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akékoľvek kopírovanie bez súhlasu ADHS je zakázané.
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Asociácia dentálnych hygieničiek 
v Slovenskej republike
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V ADHS sme ani v tomto štvrťroku nezaháľali. Po prebehnutých jednaniach na MZ SR, ako sme už 
informovali prebehli jednania a to hneď tri. Na prvom sa MZ SR zaujímalo o náš projekt, ktorý bol mnou 
odprezentovaný. Informovali sme o našich plánoch a aktivitách ADHS čo sa preventívneho programu týka. 
Poukázali sme na ciele WHO v orálnom zdraví, ktoré Slovensko nedokáže plniť. V tomto zmysle im bola 
predstavená dôležitosť našej profesie, aby sme mohli v prevencií napredovať.

V druhom sedení K. Žiaková dipl.d.h., ako viceprezident od prezentovala  návrh globálnej stratégie WHO 
pre zdravie ústnej dutiny. Interpretovala ako WHO hlavný dôraz kladie na uhlíkovú stopu, ktorá vzniká 
nielen pri stomatologickom ošetrení. Ale i karielogickom pacientovi. Znova sme upozorňovali na dôležitosť 
preventívnych opatrení a našej profesie.

S takouto predprípravou sme prešli k tretiemu jednaniu a to komora dentálnych hygienikov. Odovzdali a 
predstavili všetky argumenty pre našu komoru. Pri tejto argumentácii nás podporil aj právnik, ktorého sme 
pre tento účel prizvali. Právne od komunikoval možnosť a dôležitosť samostatnej komory DH, písomne 
vypracovanie a dôvodové správy právne vypracované boli doručené na MZ SR vopred. Urobili sme čo sa 
dalo, teraz už len ostáva čakať na výsledok.

Počas čakania nezaháľame prípravy DDH 2023 sú v plnom prúde, miesto sme museli zmeniť z finančných 
dôvodov. Tak si môžeme do diárov poznačiť DDH 2023 bude v Bešeňovej 26. až 28.5.2023.

Snem ADHS bude 9.9.2023 v Hoteli Grand Jasná. 

Záverom mi dovoľte, aby som sa rozlúčila vianočným vinšom pre Vás.  

 Mrazivé ticho, všade biely sneh, 
 konečne pokoj, nebo plne hviezd.
 Nech stromček zapáli svetlo v nás, 
 nech sviečka vyčarí úsmev zas. 
 Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás, 
 želám Vám Vianoc šťastný čas.
                                            

        
        S úctou A. Sloviaková - prezident ADHS

Milé kolegyne, kolegovia,
táto prekrásna jeseň sa nám neúprosne chýli ku koncu. Posunom času sa 
obrovskými skokmi posúvame do zimného obdobia a všetkým povinnostiam 
s tým spojenými. Upratať, nakúpiť, darčeky nielen vymyslieť, ale aj zohnať. 
Napiecť, vyzdobiť ak tomu ambulovať od nevidím do nevidím. 
Najlepšie vždy upravená a dobre naladená, lebo treba vždy podporiť, 
poradiť, správne nasmerovať. A je jedno či pacienta, alebo člena rodiny.
Poznáme to všetky, preto Vám prajem. Aby sa Vám v tomto období darilo 
stanoviť si priority, aby ste vedeli hoc aj za cenu neumytého okna či 
neupratanej skrine ísť radšej von s rodinou, priateľmi.

Prajem Vám, aby ste čo najviac času trávili v kruhu milujúcich a nabrali 
čo najviac energie do budúceho roka.



CURAPROX SA SNAŽÍ ZLEPŠOVAŤ 
NIELEN ÚSTNE ZDRAVIE, ALE AJ SVET 
OKOLO NÁS. AJ VĎAKA VÁM

Cez vzdelávanie  
prinášame ľuďom 
zdravšie úsmevy
Osvetový projekt Dental Alarm & Brusher 
už 16 rokov pomáha deťom v slovenských  
školách a škôlkach starať sa o zuby 
správne, pravidelne a s radosťou. Tento 
rok sme odškolili 2353 žiakov a žiačiek, 
ktorým sme tak dali šancu na zdravé zuby 
po celý život.

