
 

 

Biofilm a 
parodontální 
mikrobiologie 
úvod 
Bakterie hrají klíčovou roli ve vývoji periodontálních chorob. V ústní dutině lze najít doslova 
stovky různých druhů, i když jen málo z nich souvisí s onemocněním. Tyto bakterie si vyvinuly 
důmyslné způsoby, jak se udržovat v ústní dutině a komunikovat navzájem a se svým 
hostitelem. Složitost těchto interakcí se odráží v různých etiologických modelech, které byly 
navrženy v průběhu let. Znalost těchto bakterií je důležitá pro pochopení etiologie a léčby 
parodontálních onemocnění. Kromě toho jsou relevantní nejen bakterie. Kvasinky, viry a 
prvoky jsou také důležité pro různá orální onemocnění. 

Lidský plod uvnitř dělohy je sterilní, ale jakmile projde porodními cestami, získá vaginální a fekální 
mikroorganismy. Během 2 týdnů se ve střevě novorozence vytvoří téměř zralá mikrobiota. Po odstavení (> 
2 roky) se vytvoří celá lidská mikrobiota a zahrnuje velmi složitou sbírku stovek různých druhů bakterií s 
přibližně 1014 mikrobiálními buňkami. Od tohoto okamžiku obsahuje naše tělo 1,3 až 10krát více bakterií 
než je lidských buněk. Odhaduje se, že u normálního zdravého člověka tvoří bakteriální populace 2 kg 
celkové tělesné hmotnosti. To je fascinující, pokud si člověk uvědomí, že průměrný lidský mozek váží jen 
asi 1,4 kg. 

Kolonizace ústní dutiny také začíná těsně před časem narození. Během několika hodin po narození je 
sterilní dutina ústní kolonizována nízkým počtem převážně fakultativních a aerobních bakterií. V té době se 
orální mikrobiom novorozenců velmi podobá vaginální mikrobiotě matky nebo u novorozenců porozených 
císařským řezem mikrobiomu kůže matky. Od druhého dne lze v bezzubých ústech kojence detekovat 
anaerobní bakterie. Počet orálních bakterií se postupně zvyšuje v důsledku expozice vnějším mikrobiálním 
zdrojům prostředí. Streptococcus salivarius a Streptococcus mitis byly identifikovány jako první a 
nejdominantnější orální mikroby kolonizující ústní dutinu novorozenců. Veillonella spp., Neisseria spp., 
Actinomyces spp. a Staphylococcus spp. jsou také mezi prvními kolonizátory ústní dutiny. Po erupci zubu se 
vytvoří složitější orální mikrobiota. Mezi druhy, které po erupci kolonizují zuby, patří Streptococcus 
sanguinis (obr. 8.2D), Lactobacillus spp. (Obr. 8.2E) a Streptococcus oralis. Orální streptokoky, včetně S. 
oralis, Streptococcus anginosus, streptokoky mutans (Streptococcus mutans a Streptococcus sobrinus) a 
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Streptococcus gordonii se běžně vyskytují po prvním roce života. Kromě toho anaeroby , včetně 
Fusobacterium spp. a Prevotella spp., lze detekovat také u malých dětí. V pozdějším dětství se bakteriální 
rozmanitost a počty v ústní dutině zvyšují s tím, jak se najednou objeví více zubů, a poskytuje více oblastí 
pro adherenci a retenci bakterií. 

 

Vzhledem k nedostatku longitudinálních studií je relativně málo známo o počáteční kolonizaci klíčových 
mikrobů nalezených v ústní dutině dětí a dospělých. Odhaduje se, že orální bakteriální mikrobiom dospělých 
zahrnuje přibližně 700 běžně se vyskytujících druhů, přibližně polovina může být kdykoli přítomna u 
každého jedince. Když člověk přemýšlí o bakteriích, téměř okamžitě si je spojuje s různými patologickými 
stavy. Většina orálních bakterií je však za normálních okolností neškodná. To znamená, že tato mikrobiota 
žije v harmonii se svým hostitelem, ale za určitých podmínek (tj. Zvýšené hmotnosti a / nebo patogenity, 
potlačení komenzálních nebo prospěšných bakterií a / nebo snížené reakce hostitele) může dojít k 
onemocnění. Důležitost komenzální (spolubydlící) mikrobioty je jasně ilustrována vývojem kandidových 
infekcí, když je normální orální mikrobiota snížena, například po delší době systémového užívání antibiotik. 
Kromě toho bylo prokázáno, že agresivní parodontitida je spojena se ztrátou kolonizace S. sanguinis. 
Vyšetřovatelé naopak prokázali u myší, že pro úbytek kostní hmoty vyvolaný Porphyromonas gingivalis je 
nutná komenzální mikrobiota. 

