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• vírusové – akútna herpetická gingivostomatitída

• hubové – “black hairy tongue”

• bakteriálne – periodontitída

• hormonálne – pyogénny granulóm

• dermálne – alergia, geografický jazyk

• následok terapie – xerostómia

• dôsledok systémového ochorenia – xerostómia , afty

• výrastky – odontómy

• psychické poruchy – anorexia nervosa

• karcinómy – adenoidný cystický karcinóm

• genetická predispozícia

Rozdelenie ochorení podľa príčiny vzniku



Rozdelenie ochorení podľa miesta postihnutia

1. pery

2. jazyk

3. slinné žľazy

4. zuby

5. ďasná

6. sliznica



1. OCHORENIA PIER

• Opuchy

• Fistúry (trhliny) pier

• Exém v dôsledku oblizovania sa

• Cheilitídy

• Cheilokandidózy



• zápal pier presahujúci na/za okraj pier

• akútna a chronická

• najčastejšia príčina – externé faktory

• aktinická ch.

• angulárna ch.

• alergická ch.

• exfoliatívna ch.

• glandulárna ch.

• granulomatózna ch.

Cheilitídy



• solárna cheilóza, solárna keratóza pier

• nadmerné vystavenie UV žiareniu

• pre-maligný stav         maligný stav – orálny skvamózy karcinóm

• muži > ženy, spodná pera > vrchná pera

• riziková skupina: bledokožci, kaukazké typy

• klinika: pery suché, šupinaté, šedasté sfarbenie, opuch, ulcerácia, prehĺbené 
záhyby, hrubé lézie

• dg: histológia – hyperkeratóza – hrubnutie epitelových buniek, epiteliálna 
displázia

• terapia: kryochirurgia, elektrochirurgia, laser, 5-fluorouracyl

Aktinická cheilitída





• regulačné T-bunky – zásadná úloha v modulácii protinádorovej
imunitnej odpovedi

• CD4+CD25+ T-bunky izolované z krvi a lézií pacientov s AC

• zistili zvýšenú frekvenciu IL-10-pozitývnych Treg, ktoré 
inhibovali produkciu IFN-γ a zvyšovali produkciu  IL-10 v ko-
kultúre s lymfocytmy

• akumulovali sa v léziách AC, kde potláčali proliferáciu
lymfocytov a produkciu pro-inflamačných cytokínov

• potenciálne malígne lézie – vysoké koncentrácie IL-10 a TGF-β, 
nízke koncentrácie IFN-γ

• záver: Treg môžu byť zodpovedné za zníženú imunitu voči 
potenciálne malígnym léziám a teda mať podiel na malígnej 
transformácii



• angulárna cheilóza, komisurálna cheilitída, angulárna stomatitída

• zápal jedného prípadne oboch kútikov úst

• príčina: 

 bakteriálna alebo kvasinková infekcia

- Candida albicans, Staphylococcus aureus, -hemolitický Streptococcus, Herpes 
simplex

- zápal môže vyvolať aj kombinácia C. albicans spolu so S. Aureus

 mechanické poškodenie – zubná protéze, strojček

 malnutrícia – nedostatok vitamínov skupiny B

 ukazovateľ zdravotného stavu – Sjögrenov sy, DM, HIV infekcia

• dg: klinické vyšetrenie

• terapia: antimykotiká, hydrokortizónová masť, mykonazol krém, 
zlepšenie ústnej hygieny

Angulárna cheilitída



Angulárna cheilitída



• Miescher v roku 1945
• opuch pier (vrchnej aj spodnej) a zároveň jeden z prejavov orofaciálnej granulomatózy (ako 

samostatné ochorenie alebo ako monosymptomatická forma Melkersson-Rosethalovho
syndrómu) – ochorenie charakteristické trojicou symptómov:
 recidivujúci orofaciálny opuch
 recidivujúce ochrnutie tváre
 popraskaný jazyk
- v rámci pier môžme pozorovať popraskané červeno hnedé pery, obrna lícneho nervu je na 

nerozoznanie od Bellovej obrny

• alergická reakcia na potraviny (škorica alebo rôzne benzoáty)
• môže sa jednat o skorý prejav Crohnovej choroby, alebo sarkoidózy, mykobakteriálnej 