V našej misii – meniť Slovensko na krajinu 
krajších a zdravších úsmevov – sú dentálni  
odborníci a odborníčky našimi nenahradi-
teľnými partnermi. Preto vám pomáhame 
vzdelávať sa v prevencii vďaka unikátnemu 
konceptu iTOP. Tento rok sme takto vyško-
lili viac než tristo zubných lekárov a leká-
riek, dentálnych hygienikov a hygieničiek, 
zubných asistentov a asistentiek, ale aj 
študentov a študentiek zubného lekárstva 
a dentálnej hygieny. Ďalšou dobrou sprá-
vou je, že sme tento rok zahájili projekt 
vzdelávania na stredných zdravotníckych 
školách v odbore zubný asistent.

V spolupráci s vami tiež robíme prevenciu  
dostupnejšou vďaka kampani Mesiac 
voňavého dychu. V rámci nej majú pacienti 
a pacientky možnosť získať zdarma nácvik 

čistenia zubov konkrétnou pomôckou. 
Tento rok to bola medzizubná kefka 
a do Mesiaca voňavého dychu sa zapojilo 
419 ambulancií. Súbežne prebiehal Mesiac 
voňavého dychu aj v stánkoch Curaprox, 
na ktorých sme tento rok naučili používať 
medzizubku 15 tisíc zákazníkov.

Platí o nás, že kadiaľ chodíme, tam sa  
snažíme vzdelávať. Týka sa to aj hudobných 
festivalov, detských podujatí či rôznych 
iných akcií pre verejnosť. Tento rok sme 
nácvikom čistenia na takýchto podujatiach 
pomohli k lepšej ústnej starostlivosti viac 
ako 3,5 tisíc deťom a dospelým.

Snažíme sa robiť  
svet lepším miestom
Po vypuknutí vojny na Ukrajine sme  
v koordinácii s migračným centrom odoslali 
balíček s viac ako 16 tisíc detskými a dospe-
láckymi pastami a kefkami do 3 azylových 
domov. Taktiež sme prispeli sme sumou 
10 000 € do zbierky Kto pomôže Ukrajine?.

V stánkoch Curaprox dávame možnosť 
pracovať aj zdravotne znevýhodneným 
ľuďom. V rámci projektu Výpomoc so srdcom 
spoločnosti Profesia zamestnávame dokopy 

už 10 takýchto výnimočných kolegov. 
Nepochybujeme, že aj títo ľudia si zaslúžia 
pracovať a cítiť sa užitoční a veríme, že 
k tomuto projektu sa bude pridávať čoraz 
viac firiem.

Zároveň podporujeme aj mnoho neziskových 
organizácií či menších projektov. Vďaka 
webstránke www.rozdavameusmevy.sk každý 
mesiac obdarujeme balíčkami Curaprox tri 
vybrané projekty, podujatia či organizácie.

Máme radosť, že sa nám darí meniť úsmevy, 
ale aj svet okolo nás. Ďakujeme, že ste 
v tom spolu s nami.

Vízia značky Curaprox je umožniť ľuďom udržiavať si zdravé zuby po celý život, tam to však ne-
končí. Je pre nás dôležité prispievať k spoločensky zdravšiemu a hodnotovo lepšiemu prostrediu, 
v ktorom žijeme – podporou zmysluplných projektov či dokonca ich iniciáciou. To všetko je možné 
len vďaka spolupráci s vami, dentálnymi profesionálmi a profesionálkami.



 6                 www.adhs.sk

ÚČINNEJŠÍ V ODSTRAŇOVANÍ ZUBNÉHO POVLAKU*,
KTORÝ JE HLAVNOU PRÍČINOU KRVÁCANIA ĎASIEN
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ASPEKTY STAROSTLIVOSTI O FAJČIARA

 Pre každého dentálneho hygienika sú dôležité okrem dôsledného vstupného vyšetrenia 
(extraorálne aj intraorálne: klinické vyšetrenie mäkkých a tvrdých tkanív, parafunkcie, 
stav ústnej hygieny - indexy, rádiologické vyšetrenie ai.) aj údaje o celkovom zdravotnom 
stave, anamnéze a rodinnej anamnéze, užívaných liekoch, návykových látok, alergiách 
a zlozvykoch. To všetko je dôležité pre zostavenie plánu dentálno-hygienickej fázy ošetrenia 
pacienta a následných určeniach frekvencie recallov v udržiavacej fáze. 