Je zřejmé, že periodontální mikrobiota je nesmírně složitá. Protože ovlivňuje a je ovlivňována hostitelem, 
prostředím ústní dutiny a periodontální léčbou, je nezbytná hluboká znalost parodontální mikrobiologie. 

Orální dutina z pohledu mikroorganismů 
S výjimkou mikroorganismů, které jsou přítomny ve stolici a v sekrečních tekutinách, se všechny bakterie 
udržují v hostiteli adherencí k povrchu. Tento princip platí také pro ústní dutinu. Z ekologického hlediska by 
ústní dutina, která komunikuje s hltanem, měla být považována za „otevřený růstový systém“ s 
nepřetržitým požitím a odstraněním mikroorganismů a jejich živin. 
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 Klíčová fakta 
Většina organismů může v orofaryngu přežít, pouze pokud přilnou k měkkým tkáním nebo k tvrdému povrchu. Jinak mohou být 
odstraněny: 
• Polykáním, žvýkáním nebo smrkáním 
• Nástroji na čištění jazyka a ústní hygienou 
• Vyplachovacím účinkem odtoku slinných, nosních a krevikulárních tekutin1  
 •Aktivní pohyb řasinek nosních a sinusových stěn 

Schopnost bakterie adherovat na svého hostitele je zásadní pro indukci infekčních onemocnění, jako je 
gingivitida nebo periodontitida. 327 Perorální bakterie a zejména patogenní bakterie, jako jsou 
Porphyromonas gingivalis (obr. 8.2H a J) a Aggregatibacter actinomycetemcomitans (obr. 8,2 tis.), Mají 
velkou skupinu faktorů virulence, z nichž jedním je schopnost adherovat k tvrdým intraorálním povrchům a 
/ nebo k ústním sliznicím (obr. 8.3). 

 
 

1 Co je Gingivální Krevikulární tekutina? 

Gingivální štěrbinová neboli sulkulární = krevikulární tekutina je exsudát vylučovaný dásněmi, 
který se nachází ve štěrbinách v místě, kde se linie dásní setkává se zuby. Koncentrace této tekutiny jsou 
obvykle nízké, ale mohou se zvýšit, když se v ústech objeví zánětlivý proces. Pacienti s aktivním 
onemocněním dásní mají tendenci mít více krevikulární tekutiny a výzkum této tělesné tekutiny naznačuje, 
že testování během období aktivního zánětu může poskytnout důležité a užitečné informace o 
ohnisku. Sliznice v těle, jako je gingiva, vytvářejí tekutiny jako maziva, aby udržely jejich povrch 
hydratovaný. Teplé a vlhké prostředí se v ústech rychle uzdravuje z malých poranění, ale může se také stát 
živnou půdou pro bakterie. Klíčovou roli v tom může hrát gingivální tekutina tím, že se vytvoří tekutá 
suspenze, která může podporovat ústní bakteriální kolonie, včetně kolonií anaerobů, kterým by se normálně 
v tomto prostředí nepodařilo přežít díky hladinám kyslíku. Vzorky odebrané pacientovi mohou obsahovat 
bakterie, částice jídla, odpadní produkty bakteriálního trávení a různé hladiny látek produkovaných tělem v 
reakci na zánět. Složení tekutiny může poskytnout informaci o povaze zánětu a o tom, jak daleko pokročil. 
Tyto informace mohou být potenciálně prospěšné pro poskytovatele péče, kteří chtějí vypracovat léčebný 
plán odpovídající aktuálním potřebám pacienta. Vzorky lze snadno sbírat pomocí malého tampónu nebo 
sondovacího nástroje. Jak se zánět snižuje, hladina sulkulární tekutiny by se měla snižovat a stabilizovat v 
normálnější a vhodnější množství, aby ústa byla vlhká a zdravá. U pacientů s velmi suchými ústy nemusí 
sliznice uspokojit lubrikační potřeby v ústech, což může mít za následek prasklé rty a jazyk spolu s dalšími 
příznaky, jako jsou například povlaky, lingua nigra, vyhlazení povrchu jazyka apod. Tito pacienti mohou 
potřebovat používat speciálně upravené ústní vody k řešení nedostatku přirozeného zvlhčení.  