infekcie
• svetová prevalencia je približne 0,08 prerátané všeobecne na populáciu, viac muži, ženy????
• etiológia nie je známa, predpokladá sa, že náhly zápal, resp. „náhodná agregácia“ zápalových 

buniek

• dg: diagnostika je veľmi ťažká, histológia kde sú pozorované granulómy
• negatívum histológie: pozitívny nález stále môže znamenať výskyt Melkersson-Rosethalovho 

syndrómu a tento nález je pozorovaný aj u pacientov s Crohnovou chorobou, ktorí majú 
postihnuté ústa

• liečba: kortikosteroidy, inhibítory TNF, triamcinolón – inekcie, masť

Granulomatózna cheilitída



Granulomatózna cheilitída



2. OCHORENIA JAZYKA



• atrofia jazykového povlaku

• kosodĺžniková glositída

• geografický jazyk

• popraskaný jazyk

• herpetická geometrická glositída

• čierny vlasatý jazyk

• orálna leukoplakia

• makroglosia

Glositídy



• centrálna papilárna atrofia – median rhombiod glossitis

• strata jazykových papíl v strede v dorzálnej časti jazyka

• príčina: orálna kandidóza

• oválny, kosodlžníkový vzhľad

• lézia je symetrická, ohraničená, lesklá, začervenaná, depapilovaná

• kandidóza multifokálna orálna kandidóza

• riziko: fajčenie, ústna hygiena, protézy, HIV infekcia, liečivá –
kortikosteroidové inhalátory a spreje

• prevalencia: vyskytuje sa celosvetovo, potihuje mužov, ženy aj deti

• dg: klinické vyšetrenie, výter: Candida sp. a zmes baktérií, histológia

• terapia: najužitočnejšie u fajčiarov je prestať fajčiť, antimykotiká

Kosodĺžniková glositída





• benígna migratórna glositída, erythema migrans, lingua geographica, 
psoriózna mukozitída 

• zápal postihujúci povrch dorzálnej časti jazyka
• charakteristické depapiláciou určitých častí jazyka – vznik „máp“ na jazyku –

striedanie depapilovaných oblastí s oblasťami normálnej štruktúry
• depapilované oblasti sú hladké a intenzívnejšie červené
• poväčšinou nespôsobuje žiadne iné symptómy, môže však spôsobovať 

syndróm pálivých úst (BMS) - po konzumácií určitého druhu jedla
• príčina: presná etiológia nie je známa, odhaduje sa asociácia s fajčením, 

stresom, genetická asociácia s HLAs, diabetom, psoriáza
• dg: na základe klinického vyšetrenie, zriedkakedy histológia, prípadne 

laboratórne testy či sa nejedná o glositídu asociovanú s anémiou
• diferenciálna diagnostika zahŕňa orálny lichenický planus, erytematózna 

kandidóza, leukoplakia
• terapia: antihistaminiká, kortikosteroidy

Geografický jazyk



geografický jazyk



• spontánne pálenie, podráždenie a bolesť úst, najčastejšie jazyka, 
ktorá nemá nejaké medicínske alebo patologické opodstatnenie –
orálna sliznica vykazuje normálny fyziologický stav

• BSM môže byť súčasťou iného ochorenia a to:

• orálnych: xerostómia, geografický jazyk, popraskaný jazyk, bolesti 
zubov a mandlí

• neurologických: poškodenie periférnych nervov, diabetická 
neuropatia, neuralgia trojklanného nervu

• psychologických: depresia, anxieta, somatofrormná porucha, 
obsedantno-kompulzívna porucha

• systémové ochorenia: anémia, malnutrícia, Sjogrenov syndróm, 
gastroesofageány reflux, hypotyroidizmus,

Syndróm pálivých úst



• cca 5 až 10% populácie, starší jedinci sú náchylnejší

• príčina: presná etiológia neznáma, pozorovaná nerovnováha v hladinách 
slinných elektrolytov a hematologické abnormality

• postihnutá dorzálna strana jazyka kde je v strede pozorovaná centrálna 
fisúra odkiaľ vybiehajú viaceré menšie fisúry