 Fajčenie je najrozšírenejšia závislosť na návykových látkach. Je definované ako psycho-
sociálna, behaviorálna a drogová závislosť. Je uvedená ako samostatný stav v Medzinárodnej 
klasifikácii chorôb SZO - MKCH 10 ICD-10 ako F171 a zároveň aj v Diagnostickom a 
štatistickom manuáli Americkej psychiatrickej spoločnosti DSM - IV.2 Tabaková závislosť je 
chronické recidivujúce ochorenie, ktoré skracuje život polovici fajčiarom. Začína ako psychic-
ká závislosť a postupne, asi u 85% fajčiarov sa do 2 - 3 rokov vyvíja fyzická - somatická 
závislosť, znamená teda adaptáciu organizmu na nikotín. Psychosociálna a behaviorálna 
závislosť začína vo veku okolo 14 rokov a toto naučené chovanie sa ďalším fajčením fixuje. 
Drogová závislosť na nikotíne je klasickou drogovou závislosťou, ktorá vzniká pomerne 
rýchlo a spolu s genetickými a psychosociálnymi faktormi je zodpovedná za pokračovanie 
pravidelného fajčenia.3



 8                 www.adhs.sk

ZLOŽENIE A ÚČINKY TABAKOVÉHO DYMU

 Zloženie a účinky tabakového dymu sú veľmi pestré. Poznanie aspoň najdôležitejších 
látok tabakového dymu a ich známych účinkov dáva dentálnym hygienikom benefity pri 
liečbe v dentálno-hygienickej fáze fajčiara a následných recalloch. 
Tabakový dym obsahuje plynnú aj pevnú zložku, 65% vdychovaného dymu tvorí oxid uhliči-
tý, sublimujúci nikotín tvorí 1 - 2% hlavného prúdu plynu. Pevnú zložku tabakového dymu 
tvoria neodparené tekuté i tuhé látky. Cigaretový dym obsahuje minimálne 3050 druhov rôz-
nych chemických zlúčenín a značná časť z nich má pre ľudský organizmus toxické 
a karcinogénne účinky.

Alkaloidy ako dusíkaté zlúčeniny sú mnohé prudko jedovaté, iné sa používajú ako liečivá 
alebo v malých dávkach ako stimulanty (kofeín, nikotín). Významný je obsah harmalových 
alkaloidov norharmanu a harmanu, ktoré majú mierne toxický účinok pre ľudské monocyty, 
sú dobrým výživovým substrátom pre niektoré mikroorganizmy. Najznámejšie alkaloidy sú 
zlúčeniny od pyridínu, jedným z nich je nikotín, ktorý sa dobre vstrebáva sliznicami a kožou. 
Nikotín má stimulačné účinky na CNS, spôsobuje vazokonstrikciu periférnych kapilár kože, 
slizníc, mozgu, myokardu, placenty a penisu. Stimuluje žalúdočnú sekréciu, črevnú peristalti-
ku a má diuretický účinok. Samotný nemá karcinogénne účinky, ale jeho deriváty vznikajúce 
pri spaľovaní, sú pravdepodobne karcinogénne.

Spôsobuje zmenu vlastností fibroblastov ľudskej gingívy, stimuluje proliferáciu endotelových 
buniek a mení ich vlastnosti, potláča schopnosť T - lymfocytov produkovať protinádorovo 
pôsobiaci interferón γ.