U pacientů s diabetem musíme být obzvláště opatrní s gingivální tekutinou, protože tekutina obsahuje 
vysoké hladiny glukózy, když je jejich hladina cukru v krvi špatně kontrolována. To může poskytnout 
potravu pro bakterie a může zhoršit i parodontální onemocnění. Onemocnění dásní u diabetických pacientů 
může být vážným problémem, protože tito pacienti mají tendenci se hojit pomaleji a mohou být náchylnější 
vůči komplikacím, jako je septikémie, kdy bakterie vstupují do krevního řečiště lézemi v ústech. Tito 
pacienti musí vykonávat vynikající ústní hygienu, aby chránili své zdraví.  
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Na základě fyzikálních a morfologických kritérií lze ústní dutinu rozdělit do šesti hlavních ekosystémů 
(nazývaných také NIKA), z nichž každý má následující odlišné ekologické determinanty: 

1. Intraorální a supragingivální tvrdé povrchy (zuby, implantáty, náhrady a protézy) 

2. Subgingivální oblasti přiléhající k tvrdému povrchu, včetně periodontální / periimplantátové 
kapsy (charakterizované přítomností krevikulární tekutiny, kořenového cementu nebo povrchu implantátu 
a sulkulárního epitelu) 

3. Bukální patrový epitel a epitel spodiny dutiny ústní 

4. Hřbet jazyka 

5. Mandle 

6. Sliny 

Ve zdraví je v těchto ekosystémech téměř univerzálně přítomna základní sada mikroorganismů. Tento 
základní mikrobiom zahrnuje členy kmene Firmicutes (Streptococcus spp., Veillonella spp. A Granulicatella 
spp.), Proteobacteria (Neisseria spp., Campylobacter spp. A Haemophilus spp.), Actinobacteria 
(Corynebacterium spp., Rothia spp., Rothia spp. a Actinomyces spp.), Bacteroidetes (Prevotella spp., 
Capnocytophaga spp. a Porphyromonas spp.) a Fusobacteria (Fusobacterium spp.).  

Většina druhů (s výjimkou spirochet) je schopna všechny kolonizovat. Některé parodontopatogeny (např. 
Fusobacterium nucleatum  a Prevotella intermedia se podílejí na etiologii tonzilitidy a většina 
parodontopatogenů je schopna kolonizovat čelistní dutinu. 

Povrchy měkkých tkání se aktivně účastní procesu bakteriální adheze a kolonizace. Používají různé 
mechanismy, aby zabránily adhezi patogenních organismů, přičemž vylučování je jedním z nejdůležitějších. 
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Klinická či řečnická otázka? Je nutné si čistit dásně? 
V podstatě ne. Epiteliální buňky se odlučují dvakrát denně v procesu známém jako deskvamace, který se 
považuje za přirozený čisticí mechanismus. Avšak vzhledem k morfologii jazyka nebo pod snímatelnými 
protézami nebudou deskvamované epiteliální buňky odplaveny samočistícími silami v ústní dutině. Proto 
může být doporučeno čištění těchto oblastí. 

Hostitelské vaginální epiteliální buňky, například, dodávají glukózu pro kolonizované laktobacily, které zase 
produkují kyselinu. Snížení pH brání růstu mnoha dalších druhů, které mají škodlivé účinky na vaginální 
prostředí. Jako takové lze tyto endogenní bakterie a jejich produkty považovat za nezbytné a prospěšné 
složky zdravého těla. 