• môže nastať orofaciálny opuch a ochrnutie, geogr. jazyk

• rizikový jedinci: Downový syndróm, Melkersson-Rosethalový syndróm, 
Sjögrenov syndróm

• komplikácia: zachytávanie zvyškov jedla vo vzniknutých záhyboch jazyka čo 
môže viesť k zápalom

• terapia: zlepšenie ústnej hygieny a najmä jazyka

Popraskaný jazyk



popraskaný jazyk



• z anglického výrazu „black hairy tongue“

• lingua villosa nigra, nigrities linguae

• hypertrofia filiformných papilov jazyka, ktoré nadobúdajú čiernu 
farbu

• postihnutá dorzálna časť jazyka

• príčina: keratinácia buniek, obnovenie epitelovej vrstvy s tým, že ešte 
nedošlo k úplnému odlúpeniu starej vrstvy, zmena pH v ústach, 
používanie oxidačných činidiel, fajčenie, antibiotiká, bakteriálna a 
kvasinková infekcia, rádioterapia

• rizikový jedinci: pacienti s AIDS, alkoholici

• keď sú papily výraznejšie predĺžené, tak môžu spôsobovať šteklenie 
čo môže vyústiť do zvracania

• terapia: intezívne čistenie jazyka, antimykotiká

Čierny štetinatý jazyk



čierny štetinatý jazyk





3. OCHORENIA SLINNÝCH ŽLIAZ

• xerostómia

• sialorea

• zápaly slinných žliaz – sialoadenitídy

• Sjögrenov syndróm

• kamene v slinných žľazách – sialolitiáza

• cysty

• sialadenóza

• nádory slinných žliaz



Xerostómia

• “syndróm suchých úst”

• znížená produkcia slín až hyposalivácia

• vznik - karcinómy, následok terapie

• sťažené prežúvanie, prehĺtanie, ...

• zvýšená prevalencia orálnych ochorení

• diagnostika – dotazníky, salivary flow rate, sialometria

• terapia – cholinergné stimulanty, elektrická stimulácia 
podkožných nervov





• nadmerná produkcia slín – ptyalizmus

• zavedenie nových telies do ústnej dutiny, nádory, mystaenia 
gravis, ulcerácie, pankreatitída

• terapia - cholinergné inhibítory

Sialorea



a) akútna bakteriálna sialoadenitída

b) chronické sialoadenitídy

c) vírusové sialoadenitídy 

d) špecifické sialadenitídy

e) autoimunitné sialoadenitídy – Sjögrenov syndróm

Zápaly slinných žliaz - sialadenitídy



• Streptococcus aureus, S. viridans, S. Neumoniae

• hematogénne, lymfogénne šírenie

• rizikové skupiny: znížená tvorba slín, kachexia, sialolitiáza, malignity

• hnisavá, abscesová forma

• komplikácie: flegmóna, tromboflebitída žíl na tvári, znížená tvorba 
slín

• liečba: antibiotiká, drenáž hnisavého vačku

a) Akútna bakteriálna sialoadenitída



• prechod z akútneho stavu

• príčina: trauma, nádor, sialolitiáza

• chronická rekurentná sialadenitída

• chronická sklerotizujúca sialadenitída

• obštrukčná sialadenitída

b) Chronické sialadenitídy



• sialotropné vírusy

• šírenie krvou

• zápal, edém

• Ochorenia:

 Parotitis epidemica (mums, príušnice) – RNA vírus Paramyxovirus
parotitis, najmä u detí, u dospelých vážny priebeh

 cytomegalovírusová sialoadenitída – CMV – využíva saliváciu pre 
svoj životný cyklus, nákaza plodu – cez placentu alebo pôrode