Najznámejším prirodzeným metabolitom nikotínu je kotinín. Jeho sérová hladina korešpon-
duje s počtom vyfajčených cigariet, dá sa sledovať aj v moči a sline. U fajčiarov je možné 
odhaliť prítomnosť nikotínu a kotinínu v gingiválnej tekutine, ale i na povrchu koreňov zubov 
v parodontálnom vačku u jedincov s parodontitídou.4

Tabakovo špecifické N - nitrosamíny (TSNA) sú jedny z najznámejších karcinogénnych 
látok tabakového dymu, najznámejším a prvým TSNA s jasne preukázateľným karcinogén-
nym účinkom je N -nitrosornikotín, jeho prekurzorom je nornikotín. Vzorky zdravej, ale aj 
leukoplakicky zmenenej ústnej sliznice fajčiarov získanej pri bioptickom vyšetrení boli výraz-
ne prístupnejšie pre N - nitrosornikotín.5 Spoločne s ionizujúcim a ultrafialovým žiarením aj 
niektorými infekčnými činiteľmi patria medzi najznámejšie exogénne faktory spôsobujúce 
poškodenie genómu.4

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sú ďalšou známou skupinou látok tabakového 
dymu s karcinogénnym účinkom, patrí medzi ne viac ako 450 izomérov rôznych chemických 
látok. Primárne sú len mierne toxické, avšak behom biotransformácie, na ktorej sa podieľa 
enzymatický systém jedinca, sa stávajú sekundárne toxickými. Najznámejšie vo vzťahu k faj-
čeniu sú benzpyrén, benzoanthracén, dibenzpyrén a dibenzoanthracén. Množstvo PAU v ci-
garetovom dyme sa líši v závislosti od kvality tabaku a cigaretového papiera. PAU vznikajú pri 
nedokonalom spaľovaní tabaku a iných organických uhlíkatých látok. PAU sú všadeprítomné, 
v kontakte s exogénnym zdrojom sa vstrebávajú transdermálne priamym kontaktom,
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respiračne i tráviacim traktom. Metabolity PAU sa dobre viažu na DNA a proteíny, spôsobujú 
poruchy DNA, ktoré vedú k malígnej transformácii buniek, prípadne k ich neprogramovanej 
apoptóze, tvoria reaktívne voľné kyslíkové radikály zodpovedajúce za rozvoj oxidatívneho 
stresu. Preto majú PAU významný genotoxický efekt, podmienený ich mutagénnymi a karcino-
génnymi účinkami. Toxicita je preukázaná celkom u 15 zlúčenín PAU na parenchýmové orgány, 
kostnú dreň a tkanivá imunitného systému6. 7. Vnímavosť jedinca voči PAU je rôzna, súvisí s 
genetickou výbavou jedinca, dobou expozície, výživou, vekom. 
Z ostatných karcinogénov je významné exogénne pôsobenie benzénu, polycyklických du-
síkatých arénov, aldehydov (akroleín, acetaldehyd, formaldehyd), ktoré pôsobia toxicky na 
gingiválne fibroblasty.

Oxid uhoľnatý bráni okysličovaniu tkanív, čím dochádza k ich zhoršenej výžive aj hojeniu.

Ťažké kovy sú prítomné tiež v cigaretovom dyme (arzén, kadmium, olovo) a ich pôsobenie je 
tiež významné z hľadiska toxicity.4

Alkohol výrazne posilňuje karcinogenitu tabakového dymu. Riziko vzniku zhubného nádoru 
v dutine ústnej u fajčiarov a súčasne konzumentov alkoholu je v porovnaní s ostatnou 
populáciou 6 - 15x vyššie, zatiaľ, čo u fajčiarov je „iba“ 2 - 4x vyššie.6 Howie et al. preukázali, 
že krátkodobý súčasný vplyv etanolu (5 - 15% koncentrácia) na sliznicu fajčiara zvyšuje jej 
permeabilitu pre tabakové karcinogény.9

https://i0.wp.com/onkolib.ru/wp-content/uploads/2015/10/546848648468.jpg
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VPLYV FAJČENIA NA TKANIVÁ DUTINY ÚSTNEJ