Obecně existuje pozitivní korelace mezi rychlostí adherence patogenních bakterií k různým 
epitelům a náchylnosti postiženého pacienta k určitým infekcím. 

Ženy náchylné k infekcím močových cest, například, obsahují pětkrát více bakterií na buňku v testech 
adheze Escherichia coli k různým epiteliálním buňkám jejich urogenitálního traktu (periuretrální, vaginální 
nebo uroepiteliální buňky). Podobná pozorování byla učiněna ohledně adheze Streptococcus pneumoniae k 
buňkám epitelu nosohltanu u dětí se sklonem k opakovaným infekcím zánětu středního ucha, jakož i 
ohledně adheze Haemophilus influenzae k bukálním buňkám subjektů náchylných k akutní bronchitidě.  

 

V periodontálních kapsách studie prokázaly vysoký počet bakterií připojených k sulkulárním epiteliálním 
buňkám in vivo. Oblasti zánětu dásní se vyznačují zvýšeným počtem adherujících bakterií. Tyto adherující 
bakterie mohou také v relativně velkém počtu infiltrovat stěnu kapsy a dosáhnout podkladového stromatu 
2 . 

Existují určité náznaky, že totéž může platit pro parodontální infekce.  

Studie: Isogai a kolektiv spolupracovníků uváděli významně nižší míru adherence kmenů P. gingivalis a P. 
intermedia k gingiválním epiteliálním buňkám u potkanů, kteří byli rezistentní na gingivitidu, ve srovnání s 
vnímavými potkany. In vitro studie kultivovaných lidských parodontálních epiteliálních buněk ukázala 
podobnou tendenci, když byli pacienti, kteří byli rezistentní na paradentózu, srovnáváni s pacienty s těžkým 
rozpadem parodontu. 

Bakterie zejména ulpívají na tvrdých tkáních. V lidském těle jsou zuby a nehty jedinými přirozeně se 
vyskytujícími neměnnými, neolupujícími se povrchy. Mezi umělé neměnné povrchy medicínského významu 
patří protetické náhrady, jako jsou katétry, umělé klouby, zubní implantáty a srdeční chlopně.  

 
2 stroma (anatomie) je v histologii vazivová tkáň podepírající (nebo vystýlající či vyplňující prostor) žlázy, tkáně, orgány nebo nádory. Výraz může 
být použit i jako název pro celé oporné soustavy. 
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Z mikrobiologického hlediska jsou zuby a implantáty jedinečné ze dvou důvodů: (1) poskytují tvrdý, 
nepropustný povrch, který umožňuje vývoj rozsáhlých strukturovaných bakteriálních usazenin; a (2) tvoří 
jedinečné ektodermální přerušení dvou prostředí. Spojka mezi vnějším prostředím a vnitřními částmi těla je 
zajištěna zvláštní epiteliální pečetí nazývající se junkční epitel a pojivové tkáně.  

Akumulace a metabolismus bakterií na těchto tvrdých površích jsou považovány za primární příčiny kazu, 
zánětu dásní, paradontózy, periimplantitidy a někdy i špatného dechu. 

V parodontální kapse přispívají různé strategie k přežití bakterií, jako je adheze k sulkulárnímu epitelu a při 
narušení dentinu kolonizace dentinálních tubulů. Krevikulární tekutina se svým stálým odtokem nepřispívá k 
udržení nepřipojených bakterií v periodontální kapse tzv.floating bakterií, neboli primárních kolonizátorů.  

Vědci zjistili, že zuby jsou primárním stanovištěm pro parodontopatogeny, protože brzy po úplné extrakci 
zubů u pacientů s těžkou periodontitidou klíčové patogeny, jako jsou A. actinomycetemcomitans a P. 
gingivalis, zmizely z ústní dutiny, což bylo dokázáno technikami kultivace bakterií. P. intermedia a další 
černě pigmentované kmeny, jako Prevotella spp. zůstala, ale při nižších detekčních frekvencích a počtech. 
Totéž platí pro bezzubé kojence a nositele úplných zubních náhrad, u nichž byl zaznamenán značný podíl 
parodontopatogenů, s výjimkou A. aktinomycetemcomitans a P. gingivalis. Proto byly zuby považovány za 
„porte d’entrée“ pro parodontopatogeny. 