 HIV v slinných žľazách

c) Vírusové sialadenitídy



Parotitis epidemica



• Pneumoparotitída

- zvyšovanie intraorálneho tlaku až 50 násobne - norma 3mmHg

- riziková skupina: hudobníci s dychovými nástrojmi, sklári

• Postaktinická sialadenitída

- po ožarovaní malígnych nádorov hlavy a krku

- postihuje serózne a acinárne bunky

- môže viesť k bakteriálnej sialadenitíde

• pri TBC alebo sarkoidóze

d) Špecifické sialoadenitídy



Pneumoparotitída



• = sicca syndróm, keratoconjuctivitis sicca

• autoimunitné ochorenie postihujúce exokrinné žľazy

• primárna forma: postihnuté exokrinné žľazy

• sekundárna forma: SS asociovaný s iným systémovým ochorením, 
napr. RA, SLE

• klinický obraz: xerostómia         lobulárny jazyk, suchá prekrvená 
sliznica, náchylnosť na infekcie, kandidózy, zubný kaz

• častejšie postihuje ženy ako mužov (pomer cca 10:1)

• dg: vizuálne vyšetrenie, USG, autoprotilátky v krvi, histológia 
(proliferácia bazálnych buniek – lymfoepiteliálny ostrovček – patognomický nález)

• terapia: inhibítory cholinesteráz, umelé sliny, častá ústna hygiena

e) Sjögrenov syndróm (SS)



Sjögrenov syndróm

• centrálna 
depapilácia

• suchosť

• začervenanie



e) Sjögrenov syndróm (SS)

Jonsson et al. The complexity of Sjögren's syndrome: Novel aspects on pathogenesis.
Immunol Lett. 2011; 141(1):1-9



• tvorba kameňov v slinných žľazách

• príčina: zmena zloženia slín, najmä Ca2+

• najčastejšie postihuje submandibulárne žľazy, potom parotídové a 
subliguálna žľaza

• blokovanie vývodu žľazy, obštrukcia žľazy, zápal, submandibulárna 
fistula

• dg: na základe symptómov, vizuálne vyšetrenie, USG

• terapia: sialendoskopia, rozbíjanie väčších kameňov laserom, 
odstránenie žľazy

Sialolitiáza





• Retenčné vývodové cysty

• ohraničené, nebolestivé zdurenie v parotídovej žľaze, jednostranné, 
solitérne

• upchatie vývodu epiteliálnymi bunkami žľazy

• viaceré druhy:

• mukokéla - postihuje peru, podnebie

• ranula – spodok úst, teda oblasť pod jazykom

• príčina: trauma, pohryznutie

• dysotogenetické cysty:

 lymfoepiteliálna cysta, z embrionálnych epiteliálnych inklúzií 
v lymfatických uzlinách

 u jedincov stredného veku

 histológia: dlaždicový epitel s lymfoidným infiltrátom 

Cysty





4. OCHORENIA ZUBOV

• poruchy veľkosti zubov

• poruchy počtu a erupcie zubov

• poruchy tvaru zubov

• poruchy zubnej skloviny

• Dentínová displázia

• zubný kaz

• Pulpitída

• Maloklúzia



• pravá generalizovaná mikrodoncia – všetky zuby sú malé, tvar zubov 
ostáva zachovaný, pituitárny nanizmus 

• relatívna generalizovaná mikrodoncia – mierne zmenšené zuby, 
v prípade, keď sú ďasná väčšie ako je bežné

• fokálna/lokalizovaná mikrodoncia – zriedkavá, najčatejšie maxilárne 
rezáky a tretí molár, kužeľovitá korunka, menší koreň

Poruchy veľkosti zubov – mikrodoncia



• pravá generalizovaná makrodoncia – všetky zuby sú zväčšené, tvar 
zuba zachovaný, asociácia s gigantizmom

• relatívna generalizovaná makrodoncia – mierne zväčšené zuby, 
v prípade, že sú menšie ďasná, výsledkom je vytláčanie zubov

• fokálna/lokalizovaná makrodoncia – individuálne zväčšenie zuba

Poruchy veľkosti zubov – makrodoncia



Nadpočetné zuby 
• Proliferácia zubnej laminy čo má za následok tvorbu ďalších zubov, 

zuby môžu mať normálnu morfológiu, byť rudimentárne alebo 
miniatúrne 

• častejšie postihnutá maxila ako mandibula

• zuby sa môžu vkliesňovať do ďasna, môžu spôsobovať zmenu pozície 
iných zubov, môžu brániť erupcii pôvodným zubom 

