parodontitidy nebyla léčba z 18 % podpořena žádným
přípravkem, u chronické plakem podmíněné parodontitidy nebyla léčba podpořena
z 36 %. Stejně tak je viditelný procentuální posun kombinace léčby preparáty s CHX
a ATB terapie z 22 % na 2 %. S touto skutečností je úzce spjatý výsledek položky
č. 8 dotazující se na důvod nedoporučování žádných přípravků, kromě léčivých.
A sice, že méně než polovina respondentů upřednostňuje praktické využití správné
techniky čištění zubů a vhodné zubní pasty nad antimikrobiální léčbou
zdravotnickými prostředky nebo kosmetickými přípravky.
Vzhledem k tomu, že dentální hygienisté/hygienistky nejsou v porovnání se
zubními lékaři/lékařkami oprávnění k preskripci antibiotik, nelze zjištění v otázkách
č. 4 a 5 pokládat za zcela reprezentativní. Mohou však sloužit jako orientační
a podpůrné informace pro další šetření v této oblasti.
Položka č. 7 se zabývala nejčastěji doporučovanými přípravky v péči
o zánětlivé parodontopatie mimo zubní pasty a léčivé přípravky na lékařský předpis.
Respondenti byli v této otázce požádáni o uvedení přesného názvu jednoho nebo více
přípravků. Celkem bylo uvedeno 86 (100 %) odpovědí. Nejčastější volbou objevující
se v 19 (22,1 %) odpovědích bylo doporučení „žádné“. V 16 (19 %) odpovědích byly
zastoupeny přípravky značky „Curasept“, 14 (16 %) značky „Parodontax“. Další
přípravky představovaly pouze malé procento responzí.
Po vyhodnocení odpovědí v položce č. 9 bylo zjištěno, že 94,5 % dotázaných
zubních lékařů/lékařek a dentálních hygienistů/hygienistek se na trhu nejčastěji
setkává mimo antibiotika a chemoterapeutika na lékařský předpis s účinnou látkou
chlorhexidin.
Svou převahu získal chlorhexidin i v otázce č. 11, kde byli respondenti
dotázáni, jakou antimikrobiální látku nejčastěji volí u neagresivní parodontitidy.
Respondenti mohli označit jednu ze šesti nabízených odpovědí. 78,2 % dotázaných
označilo možnost chlorhexidin. Pouze 10,9 % blíže specifikovalo zvolenou odpověď
„jiná odpověď“ svými slovy – „žádnou“. Odpověď „benzydamin“, nesteroidní
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antiflogistikum, které je dostupné ve formě orálního roztoku, spreje, zubní pasty
a pastilek (Tantum verde, Tantum verde P, Tantum lemon), označil jeden (1,8 %)
respondent.

Žádný

z respondentů

neoznačil

možnost

„amylmetakresol“,

antiseptickou látku, která se nachází v pastilkách nebo spreji Strepsils, Strepsils plus,
Neoangin (30).
Následující otázka č. 12 se také týkala doporučení užívání účinné látky či
přípravku na vybrané zánětlivé parodontopatie. Sběr odpovědí probíhal pomocí
matice, v níž respondenti mohli vybírat z více možností. Z hlediska četnosti
používání vybraných přípravků/účinných látek si dovoluji zmínit jen ty
nejdůležitější, které měly v tabulce zvláštní postavení. U plakem podmíněné
gingivitidy byly nejvíce doporučované přípravky značky Herbadent, které označilo
24,5

%

respondentů.