Slina a slinné žľazy
 Do slín preniká veľká časť užívaných liečiv, ale u fajčiarov aj alkaloidov, vrátane koti-
nínu. Z nejasných dôvodov u nich stúpa aj hladina thiocyanátu aj dlho po ukončení fajčenia. 
Podľa hladiny spomínaných látok vieme laboratórne rozlíšiť fajčiara od nefajčiara. Podľa 
výsledkov mnohých štúdií, je úloha sliny či funkcia slinných žliaz u fajčiarov málo zasiahnutá. 
Vzťah fajčenia a salivácie, či niektoré ochorenia slinných žliaz sú stále diskutované. Do súvis-
losti s fajčením sú dávané hlavne chronické sialodenitídy bez autoimúnneho podkladu, či 
papilárny cystadenolymfóm (Warthinov nádor). Zvláštnym ochorením so vzťahom k fajčeniu 
je nekrotizujúca sialometaplázia palatinálnych slinných žliazok, prejavuje sa náhlym vznikom 
tumoroformného vredu na sliznici tvrdého podnebia.4

Tvrdé zubné tkanivá
 Fajčenie nemení fyzikálno-chemické vlastnosti tvrdých zubných tkanív, nemajú na ne 
vplyv ani častejšie a včasnejšie osteoporotické zmeny fajčiarov. Ak je preukazovaný u fajčiarov 
častejší výskyt kazu, pravdepodobne sa jedná o dôsledok všeobecne platnej nižšej motivá-
cie fajčiarov k orálnemu zdraviu. Hlavným vonkajším prejavom je prítomnosť exogénnych 
pigmentácií až hyperpigmentácií hnedočiernej až čiernej farby na povrchu zubných tkanív, 
viditeľnejšie na drsnejších povrchoch obnažených koreňov, v ryhách a jamkách, ale aj vo vrst-
ve supragingiválneho zubného kameňa a fixných náhrad. Fajčenie má nesporný podiel aj na 
výraznejší zápach z úst ( foetor ex ore), pričom za hlavnú príčinu je považovaná väčšia kumu-
lácia plaku v dutine ústnej fajčiarov oproti nefajčiarom.4

Mikrobióm
 Zloženie mikrobiálnej mikroflóry dutiny ústnej, hlavne jej najdôležitejších bakteriál-
nych zložiek, nie je fajčením výrazne ovplyvnené. Väčšina poznatkov o potencionálnych vply-
voch fajčenia na orálne baktérie sa týka subgingiválnej mikroflóry jedincov trpiacich paro-
dontitídou.Rada štúdií preukázala, že zastúpenie najvýznamnejších paropatogénnych baktérií 
postihnutých jedincov (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 
Prevotella intermedia,  Tanarella forsytensis, Treponema denticola)  v subgingiválnom plaku 
pri neagresívnej (chronickej) a agresívnej, vrátane refraktérnych foriem, sa nemenia, podobne 
aj u iných orálnych  spirochét a streptokokov. Inokedy bol u fajčiarov preukázaný v subgingi-
válnom plaku frekventovanejší výskyt Prevotella nigrescens, Tanarella forsythensis, Fusobac-
terium nucleatum, Camphylobacter rectus, Peptostreptococcus micros. 
Vplyv fajčenia na zmeny orálnej mikroflóry je v súčasnosti vysvetľovaný hlavne ako dôsledok 
prítomnosti oxidu uhoľnatého z tabakového dymu, ktorý podporuje rast anaeróbnych bakteriál-
nych druhov a súčasne má brzdiaci účinok na funkciu neutrofilných granulocytov.4 
O vplyve fajčenia na orálny mikrobióm  sa neustále diskutuje, no i tak niektoré novšie štúdie 
môžu dokázať zvýšené riziko subgingiválnej infekcie s parodontálnymi patogénmi.

Gingíva
 U fajčiarov môžeme klinicky sledovať často aj fajčiarsku melanózu (smokers gingivitis). 
Ide o hnedasté sfarbenie vestibulárnej gingívy, niekedy na bukálnej sliznici a pier. Mechaniz-
mus nie je známy, po ukončení fajčenia nedochádza k vymiznutiu. Terapia nie je nutná.
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Plakom podmienená gingivitída je v súčasnosti najčastejšie sa vyskytujúcou chronickou bak-
teriálnou infekciou v ľudskej populácii. Príčinou je kumulácia a perzistencia mikrobiálneho 
plaku v dutine ústnej. Fajčenie je významným lokálne pôsobiacim podporným faktorom 
vzniku a perzistencie gingivitídy. Pri nahromadení mikroorganizmov v dozrievajúcom pla-
ku s prevahou gramnegatívnych tyčiniek, aktinomycét a orálnych spirochét vzniká zápalová 
reakcia ďasna - gingivitída. Terapia spočíva v udržaní adekvátnej ústnej hygieny, odstránením 
faktorov podporujúcich retenciu plaku, vrátane fajčenia. Terapia gingivitídy je zároveň pre-
venciou vzniku parodontitídy, do ktorej prechádza gingivitída približne u polovice 
jedincov.12