• vzniká napr štvrtý molár – menší, častejšie na mandibule 

• vznikajú aj tzv. vmedzerené zuby – napr. zub medzi prednými zubami -
zub je malý s kuželovitou korunkou a malým koreňom

Poruchy počtu a erupcie zubov



Anodoncia 

• porucha vo vývine zubov, prípadne absencia zubov

• kompletná anodoncia – chýbanie všetkých zubov, hereditárna 
ektodermálna displázia

• čiastočná anodoncia:

 hypodoncia – nedošlo k vývinu jedného alebo viacerých zubov

 oligodoncia – chýbanie 6 a viac zubov

• pseudoanodoncia –nedošlo k erupcii zubov, vklinené do ďasna

• falošná anodoncia – po extrakcii

Poruchy počtu a erupcie zubov



Korunka

Poruchy tvaru zubov

Fúzia – spojenie
dvoch zubov

Zdvojenie – korunka sa
rozdelí na dve časti

Taurodontizmus –
zväčšenie dreňovej

zubnej komôrky, downov
a klinefelterov syndróm

Talónov hrot



Korunka

Poruchy tvaru zubov

Leongov hrot Invaginácia dentínu –
koronárna, radikulárna

Hutchinsonove zuby –
známka kongenitálneho

syfilisu, zuby majú zárezy
na svojom povrchu,

tvar polmesiaca

Morušovité moláre – rudimentálne početné hroty, prvé moláre



Koreň
• zrastanie – zrastanie zvyčajne dvoch zubov

• sklovinová perla – „kvapky“ zo skloviny na rozhraní korunky a koreňa, 
maxilárne moláre

• dilacerácia – zmena tvaru a smerovania rastu koreňa, porucha pri 
raste zuba

• flexia koreňa – ohnutie koreňa nepresahujúce 90 stupňov, porucha 
pri raste zuba

Poruchy tvaru zubov



Amelogenesis imperfecta

• hereditárna hnedá sklovina, hereditárna dysplázia skloviny

• vznik v asociácii s inými ochoreniami zubov, úst

• príčina: porucha v génoch kódujúcich matrixové proteíny skloviny 
a iných proteínov: AMELX, ENAM, MMP20, KLK4, CNNM4, DLX3, FAM20A, 

FAM83H a WDR72 

• postihuje rovnako mliečny aj trvalý chrup

• rozdelenie:

 hypoplastická

 Hypomaturačná

 hypokalcifikačná

Poruchy zubnej skloviny



hypoplastická amelogenesis imperfecta –
zubná sklovina je jamková, drážková, sklovina 
je ľahko poškoditeľná, tenšia, na povrchu 
zubov sú tmavo-hnedé škvrny, na 
rontgenovom snímku je viditeľná redukcia 
sklovinovej vrstvy 

hypomaturačná amelogenesis imperfecta –
bledo hnedé až tmavšie žlté škvrny, zuby nie sú 
také tvrdé, hrozí nalomenie od dentínovej
vrstvy, na snímku je badateľná rovnaká hustota 
dentínu ako aj skloviny

hypokalcifikačná amelogenesis imperfecta –
sklovina je štandardne tvorená ale nedochádza 
k jej kalcifikácii, teda má normálnu hrúbku ale 
je slabá a krehká, strata skloviny z povrchu 
celej korunky



Dentinogenesis imperfecta

• hereditárna opálová sklovina 

• zuby vyzerajúce ako viacfarebné – opál, pôsobia priesvitne

• mutácia v géne kódujúcom sialofosfoproteín skloviny

• postihuje mliečny aj permanentný chrup

• sklovina sa častokrát oddeľuje od dentínu, ktorý je poškodený

• röntgen: korunka pôsobí guľato, zúžené zubné krčky, tenké korene

• liečba: zalievanie zubov do blômb a kovu

Poruchy zubnej skloviny



Dentinogenesis imperfecta

Typy:
I. – u jedincov s rodinnou anamnézou 
Osteogenesis imperfecta, mliečny chrup je 
postihnutý častejšie ako permanentný, 
zoslabenie dreňových kanálikov, korene sú 
krátke a tupé
II. – nie je asociovaný s Osteogenesis
imperfecta, postihnutá je výhradne len sklovina, 
rontgen má rovnaké črty ako pri type I.
III. – väzba s oblasťou Brandywine v Marylande, 
sklovina sa vidí ako normálna, zväčšená dreňová 
komôrka, poruchy v tvorbe dentínu