Při

léčbě

chronické

parodontitidy

(lokalizované,

generalizované) byl nejčastější volbou zvolenou 46,9 % respondenty 0,12 – 0,15 %
CHX. U agresivní parodontitidy (lokalizované, generalizované) byl nejčastější
odpovědí 0,2 – 0,5 % CHX, který označilo 61,2 % respondentů. Na nekrotizující
ulcerózní gingivitidu nebo parodontitidu respondenti opět nejčastěji doporučili 0,2 –
0,5 % CHX. Celkem na čtyři z pěti vybraných zánětlivých parodontopatií byla
nejčastěji zvolena účinná látka chlorhexidin, a to v koncentraci 0,2 – 0,5 %. Nejméně
označovanou možností byly přípravky značky Listerine s obsahem alkoholu.
Hypotéza č. 1 byla po vyhodnocení výše uvedených položek potvrzena.
I zdánlivě bezpečný chlorhexidin, jako představitel dezinficiencia a zároveň
antiseptika, má řadu nežádoucích účinků, které je třeba vzít v potaz. Zatímco v ČR
jsou volně dostupné přípravky o koncentraci esteru kyseliny glukonové
a chlorhexidinu až 1,00 %, ve většině států USA, ale i v Kanadě je již 0,12 %
koncentrace vázána na předpis zubního lékaře nebo dentální hygienistky (46). Je
otázkou, zda nenastal čas přehodnotit volnou dostupnost takto vysokých koncentrací
a vázat jejich prodej na preskripci.
V případě, že v otázce č. 14 zubní lékaři/lékařky potvrdili preskripci
antibiotik při léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci chronické
parodontitidy, byli následně vyzváni k uvedení přesného názvu/druhu antibiotika,
které nejčastěji předepisují. Z celkového počtu 15 (100 %) odpovědí byla nejčastější
volbou kombinace antibiotik amoxicilinu (Duomox) a metronidazolu (Entizol)
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v zastoupení 8 (53 %) respondentů. Druhou nejčastější volbou se stala kombinace
amoxicilinu s kyselinou klavulanovou (Augmentin) a metronidazolu (Entizol)
uvedenou 3 (20 %) respondenty.
Z analýzy položky č. 13 jsem získala odpověď na hypotézu č. 2, kde
předpokládám, že více než 50 % respondentů doporučuje při antibiotické léčbě
současně na domácí péči kombinaci s některými jinými přípravky s antimikrobiálním
složením. Tento předpoklad se potvrdil, jelikož z výsledků vyplývá, že doplňující
antimikrobiální podpůrnou terapii na domácí péči doporučuje 65,5 % respondentů.
Druhý cíl byl zaměřen na popsání zvyklostí a posudků respondentů v oblasti
léčby zánětlivých parodontopatií. K tomuto cíli se pojily hypotézy č. 3, 4 a 5, jež
vycházely z položek č. 6, 14, 15, 17, 18. Otázky č. 14-18 byly výhradně určeny buď
zubním lékařům/lékařkám nebo dentálním hygienistům/hygienistkám.
Očekávaným výsledkem hypotézy č. 3 byl předpoklad, že více než 50 %
respondentů přidává rady a zkušenosti k návodu použití i u jiných doporučovaných
přípravků než předepisovaných/doporučovaných léčiv.
Po vyhodnocení položky č. 6 vyšlo najevo, že převážná většina respondentů
představující 80 % zvolila možnost „přidávám rady a zkušenosti“. Dalších 10,9 %
respondentů striktně dodržuje návod k použití a zbylých 9,1 % nedoporučuje žádné
přípravky. Získané odpovědi hypotézu č. 3 potvrzují.
Mezi taxativně vyjmenované povinnosti distributora v nařízení 1223/2009/ES
pro kosmetické přípravky a zákonu 268/2014 Sb. ve znění 366/2017 Sb. pro
zdravotnické prostředky patří zajistit, aby spotřebitel/pacient byl informován
o vlastnostech a použití přípravku, avšak pouze v rozsahu schválené dokumentace.
V hypotéze č. 4 jsem se domnívala, že více než 50 % zubních lékařů/lékařek
předepisuje antibiotika při léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při
exacerbaci chronické parodontitidy a jejich preskripci zvažuje dle vlastního uvážení
– zkušeností (empiricky).
Z výsledků odpovědí zubních lékařů/lékařek na otázku č. 14 vyplývá, že
71,4 % (z celkového počtu se pouze 1 zubní lékař k otázce nevyjádřil) respondentů
předepisuje antibiotika u těžších forem parodontopatií. Můžeme tak očekávat, že
vybraná skupina zubních lékařů pokládá za vhodné doplnit instrumentální léčbu
u těchto forem onemocnění vhodně zvoleným antibiotikem.
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V oblasti použití samotných antibiotik v rámci parodontologické léčby se již
před delší dobou objevil názor, že parodontolog by měl v rámci systémové
antimikrobiální terapie zánětlivých parodontopatií volit ta antibiotika, která
v intenzivní nebo všeobecné medicíně nehrají tak významnou roli, případně
nenacházejí zásadní uplatnění. Příkladem takové skupiny jsou novější tetracykliny –
doxycyklin a u nás nedostupný minocyklin. Důvod je zde zřejmý – uchovat potenciál
specifických antibiotik všeobecné medicíny pro závažnější systémové případy. Na
druhé straně toto hledisko nelze uplatnit, pokud má být parodontologická léčba
součástí širšího léčebného plánu – kupříkladu u profylaxe endokarditidy, u řady
onkologických či hematoonkologických pacientů nebo u osob s jinou potenciálně
cytotoxickou nebo imunosupresivní léčbou (51).
Následující položka č. 15 vypovídá o aplikovaných možnostech zvažování
léčby antibiotiky zubními lékaři/lékařkami. Na tuto otázku nemuseli odpovídat
respondenti, kteří prostřednictvím otázky č. 14 tvrdí, že nepředepisují antibiotika při
léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci chronické parodontitidy.
Výsledky ukazují, že 10 (52,6 %) z 19 respondentů zvažuje léčbu antibiotiky dle
vlastního uvážení – zkušeností. Dalších 5 (26,3 %) odesílá živé bakteriální kmeny
k vyhotovení antibiogramu. Mezi další možnosti zvažování léčby antibiotiky
2 respondenti zařadili - „dle hloubky sondáže a přítomnosti hnisu“, „dle zkušenosti
nebo odběru na paro patogeny“. Zbývající 2 odpovědi byly z hlediska nevyhovující
formulace z výsledků šetření vyloučeny.
Předem stanovená hypotéza č. 4 byla potvrzena. V případě položky č. 15 se
jednalo o velmi blízké hodnoty.
Respondenti, kteří reagovali na položenou otázku č. 15 odpovědí „dle testů
citlivosti“, by potvrzovali, že pro výběr nejvhodnějšího ATB pro léčbu konkrétního
pacienta využívají metodu klasické kultivace na kulturách. Nevýhodou této vysoce
cenné metody je průkaznost pouze živých mikrobiálních kmenů. V případě anaerobů
je téměř nerealizovatelná pro odúmrť bakterií při styku s kyslíkem a velké časové
i ekonomické náklady při laboratorním zpracování. V současné době se etablují
diagnostické možnosti na základě průkazu parodontálních patogenů prostřednictvím
molekulárně-biologických technologií, jejichž principem je manipulace s genetickým
materiálem (39).
92