Parodont
 Vzťah fajčenia k ochoreniam parodontu je už dlhý čas v pozornosti odborníkov a je 
neustále skúmaný. Do súvislosti s fajčiarskymi návykmi sú dávané najmä parodontitída a 
nekrotizujúce ochorenia parodontu. Pri nich sú jednoznačne potvrdené priame vzťahy medzi 
rozvojom, progresiou, sklonom ochorení k recidívam a užívaním tabaku. Zvýšené riziko vzni-
ku parodontitídy u bývalých fajčiarov neklesá ani po zanechaní fajčenia.4,15 Riziko deštruktív-
nych parodontálnych ochorení v rôznych štúdiách vplyvom fajčenia stúpa 2 - 14x.10 Je nutné 
rozlíšiť slabých a silných fajčiarov, bývalých fajčiarov a nefajčiarov, pretože výsledky mnohých 
štúdií ukazujú, že riziko ochorenia parodontitídy je závislé na množstve vyfajčených cigariet 
u pacienta.11Presná klasifikácia jednotlivých kategórií je dôležitá, pretože sa môže ukázať, že 
gingíva u bývalých fajčiarov po pôvodných zväčšených gingiválnych zápaloch zodpovedá po 
niekoľkých týždňoch gingíve u nefajčiarov. Táto prevalencia straty attachmentu sa prispôso-
buje hodnotám prevalencie u nefajčiarov. Bývalí fajčiari však majú hlbšie parodontálne vačky 
(viac ako 4 mm) v porovnaní s nefajčiarmi, ale výrazne menej ako fajčiari.4

Rozdelenie fajčiarov:
1. Mierny 1 - 10 cigariet denne
2. Stredne silní 11 - 20 cigariet denne
3. Silní viac ako 20 cigariet denne

Použitie tabaku má evidentný vplyv na rozsah a stupeň parodontálnych ochorení. Fajčenie je 
jedným z hlavných rizík parodontitídy. „The American Academy of Periodontology“ publi-
kovala štúdiu na mladých ľuďoch, u ktorých bol 14x vyšší výskyt parodontálneho ochorenia 
u fajčiarov v porovnaní s nefajčiarmi. Potvrdila aj zistenia, že fajčiari majú väčší počet miest 
s hlbšími parodontálnymi vačkami a vyššiu stratu attachmentu.Fajčenie obmedzuje funkciu 
fibroblastov, redukuje schopnosť tkanív hojiť sa. To má za následok pomalšie prúdenie živín v 
gingiválnom tkanive a narušuje rovnováhu medzi procesom ochorenia a hojenia, následkom 
je progresia ochorenia parodontu.13

Rozdiely v klinickom obraze parodontitídy fajčiarov od nefajčiarov
• Menej výrazné známky zápalu gingívy
• Znížené krvácanie pri sondáži napriek prítomnosti plaku
• Rýchlejší úbytok alveolárnej kosti
• Väčšia hĺbka parodontálnych vačkov
• Vyššie hodnoty straty úponu 
• Častejší výskyt furkácií
• Väčší priemerný počet chýbajúcich zubov (najmä molárov)
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Parodontitída je liečiteľným ochorením, výnimku tvoria postihnutia s extrémnou stratou 
alveolárnej kosti a postihnutie chrupu u jedincov bez záujmu o jeho zachovanie. Liečba je 
komplikovaná pri agresívnych formách, ktoré sú zriedkavejšie. U fajčiarov je častejšou kom-
plikáciou pri terapii parodontitídy parodontálny absces.13

U fajčiarov je v porovnaní s nefajčiarmi progresia parodontitídy rýchlejšia, možnosť hojenia 
parodontálnych tkanív pri správnej terapii obmedzenejšia. Všeobecne platí, že riziko vzniku 
parodontitídy u fajčiarov je 2 - 4 násobne vyšší v porovnaní s nefajčiarmi, podľa niektorých 
autorov môže byť aj vyššie.4