Zdá se však, že studie zahrnující použití molekulárních nástrojů k detekci a kvantifikaci orálních bakterií 
naznačují, že A. actinomycetemcomitans a P. gingivalis nejsou po extrakci všech zubů zcela 
vymýceny. Mohou zůstat kolonizátory ústní dutiny, ale při ztrátě zubů se relativní počet těchto bakterií 
snižuje. 

Klíčový fakt Tvrdé povrchy, jako jsou zuby a zubní implantáty, jsou velmi důležitými 
stanovišti pro orální patogeny. Nejsou však zdaleka jedinými stanovišti. 

Alternativně se kariogenní druhy považovaly za relativně omezené jen na pevné povrchy. Proto byl S. 
mutans často považován za obligátní perifyt. V některých studiích byl tento druh detekován až od 
okamžiku, kdy se v ústní dutině objevily mléčné zuby. V dlouhodobém sledování dospělých s těžkou formou 
výskytu zubního kazu klesly kariogenní druhy pod úroveň detekce po extrakci všech zubů, ale znovu se 
objevily několik dní po usazení celkové snímatelné zubní náhrady. Na základě těchto zpráv a na základě 
vlastních pozorování dospěli Caufield a Gibbons k závěru, že většina buněk S. mutans ve slinách nebo na 
jazyku jsou přejaty z biofilmu přítomného na zubech a že sliznice nemohly působit jako rezervoár pro 
infekci zubů těmito organismy. Tito vědci navrhli tzv. „okno infekčnosti“ pro získání S. mutans v průměrném 
věku 26 měsíců (rozmezí 9 až 44 měsíců) . Toto pozorování bylo podpořeno několika klinickými studiemi, 
které ukázaly, že počáteční kolonizace S. mutans kolísalo mezi 7 až 36 měsíci, což je časové období, které 
se shoduje s erupcí dočasných zubů. Naopak, longitudinální studie Wana a spolupracovníků a Law a Seow 
ukázaly, že kolonizace S. mutans se zvýšila s věkem dětí, bez jakéhokoli diskrétního „okna infekčnosti“. 
Klinické důkazy nyní ukazují, že S. mutans lze detekovat v ústech dětí ještě před erupcí prvního zubu. 



 

7 

Bakterie a způsob jejich života na biofilmu 
Mnohým lidem slovo mikrobiolog vykouzlí představy někoho v laboratorním plášti, který překypuje baňkou 
bakteriálních buněk, které šťastně rostou jako čisté kultury v bujónu bohatém na živiny. V přírodě si 
bakterie zřídka užívají tak snadný život. Hlavní problém, kterému bakterie čelí, spočívá v získávání 
dostatečného množství živin pro podporu růstu. Konkurence je hojná a většina mikrobiálních komunit 
obsahuje mnoho různých druhů, někdy 100 nebo více, sdílejících stejné místo. Živiny mají tendenci se 
soustředit na rozhraní, a proto se nejhustší bakteriální populace nacházejí na rozhraních různých druhů. Ve 
vodních ekosystémech jsou hlavními rozhraními hranice pevných látek a kapalin, jako jsou povrchy 
ponořených hornin nebo půdních částic, a rozhraní vzduch-voda, které je přítomno v otevřených 
systémech, jako jsou oceány nebo jezera. Bakterie dobře rostou v laboratoři na rozhraní pevné látky a 
plynu na povrchu agarové desky. Vysušení však rychle zabije většinu bakteriálních buněk a mikrobiální růst 
na rozhraní pevných látek a plynů je proto obecně omezen na oblasti, kde je k dispozici vlhkost. Lidské tělo 
poskytuje několik rozhraní, která podporují mikrobiální populace, z nichž nejdůležitější u zdravých jedinců 
jsou kůže, střeva, ústa a ženský urogenitální trakt. Jak již bylo zmíněno dříve, ústní dutina je v tomto 
ohledu neobvyklá, protože poskytuje tvrdé, nepropustné povrchy (zuby), které jsou přístupné 
pro mikrobiální kolonizaci. 