Poslední hypotéza č. 5, týkající se posouzení dostatečného vzdělání
dentálních hygienistů/hygienistek v oblasti farmakologie, byla zkoumána otázkou
č. 18 věnovanou pouze dentálním hygienistům/hygienistkám. Předpokladem bylo, že
více než 50 % dentálních hygienistů/hygienistek se necítí být po absolvování školy
dostatečně vzdělaných v oblasti farmakologie, aby současně doporučili/y vhodný
doplňující volně prodejný přípravek, který by přinejmenším negativně neovlivnil
působení antibiotika, pokud zjistí, že pacient užívá antibiotika předepsaná zubním
lékařem z důvodu léčby probíhající parodontitidy. Přesně 70 % dentálních
hygienistů/hygienistek se domnívá, že znalosti v oblasti farmakologie postrádá.
Tímto výsledkem byla hypotéza č. 5 potvrzena.
Je třeba si uvědomit, že např. CHX v ústních vodách a pastách může vést při
dlouhodobém podávání ke zkřížené rezistenci na některá antibiotika. Obecně
u zkřížené rezistence platí, že mikroorganismy, rezistentní vůči určitému
antimikrobiálnímu léčivu, mohou být rezistentní i vůči dalšímu antimikrobiálnímu
léčivu, které má stejný mechanismus účinku nebo místo zásahu (41, s. 650).
Jako možné řešení se nabízí zvýšení povědomí o negativním působení
antimikrobiálních látek v rámci výuky předmětu farmakologie na školách pro
dentální hygienistky a ústup od obecné farmakologie ke skutečně profesně cílené
výuky farmakologie. V této souvislosti odkazuji například na publikaci Applied
Pharmacology for the Dental Hygienist, která je běžnou součástí kurikula
farmakologie v USA, Dánsku a Finsku (46).
Výsledky položky č. 17 ukazují, že 87,9 % dentálních hygienistů/hygienistek
zjišťuje nebo komunikuje se zubními lékaři/lékařkami, jaká antibiotika pacient užívá
při léčbě některých forem parodontitid. Tento kladný postoj pokládám za potěšující,
jelikož je dle mého názoru žádoucí, aby byla lokální nebo systémová antimikrobiální
léčba