Sliznice, podnebie, pery a jazyk
 Celý rad chorôb ústnej sliznice rôzneho pôvodu a závažnosti je spojovaný s priamym 
alebo nepriamym vplyvom fajčenia.Mnohé z nich sú považované za potenciálne malígne lézie 
a stavy. Sú to najmä chronické slizničné zmeny spojené s poruchami rohovatenia buniek 
dlaždicovobunkového epitelu ústnej sliznice označované ako orálne leukoplakie, s určitým, nie 
príliš veľkým, približne 6% sklonom (sledovaných v období 10 rokov) k malígnym zmenám.4 

U homogénnych leukoplakíí dochádza k malígnej transformácii veľmi vzácne (2 - 6%) a re-
gresia po eliminácii vyvolávajúceho faktoru vrátane fajčenia je možná. Menšie homogénne 
leukoplakie je možné excidovať vcelku a k totálnemu odstráneniu rozsiahlejšej lézie pristupu-
jeme najmä pri lokalizácii v rizikových oblastiach na spodine ústnej a spodnej ploche jazyka.4

V skupine fajčiarskych leukoplakíí je najvyššie riziko malígnej premeny u fajčiacich žien, pri 
lokalizácii na ústnej spodine a na spodnej strane tela jazyka.12 Nehomogénne leukoplakie (tzv. 
škvrnité) sú v porovnaní s homogénnymi leukoplakiami vzácnejšie, môžu byť lokalizované 
kdekoľvek v dutine ústnej, ich prognóza je rôzna a celkovo horšia v porovnaní s prognózou 
homogénnych leukoplakií. Bioptické vyšetrenie je nevyhnutné, výsledok vyšetrenia ho môže 
prekvalifikovať na malígny nádor. Klinicky podobné ochorenia, ktoré v súčasnosti nehodnotí-
me ako potencionálne malígne zmeny sú fajčiarska leukokeratóza a orálna kandidóza.

Fajčiarska leukokeratóza - orálna palatinálna keratóza označuje chronické zmeny palatinálnej 
sliznice. Patogenézou a klinickým obrazom sa blíži toto ochorenie k fajčiarskej leukoplakii 
ústnej sliznice. Má celkom benígne vlastnosti. Terapia neexistuje, jediným liečebným opatre-
ním je redukcia alebo eliminácia fajčenia.4,12

Orálna kandidóza sa podľa záverov novších štúdií vyskytuje častejšie u fajčiarov, čo môže 
súvisieť s horšou úrovňou ústnej hygieny a orálneho zdravia fajčiarov v porovnaní s nefajči-
armi. Vzťah fajčenia k vzniku a rozvoju orálnych kandidóz je neustále diskutovaný, niekedy 
spochybňovaný.12

Pri glositídach typu lingua nigra a glossitis rhombica mediana má podiel popri mykotickej in-
fekcii aj fajčenie, ktoré ovplyvňuje úroveň orálnej hygieny, pomery cirkulácie krvi, charakter 
imunitnej odpovede organizmu, biochemické parametre sliny a má aj lokálny toxický efekt.4
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Dlaždicovobunkové karcinómy ústnej sliznice, pier a jazyka

 Dlaždicovobunkové karcinómy ústnej sliznice sú u časti postihnutých jednoznačne 
spojené s užívaním tabaku a sú najzávažnejšími ochoreniami ústnej sliznice, pier a jazyka. 
Tvoria 90% všetkých zhubných nádorov v oblasti dutiny ústnej a orofaryngu.14 Predstavujú 
približne 2% všetkých karcinómov, až 98% postihnutých jedincov je starších 40 rokov. Za 
jednu  z príčin je považované fajčenie. Mortalita je vysoká, päťročné obdobie prežíva podľa 
väčšiny štatistík len 35 - 50% liečených jedincov. 