Důležitost povrchů pro mikrobiální růst byla uznána již ve 20. letech 20. století, kdy řada pracovníků 
nezávisle poznamenala, že bakterie rostoucí na skleněných podložních sklíčcích ponořených v půdě se liší 
od bakterií, které lze kultivovat v bujónu. Bylo to však až o 50 let později kdy byly přisedlé mikrobiální 
populace považovány za dostatečně odlišné od volně žijících mikroorganismů, aby si zasloužily svůj vlastní 
název, a byl vytvořen termín biofilm (obr. 8.6 a obr. 8.7B a C). Biofilmy se skládají z mikrobiálních buněk 
uzavřených v matrici extracelulárních polymerních látek, jako jsou polysacharidy, proteiny a nukleové 
kyseliny. 
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Bakterie z biofilmu jsou často až 1 000krát odolnější vůči antimikrobiálním látkám než jejich původci 
z floating plaku - bakteriálního planktonu. Bakterie, které rostou ve vícedruhových biofilmech, úzce 
interagují se sousedními buňkami. Někdy jsou tyto interakce vzájemně prospěšné, jako je tomu v případě, 
kdy jeden organismus odstraňuje odpadní produkty druhého a používá je jako zdroj energie. 

V jiných případech bakterie soutěží se svými sousedy tím, že vylučují antibakteriální molekuly, jako jsou 
inhibiční peptidy (bakteriociny) nebo peroxid vodíku (H2O2). Kromě toho biofilmový režim růstu usnadňuje 
buněčnou signalizaci a výměnu deoxyribonukleové kyseliny (DNA) mezi bakteriemi. Je zřejmé, že 
mikrobiální ekologie v komunitách biofilmů je velmi složitá a že v mnoha případech se znalosti objevují až v 
tomto bodě. 
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Biofilmy jsou heterogenní: existují rozdíly ve struktuře biofilmů v jednotlivých biofilmech, mezi různými typy 
biofilmů a mezi jednotlivci. Byly však zaznamenány některé strukturální rysy, které jsou společné mnoha 
biofilmům. Například biofilmy často obsahují mikrokolonie bakteriálních buněk. Vodní kanály se běžně 
vyskytují v biofilmech a mohou vytvářet primitivní oběhový systém, který odstraňuje odpadní produkty a 
přináší čerstvé živiny do hlubších vrstev biofilmu. Povrchové struktury hmoty plaku mohou rozptýlit 
energii tekutiny proudící přes biofilm a vést k rychlému ucpání kanálů. Biofilmy se smíšenými druhy mají 
často heterogenitu v distribuci různých druhů. Existují strmé chemické přechody, jako jsou například 
kyslíkové nebo pH, které produkují v biofilmu odlišná mikroprostředí. 

Mikrobiální populace na povrchu zubů (zubní plak) jsou vynikajícími příklady komunit biofilmu (obr. 8.9). 
Architektura biofilmu zubního plaku má mnoho společných rysů s jinými biofilmy. Má heterogenní strukturu 
s jasným důkazem otevřených kanálů naplněných tekutinou, které procházejí hmotou plaku (viz obr. 8.6). 
Živiny navazují kontakt s přisedlými (připojenými) mikrokoloniemi difúzí z vodních kanálů do mikrokolonie, 
spíše než z podkladu. Bakterie existují a proliferují v mezibuněčné matrici, kterou kanály procházejí. Matrice 
propůjčuje specializované prostředí, které odlišuje bakterie, které existují v biofilmu, od bakterií, které jsou 
volně plovoucí; toto je takzvaný planktonický stav a objevuje se v tekutinách, jako jsou sliny nebo 
sulkulární tekutina. Matrice biofilmu funguje jako bariéra. Látky produkované bakteriemi v biofilmu jsou 
zadržovány a koncentrovány, což podporuje metabolické interakce mezi různými bakteriemi. 

 

Mezibuněčná matrice se skládá z organických a anorganických materiálů pocházejících ze slin, cévní 
tekutiny z dásní a bakteriálních produktů. 

Organické složky matrice zahrnují polysacharidy, proteiny, glykoproteiny, lipidový materiál a DNA.  