Poruchy zubnej skloviny



• „bezkoreňové zuby“

• patrí medzi dedičné ochorenia

• porucha v tvorbe dentínu bez poškodenia skloviny

• dreň, resp. dreňová komôrka vykazuje abnormálnu morfológiu

• radikulárna – chrup je normálnej farby, vznikajú periapikálne lézie, 
môže dôjsť k vypadávaniu zubov z dôvodu prítomnosti krátkych 
koreňov a periapikálneho zápalu, na röntgene možno vidieť krátke 
korene, žničenú dreňovú komôrku, granulómy, chronický absces

• korunková – mliečny chrup vykazuje „opálovú“ farbu, trvalý chrup 
máva normálnu farbu, dreň korunky má píšťalovitý predĺžený tvar

Dentínová displázia



• je najčastejšie zubné a orálne ochorenie vôbec, celosvetové, 
Slovensko – vyššia prevalencia

• predstavuje bakteriálne ochorenie – Streptococcus mutans, 
Lactobacillus species

• zubný kaz na koreni - Streptococcus mutans, Lactobacillus
acidophilus, Actinomyces sp. a Nocardia sp.

• čierne alebo tmavožlté lézie na zuboch

• najprv baktérie prechádzajú sklovinou, potom dentínom až sa 
nakoniec dostávajú k cementu a môže dôjsť k tvorbe „zubnej jaskyne“

• symptómy: bolesť, problémy pri prežúvaní, zápal tkaniva v okolí zuba, 
strata zuba, vzniku abscesov

• riziko: nedostatočná ústna hygiena, nedostatočná tvorba slín 
(diabetes, xerostmia, sogrenov syndrom, antidepresíva,..), 
demineralizácia zubov

Zubný kaz



• najhlavnejším minerálom zubov je hydroxyapatit

• mineralizáciu zubov zabezpečuje obsah slín - proteíny bohaté na 
prolín 

• zvyšky jedla v ústach - zdroj výživy pre baktérie 

• podobne pôsobia aj žuvačky, alebo aj ústne vody - obsahujú sorbitol

• zuby napadnuté zubným kazom – citlivejšie na rôzne jedlá, s 
progresiou je bolesť intenzínejšia, môže dôjsť k odumretiu nervu 
a ciev v zube, čo vedie k ľahšej lámavosti zuba pri jeho vystavení 
väčšiemu tlaku, a k zápalu okolitého tkaniva zuba až kosti

• dg: klinické vyšetrenie, rontgen

• terapia: prevencia - zlepšenie ústnej hygieny, fluoridovanie, terapia 
záleží od postihnutia, plomba

Zubný kaz



https://www.youtube.com/watch?v=YR7d5RPjC1I

https://www.youtube.com/watch?v=YR7d5RPjC1I


5. OCHORENIA ĎASIEN



• zápalové ochorenie zubného lôžka, ozubnice

• postihuj približne 10% svetovej populácie 

• narúša priestor medzi jednotlivými koreňmi zuba a kosti, dochádza k 
postupnému rozrušovaniu podporného zubného tkaniva

• pokročilé štádium zápalu sprevádzané stratou zuba 

• symptómy: zápach z úst, červené ďasná, ktoré ľahko krvácajú a sú 
opuchnuté, vytváranie hnisavých vačkov v oblasti postupne sa 
obnažujúcich zubných krčkov (nápadné predlžovanie zubov)

• resorbcia kostného tkaniva plus deštruované ďasná oddeľujúce sa od 
zubov        bolestivé vypadávanie zubov 

• príčina: komplexné ochorenie, interné a externé faktory, vplyv 
baktérií predovšetkých G-, označujú sa dokonca aj ako „červený 
komplex“

Treponema denticola, Porhiromonas gingivalis a Tanerella forsythia

• aj mnoho iných baktérií napr. oranžový komplex

Periodontitída (parodontitída)



periodontitída sa rozdeľuje do viacerých skupín:

• chronická periodontitída - pacienti vytvárajú pomerne heterogénnu 
skupinu s vysokou variabilitou, nesprevádza ju akútna bolesť, citlivosť 
sa objaví napr. po silnejšom scvaknutí zubov; chronická periodontitída 
môže ovplyvniť vznik viacerých iných ochorení organizmu na základe 
neustále pretrvávajúceho zápalu, tento typ postihuje predovšetkým 
dospelých jedincov vo vekovej kategórií 30+ 

• agresívna periodontitída - prejavuje sa silnou bolesťou, pričom 
samotný zub je mŕtvy; pod zubom môžeme pozorovať hnisavé ložisko, 
vyskytuje sa predovšetkým v skoršom veku, resp. v pubertálnom 
období

• periodontitída ako dôsledok vplyvu systémovej choroby organizmu -
preukázaná spojitosť s ochoreniami kardio- a cerebrovaskulárneho 
systému, HIV infekciou, diabetes, zápalové ochorenia, dokonca môže 
nastať pri tehotenstve



• dg: klinické vyšetrenie - meranie klinických parametrov: 

• stabilita podporného tkaniva (CAL - clinical attachment 
level) 

• gingiválny index (GI – gingival index)

• plakový index (PI – plaque index)

• parameter zubnej motility (TM – tooth motility)

• meranie priestoru, resp. štrbiny medzi sklovinou 
a gingiválnym okrajom (PD – pocket depth)

• krvácanie po sondovaní (BOP – bleeding on probing)

• terapia: antibiotiká, extrakcia zubov, zlepšenie ústnej 
hygieny, v prípade potreby invazívnejší zákrok ako napr. 
odstraňovanie poškodeného tkaniva





https://www.youtube.com/watch?v=xO_sIPTgYf0

https://www.youtube.com/watch?v=xO_sIPTgYf0


6. OCHORENIA MÄKKÝCH TKANÍV

• Orálny lichenický planus

• Leukoplakia

• Erytroplakia

• Orálny skvamózny karcinóm

• Rekurentné aftózne ulcerácie



• autoimunitné ochorenie sprostredkované aktiviou T-buniek, apoptóza 
epitelových buniek prostredníctvom autotoxických buniek CD8 a T lymfocytov

• ochorenie, ktoré je vymanifestované ako biele lézie na sliznici úst pričom môže 
potihovať aj jazyk či ďasná

• lézie – retikulárne, erozívne, plakové, papulárne, pľuzgierová
• prítomné najčastejšie v retikulárnej forme na bukálnej sliznici
• ochorenie sa prejavuje aj na iných slizniciach či koži vo forme plakov alebo 

vyrážok
• etiológia - nie je známa, viaceré faktory – genetika, fajčenie, infekčné ochorenia 

(Helicobacter pylori, HPV, EBV, črevné ochorenia (IBD, celiakia) 
• postihuje asi 1,5% z celkovej populácie, náchylnejšie sú ženy
• prekancerózny stav - orálnehy skvamózny bunkový karcinóm 
• dg: klinické vyšetrenie, histológia - keratinocytové zväčšenie, epidermálne 

spojenia
• terapia: zlepšenie hygieny, odstraňovanie plakov, používanie mechanizmu tzv. 

PUVA – psoralen v kombinácií s laserom, kortikosteroidy, imunosupresíva

Orálny lichenický planus (OLP)



Orálny lichenický planus



• predstavuje tvorku bieleho prúžku alebo plaku na sliznici

• toto ochorenie je cca v 25% prípadoch premalígne

• biele plaky sú výsledkom keratózy buniek - hrubá vrstva keratínu 
v bunkách absorbuje veľké množstvo vody zo slín a preto sa plaky 
javia ako biele

• klinicky sa pozorujú biele lézie, ktoré môžu pripomínat OLP

• etiológia - neznáma, asociácia s fajčením, žutím tabaku, trauma, 
infekcie, náchylnejší sú pacienti s transplantáciou

• dg: klinické vyšetrenie, histológia

• terapia: zlepšenie hygieny, odstránenie plaku (chirurgicky, laserom, 
kryoterapia), protizápalová terapia, antimykotiká, zvýšený príjem 
vitamínov