parodontopatií

souhrou

spolupráce

dentální/ho

hygienistky/hygienisty

a zubního lékaře/lékařky.
Většina chemoterapeutik, včetně antibiotik, ale také řada antiseptik,
v závislosti na jejich koncentraci, je vázána v zemích EU, rovněž v USA a v Kanadě,
na předpis. Oprávněnými k vystavení předpisu v oblasti zubního lékařství jsou zubní
lékaři a v některých zemích (např. Velká Británie, Dánsko, Norsko, USA, Kanada)
i dentální hygienistky. Preskripce dentálních hygienistek je však zpravidla významně
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omezena na topické aplikace, včetně případné lokální infiltrační anestezie,
a regulován je i počet balení. To je uskutečnitelné jen v zemích s elektronickou
preskripcí léčiv, která umožní okamžitou kontrolu předepisujícího, formy
i charakteru podání léčivé látky. Bez ohledu na osobu, která předpis vydává, je
nezbytné vzít v potaz, že lokální a systémové nežádoucí účinky jsou především
u chemoterapeutik významně četnější, než je tomu u dezinficiencií a antiseptik.
Pokud však srovnáme intenzitu nežádoucího účinku, pak u nejzávažnějšího akutního
nežádoucího účinku – anafylaxe – je výskyt obdobný. Předpis konkrétního léčivého
přípravku tedy musí být výsledkem racionální úvahy, která bere v potaz všechny
souvislosti léčby, včetně rizika vzniku a rozvoje rezistence a praktické nemožnosti
použití dané látky při další, klinicky závažnější infekci (46).
Z výsledků položky č. 16 je zřejmé, že 47, 6 % zubních lékařů/lékařek ve své
ordinaci někdy využilo individuálně připravované léčivé přípravky (IPLPMagistraliter) pro léčbu parodontitid. Přestože nemáme časová data, lze
předpokládat, že IPLP v rámci stomatologické praxe nejsou často využívány.
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ZÁVĚR
Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti cíleného nespecifického
a specifického antimikrobiálního lokálního či systémového ovlivňování orální
mikroflóry u pacientů se zánětlivými parodontopatiemi. Stěžejní část byla věnována
nejčastěji doporučovaným či předepisovaným přípravkům a účinným látkám, ale
i následnému popisu zvyklostí a posudků respondentů v oblasti léčby těchto
onemocnění.
Z výsledků průzkumného šetření vyplývá, že první volbou léčby zánětlivých
parodontopatií je účinná látka chlorhexidin. Pouze méně než polovina respondentů
upřednostňuje praktické využití správné techniky čištění zubů a vhodné zubní pasty
nad antimikrobiální léčbou zdravotnickými prostředky nebo kosmetickými
přípravky. Preskripci antibiotik při léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při
exacerbaci

chronické

parodontitidy

potvrzuje

více

než

polovina

zubních

lékařů/lékařek a jejich volbu zvažuje na základě vlastního uvážení – zkušeností.
Současně více než polovina respondentů doporučuje doplnění léčby antibiotiky navíc
některými jinými přípravky s antimikrobiálním složením pro domácí péči.
Je vhodné podoktnout, že antiplakové chemické prostředky představují
potenciální