Albumin, který pravděpodobně pochází z krevikulární tekutiny, byl identifikován jako součást matrice plaku. 
Lipidový materiál sestává z úlomků z membrán rozrušených bakteriálních a hostitelských buněk, 
bakteriálních vezikul a případně zbytků potravy.  
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Glykoproteiny ze slin jsou důležitými složkami pelikuly, která původně pokrývá čistý povrch 
zubu, ale také se začleňují do vyvíjejícího se biofilmu plaku. Polysacharidy produkované 
bakteriemi také přispívají k organické části matrice. Hrají hlavní roli při udržování integrity 
biofilmu. 

Anorganické složky plaku jsou převážně vápník a fosfor se stopovým množstvím dalších minerálů, jako je 
sodík, draslík a fluorid. Zdrojem anorganických složek supragingiválního plaku jsou především sliny. 

 Se zvyšujícím se obsahem minerálů se hmota plaku kalcifikuje za vzniku zubního kamene. Zubní kámen se 
často vyskytuje v oblastech chrupu přiléhajících ke slinným kanálkům (např. Lingvální povrch řezáků a 
špičáků dolní čelisti, bukální povrch horních prvních stoliček), což odráží vysokou koncentraci minerálů 
dostupných ve slinách v těchto oblastech. Anorganické složky subgingiválního plaku pocházejí z krevikulární 
tekutiny (sérového transudátu). Kalcifikace subgingiválního plaku také vede k tvorbě zubního kamene (obr. 
8.11). Subgingivální kámen je obvykle tmavě zelený nebo tmavě hnědý, což pravděpodobně odráží 
přítomnost krevních produktů, které jsou spojeny se subgingiválním krvácením. 

 

Význam těchto biofilmů pro orální onemocnění, jako je zubní kaz a periodontitida - spolu s relativně 
snadným přístupem bakterií na povrchy zubů - způsobil, že zubní plak je jedním z nejvíce studovaných 
bakteriologických systémů vůbec. Předpokládá se, že pochopením mechanismů podílejících se na akumulaci 
zubního plaku a přechodu od zdraví k nemoci bude možné zlepšit naši kontrolu nad těmito procesy a dále 
omezit onemocnění ústní dutiny související s bakteriální příčinou. 



 

11 

Struktura zralého zubního plaku biofilmu 
OBR. 8.9 Klinický obraz 10denního supragingiválního plaku. Objevují se první známky zánětu dásní (šipky). 

 

Zubní plak (viz obr. 8.9) je klinicky definován jako strukturovaná, odolná, žlutavě šedivá hmota, která se 
houževnatě drží na intraorálních tvrdých površích, včetně odnímatelných a fixních náhradách. Tvrdá 
extracelulární matrice znemožňuje odstranění plaku opláchnutím nebo s použitím sprejů. Plak lze tedy 
odlišit od jiných usazenin, které se mohou nacházet na povrchu zubu, jako je materia alba a kámen. 
Materia alba označuje měkké nahromadění bakterií, potravinových látek a tkáňových buněk, které 
postrádají organizovanou strukturu zubního plaku a které lze snadno vytlačit vodním postřikem. Kalkulus je 
tvrdá vrstva, která se tvoří mineralizací zubního plaku a která je obecně pokryta vrstvou 
nemineralizovaného plaku (tabulka 8.2). 

TABULKA 8.2 Rozdíly mezi podklady na povrchu zubů 
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Zubní povlak je složen převážně z mikroorganismů. Jeden gram plaku (vlhká váha) obsahuje přibližně 1011 

bakterií. Počet bakterií v supragingiválním plaku na jednom povrchu zubu může přesáhnout 109 buněk.  

V periodontální kapse se počty mohou pohybovat od 103 bakterií ve zdravém žlábku až po více než 
108bakterií v hluboké parodontální kapse. Při použití vysoce citlivých molekulárních technik pro mikrobiální 
identifikaci se odhaduje, že může být přítomno více než 750 odlišných mikrobiálních fylotypů jako 
přirozených obyvatel zubního plaku. Každý jedinec může chovat stovky různých druhů. Vedle bakterií se v 
biofilmu zubního plaku nacházejí také nebakteriální organismy, včetně archaeí, kvasinek, prvoků a virů. i 

Klinické okénko Je možné odstranit zubní povlak opláchnutím? 