Leukoplakia



• červené a biele lézie so zamatovým povlakom, ktoré nie sú priamo na 
sliznici, ale sú vrastené mierne pod povrchom sliznice

• táto diagnóza sa potvrdí až ked sú všetky ostatné patológie ústnej sliznice 
vylúčené, červené plaky predstavujú závažnejší problém ako biele

• postihuje rôzne miesta v ústach, napr. spodok úst, jazyk či mäkké podnebie

• fajčenie a alkohol sú jedným z najrizikovejších faktorov

• približne u 40% pacientov s erytroplakiou sa vyvinie kancerózny stav a to vo 
forme orálneho skvamózneho karcinómu

• pravdepodobnosť kancerózneho stavu približne 20x vyššia ako pri 
leukoplakii, avšak erytroplakia má menší výskyt ako leukoplakia

• nastáva predovšetkým u starších ľudí

• dg: histológia - stenčená keratínová vrstva a znížené množstvo epiteliálnych 
buniek a preto sa lézie zdajú ako červené,lebo nastáva zvýraznenie a lepšia 
viditeľnosť ciev

• terapia: podobne ako pri leukoplakii odstraňovanie lézií

Erytroplakia





• skupina kanceróz hlavy a krku a môžu postihovať takmer ktorúkoľvek časť 
úst

• znaky a symptómy - lézia nezmizla do 14 dní, je svetlo alebo tmavo 
sfarbená, problémy pri pohyboch jazyka, sťažené prehĺtanie, pri pokročilom 
stave sa môže vyvinúť syndróm pálivých úst

• príčina: môže vzniknúť už z existujúcej leukoplakie, erytroplakie alebo OLP, 
na základe dlhodobého zápalu spôsobeného bakteriálnou, alebo vírusovou 
infekciou, rizikom je fajčenie, alkohol, nedostatočná výživa

• častejšie sú postihnutí muži ako ženy
• dg: histologia - pozorované dezmozomálne mostíky medzi bunkami, 

keratinizácia, ktorá sa manifestuje vo forme perličiek, viditeľný 
hyperchromatinizmus a abnormálna mitóza 

• terapia: odstránenie nádoru, chemoterapia, rádioterapia, odstránenie 
poškodených tkanív (maxilektómia, mandibulektómia), pokiaľ je zasiahnutý 
jazyk, tak sa môže odstrániť časť, alebo celý jazyk

• po terapii pacienti zväčša potrebujú ústne protézy, potrebná ústna 
rehabilitácia (hýbanie ústami, rozprávanie, prehĺtanie), mnohí sú odkázaní 
na dodávanie výživy prostredníctvom trubičky

Orálny skvamózny karcinóm





• bielo-šedé ulcerácie pokryté membránou so začervenaným krajom

• minoritné – najčastejšie, ulcerácia nepresahuje 1 cm a povyliečení 
nenecháva jazvu, liečba trvá do 14 dní

• majoritné – predstavuje najzávažnejšiu formu, ulcerácie presahujú 1 cm, 
prechádzajú aj do oblasti pier, mäkkého podnebia či hltanu, liečba môže 
trvať aj 6 tyždňov a afty môžu po vyliečení zanechávať jazvu

• herpetiformné – 2-3 mm, môžu byť obdobné minoritným, ulcerácia je hlbšia

• etiológia nie je známa, vplyv mnohých faktorov - vitamínu kupiny B, 
zhoršená imunita, infekcia alfa-hemolytickým streptokokom, genetické 
faktory, nedostatok kyseliny foliovej, alergia na potraviny, infiltrácia 
lymfocytov do epiteliálnej vrstvy, asociácia so systémovými ochoreniami 
najmä IBD, hematologickými ochoreniami, ...

• dg: neexistuje presné diagnostické vyšetrenie, postačujúce je klinické 
vyšetrenie a podstatné je nájsť pravú príčinu vzniku aftov 

• terapia: liečenie v zásade nie jepotrebné, pokiaľ sa nejedná o závažnú 
formu, inak môže byť liečba kortikosteroidmi, antibiotikmi, dodávanie 
vitamínov

Rekurentné aftózne ulcerácie - afty