Klinická diagnostika karcinómov dutiny ústnej s výnimkou karcinómov perí je veľmi často 
neskorá, u časti pacientov až v dobe existencie metastáz v regionálnych lymfatických uzli-
nách. Sú lokalizované so zostupnou početnosťou nasledovne: na sliznici ústnej spodiny, na 
jazyku, na mäkkom podnebí, na predných podnebných oblúkoch, na perách, v retromoláro-
vej oblasti a na alveolárnych výbežkoch, bukálne a na tvrdom podnebí. 

U silných fajčiarov sú najčastejšie nádory ústnej spodiny, jazyka, retromolárovej oblasti, 
oblasti dolného alveolárneho výbežku a dolnej pery. Medzi najagresívnejšie patrí karcinóm 
ústnej spodiny, pri karcinómoch dolnej pery do veľkosti 2 cm je prognóza relatívne dobrá ( až 
90% pacientov sa dožíva 5 rokov po liečbe) s menej častými recidívami ( 5 - 20% do 2 rokov 
po terapii). 

Terapia je vždy chirurgická v spojení s ostatnými dostupnými metódami liečby nádorov indi-
viduálne podľa daného stavu postihnutého jedinca. Terapiu vždy ovplyvňuje veľkosť nádoru, 
jeho lokalizácia, postihnutie regionálnych lymfatických uzlín a celkový zdravotný stav.4,12

VPLYV FAJČENIA NA ALVEOLÁRNU CHIRURGIU A DENTÁLNE IMPLANTÁTY

Vplyv fajčenia na hojenie extrakčných a operačných rán v dutine ústnej je rovnaký ako pri 
chirurgickej terapii parodontitídy a pri dentálnej implantológii. Fajčiari majú obmedzené 
reparačné schopnosti, ktoré sa dajú prirovnať k reparačným schopnostiam tkanív parodontu 
nefajčiarov priemerne o 30 - 40 rokov starších. Lalokové operácie sú u fajčiarov menej 
efektívne, takisto regeneratívne chirurgické metódy a dochádza u nich k menšej redukcii 
parodontálnych vačkov a menším hodnotám zisku attachmentu. Aj počet recidív parodontál-
nych vačkov je pri chirurgickej liečbe parodontitídy vyšší.4,10 Fajčenie síce predstavuje 
rizikový faktor pri vzniku a priebehu parodontitídy, no pre chirurgickú terapiu nepredstavuje 
žiadnu kontraindikáciu, aj keď je u fajčiarov negatívne ovplyvnené pooperačné hojenie. 
Musí byť však klient na túto skutočnosť vždy upozornený a následne musia byť dodržiavané 
pravidelné kontrolné vyšetrenia a ošetrenia.10
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V implantológii sa v posledných rokoch presadzujú parodontologické hľadiská, so zameraním 
na osseointegráciu a tkanivá v okolí implantátu. Niektorí odborníci nepreukázali u fajčiarov 
problémy s osseointegráciou, iní uvádzajú jej úspešnosť v závislosti na počte denne vyfajče-
ných cigariet. U miernych fajčiarov (1 - 10 denne) riziko straty nie je vyššie ako u nefajčiarov, 
u stredne ťažkých fajčiarov (11 - 20 denne) riziko stúpa a je 3x vyššie ako u nefajčiarov. 
Ťažkí fajčiari (viac ako 20 denne) trpia viacpočetnými stratami implantátov.4,10

ZÁVER
 Dostatok aktuálnych informácií o vplyve fajčenia na všetky tkanivá v dutine ústnej, 
ako aj na terapiu ochorení ďasien a parodontu sú pre každého dentálneho hygienika kľúčom 
ku kvalitnej starostlivosti o jedincov, ktorí fajčia. Je menšia pravdepodobnosť chýb v terapii 
ochorení gingívy, či parodontitídy, poprípade starostlivosti po chirurgickej terapii parodontu 
aj o implantáty. O rizikách pri liečbe fajčiara v starostlivosti dentálneho hygienika treba správ-
ne informovať a sledovať pozornejšie všetky zmeny v dutine ústnej. Frekvencia recallov by sa 
mala odvíjať od diagnózy v dutine ústnej, celkového zdravotného stavu a zohľadniť aj stupeň 
závislosti na tabaku.        

          Mgr. Denisa Koňošová
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