toxickou

zátěž

pro

organismus

v porovnání

s mechanickými

antiplakovými prostředky. Opět je důležité zdůraznit správnou indikaci těchto
chemických směsí s optimální edukací pacienta. U chlorhexidinu by mělo platit, že
čím vyšší koncentrace v přípravku, tím lokálnější a přísně cílená aplikace by měla
být využita.
V případě posouzení dostatečného vzdělání v oblasti farmakologie se drtivá
většina dentální hygienistek domnívá, že postrádá znalosti pro doporučení vhodného
doplňujícího volně prodejného přípravku, který by přinejmenším negativně
neovlivnil působení antibiotika. Při rozhodování o použití antimikrobiálního
přípravku v zubním lékařství či v dentální hygieně je nezbytné pečlivě zvážit přínos
a rizika, která s sebou nese aplikace chemické látky. To nelze bez konkrétních
znalostí farmakologie. Tato zjištění mohou být podnětem pedagogům k přikládání
větší důležitosti v dané oblasti již v období studia dentálních hygienistek.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Aa

Aggregatibacter actinomycetemcomitans

AAP

Americká parodontologická asociace

AMX

amoxicilin

ATB

antibiotikum

ATC

anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv

CPC

cetylpyridinium chlorid

cps.

tobolky (kapsle)

ČR

Česká republika

DNA

deoxyribonukleová kyselina

Ec

Eikenella corrodens

En

Eubacterium nodatum

EU

Evropská unie

CHX

chlorhexidin

IPLP

individuálně připravované léčivé přípravky

LJP

lokalizovaná juvenilní parodontitida

MTR

metronidazol

NUG

nekrotizující ulcerativní gingivitida

NUP

nekrotizující ulcerativní parodontitida

Pi

Prevotella intermedia

Pm

Peptostreptococcus micros

RNA

ribonukleová kyselina

RPP

rychle progredující parodontitida

sp.

druh

spp.

poddruh

tbl.

tablety

Td

Treponema denticola
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PŘÍLOHY

Příloha A – Dotazník

Dobrý den,
jsem studentka 3. ročníku oboru Dentální hygienistka na Lékařské fakultě Masarykovy
univerzity v Brně. Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění krátkého dotazníkového
šetření, které bude součástí mé bakalářské práce, ve které se budu zabývat vybranými
přípravky pro ovlivnění orální mikroflóry u pacientů se zánětlivými parodontopatiemi.
Dotazník je zcela anonymní a vyplnění Vám zabere jen pár minut.
Předem děkuji za Váš čas a odpovědi.
Denisa Uherková

1. Pohlaví

o
o

muž
žena

2. Profese

o
o

zubní lékař/lékařka
dentální hygienista/hygienistka

3. Věk

o
o
o
o
o

25
25-35
36-45
46-55
55

I

4. Jakou skupinu přípravků nebo konkrétní přípravek primárně předepisujete nebo
doporučujete při iniciální terapii AGRESIVNÍ lokalizované nebo generalizované
plakem podmíněné parodontitidy u dospělých? Pokud se jedná o kombinaci,
prosím o její vypsání.
V případě, že nepředepisujete/nedoporučujete žádný přípravek, vepište „žádný“.

5. Jakou skupinu přípravků nebo konkrétní přípravek primárně předepisujete
nebo doporučujete při iniciální terapii CHRONICKÉ lokalizované nebo
generalizované plakem podmíněné parodontitidy u dospělých? Pokud se
jedná o kombinaci, prosím o její vypsání.
V případě, že nepředepisujete/nedoporučujete žádný přípravek, vepište „žádný“.

6. Pokud doporučujete i jiné přípravky než předepisovaná/doporučovaná léčiva,
přidáváte k návodu použití rady a zkušenosti k jejich použití, nebo striktně
dodržujete návod k použití?

o
o
o

přidávám rady a zkušenosti
striktně dodržuji návod k použití
nedoporučuji žádné přípravky

7. Které přípravky nejčastěji doporučujete svým pacientům v péči o zánětlivé
parodontopatie mimo zubní pasty a léčivé přípravky na lékařský předpis?
(Prosím o uvedení přesného názvu přípravku.)
V případě, že nedoporučujete žádné, vepište „žádné“.

II

8. Pokud nedoporučujete žádné přípravky v péči o zánětlivé parodontopatie,
mimo léčivé přípravky, co je přesným důvodem Vašeho rozhodnutí?
Můžete označit více odpovědí.
 nedoporučuji žádné, nechávám výběr na pacientovi
 nedoporučuji žádné, nevěřím účinkům produktů na trhu mimo léčiva
 nedoporučuji žádné, stačí správná technika čištění zubů a vhodná zubní
pasta
 jiný důvod
9. S jakou účinnou látkou, mimo antibiotika a chemoterapeutika na lékařský
předpis, určenou pro zánětlivé parodontopatie se na trhu nejčastěji setkáváte?

o
o
o
o
o

chlorhexidin
benzydamin
hexetidin
nevím
jiná odpověď

10. Pozorujete objektivní zlepšení po pravidelné aplikaci Vámi doporučeného
přípravku při domácí péči o zánětlivé parodontopatie u těch pacientů, kterým
nebyla předepsána žádná jiná medikamentózní léčba?

o
o
o
o
o

ano
ne
nevím, nesleduji
nedoporučuji žádné přípravky
jiná odpověď

11. Kterou z antimikrobiálních látek nejčastěji volíte u neagresivní parodontitidy?

o
o

chlorhexidin
hexetidin

III

o
o
o
o

benzydamin
amylmetakresol
nevím
jiná odpověď

12. Doporučujete na níže vybrané zánětlivé parodontopatie užívání účinné látky či
přípravku z nabízených možností? Pokud ano, zaškrtněte prosím kolonku
(zvolené políčko).
vysvětlivky: CHX=chlorhexidin, CPC=cetylpyridinium chlorid/ Můžete
označit více možností./ V případě, že doporučujete u daného onemocnění
jinou účinnou látku nebo přípravek, zanechte kolonku prázdnou. Stejně tak
i pokud nedoporučujete zcela nic.

13. Při preskripční antibiotické léčbě doporučujete současně na domácí péči
kombinaci s některými jinými přípravky s antimikrobiálním složením?

o
o

ano
ne

IV

14. Otázka pouze pro ZUBNÍ LÉKAŘE/LÉKAŘKY: Předepisujete antibiotika při
léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci chronické
parodontitidy?
Pokud ano, která antibiotika předepisujete? Pokud ne, přejděte prosím
k 16. otázce.

o
o

ano
ne

15. Otázka pouze pro ZUBNÍ LÉKAŘE/LÉKAŘKY: Pokud předepisujete
antibiotika při léčbě agresivních forem parodontopatií nebo při exacerbaci
chronické parodontitidy, na základě čeho zvažujete léčbu antibiotiky?

o
o
o

dle vlastního uvážení-zkušeností
dle testů citlivosti
jiná odpověď

16. Otázka určená pouze pro ZUBNÍ LÉKAŘE/LÉKAŘKY: Používáte pro léčbu
parodontitid ve své ordinaci nějaké individuálně připravované léčivé přípravky
(IPLP-Magistraliter)?

o
o
o
o

ano
ano, občas
ano, zřídka
ne

17. Otázka pouze pro DENTÁLNÍ HYGIENISTY/HYGIENISTKY: Zjišťujete
nebo komunikujete se zubními lékaři, jaká antibiotika pacient užívá při léčbě
některých forem parodontitid v okamžiku, kdy budete pacienta ošetřovat?

o
o

ano
ne

V

18. Otázka pouze pro DENTÁLNÍ HYGIENISTY/HYGIENISTKY: Pokud zjistíte,
že pacient užívá antibiotika předepsaná zubním lékařem z důvodu léčby
probíhající parodontitidy, domníváte se, že Vás absolvovaná škola dostatečně
vzdělala v oblasti farmakologie, abyste současně doporučil/a vhodný doplňující
volně prodejný přípravek, který by přinejmenším negativně neovlivnil působení
antibiotika?

o
o

ano
ne

VI
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