Biofilmová povaha zubního plaku znamená, že houževnatě ulpívá na površích. Proto jej nelze odstranit 
opláchnutím nebo stříkáním proudu tekutiny pod tlakem. Podmínkou odstranění plaku je použití 
mechanického třecího pohybu – konkrétně smykového tření.  
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Zubní plak je obecně klasifikován jako supragingivální nebo subgingivální na základě jeho polohy na 
povrchu zubu směrem k okraji dásně. 

• Supragingivální plak se nachází na nebo nad okrajem dásně; při přímém kontaktu s gingiválním okrajem 
se označuje jako marginální plak. 

• Subgingivální plak se nachází pod okrajem dásně, mezi zubem a sulkulárním epitelem dásně. 

Supragingivální plak typicky demonstruje stratifikovanou organizaci vícevrstvé akumulace bakteriálních 
morfotypů (obr.8.12). Grampozitivní koky a krátké tyčinky převládají na povrchu zubu, zatímco 
gramnegativní tyčinky, vlákna a spirochety převládají na vnějším povrchu hmoty zralého plaku. 

 
i Archea (Archaea, z řec. ἀρχαῖα, archaia — starobylý[1]), jednotné číslo archeon či v latinizované 
podobě archeum[pozn. 2], dříve též archebakterie(Archaebacteria), je rozsáhlá skupina 
(doména) prokaryotických jednobuněčných organismů, jejíž nezávislost na ostatních doménách života 
(bakteriea eukaryota) byla zjištěna teprve roku 1977. Od r. 2015 existují silné indicie pro fakt, že uvnitř archeí, v 
nadkmeni Asgard, má svůj původ i prapředek všech eukaryot (mitochondrii však získal endosymbiózou od 
bakterií), což by doménu archeí v tradičním rozsahu činilo parafyletickou. 

Velikost buněk se u různých zástupců značně liší, obvykle se pohybuje od 0,1 do 15 mikrometrů. Od bakterií a 
eukaryot je odlišuje stavba jejich cytoplazmatické membrány, buněčné stěny, genom a některé metabolické 
pochody. Rozmnožují se binárním dělením. 

Na Zemi se archea objevila již před 3,5 miliardami let. Ačkoliv se mnohá archea vyskytují v pestrém spektru 
různých prostředí, dnes jsou známa především jako extrémofilní organismy. Vyhledávají extrémní stanoviště 
s vysokou teplotou, extrémním pH či vysokým obsahem solí. Hrají významnou roli v koloběhu prvků, 
zejména uhlíku, dusíku a síry. Některá archea či jejich enzymy našly užití i v technologiích a průmyslu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(A) Jednodenní plak. Mikrokolonie bakterií zubního plaku probíhají kolmo od povrchů zubů. (B) Vyvinutý supragingivální plak 
ukazující celkovou vláknitou povahu a mikrokolonie (šipky), které probíhají kolmo od povrchu zubu. Je zobrazeno rozhraní slina-
plak (S). (C) Histologická část plaku ukazující nebakteriální složky, jako jsou bílé krvinky (šipka) a epiteliální buňky (hvězdička) 
rozptýlené mezi bakteriemi (B). 
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Obecně se subgingivální mikrobiom liší ve složení od supragingiválního plaku, především místní dostupností 
krevních produktů a nízkému redukčně-oxidačnímu (redoxnímu) potenciálu, který charakterizuje anaerobní 
prostředí. 
Mnoho parodontopatogenů jsou náročnými a přísnými anaeroby a jako takoví mohou v mělkých 
gingiválních kapsách jen málo přispívat k zahájení onemocnění. V hlubokých parodontálních kapsách však 
nacházejí své preferované stanoviště. 
 
 
Identifikace bakterií v intaktním zubním plaku představuje významnou výzvu. Většina dříve citovaných 
studií mikrobiomu zubních plaků používala techniky, které zahrnovaly narušení matrice zubního plaku s 
následnou mikrobiální kultivací nebo identifikací nezávislou na kultuře. Byly vyvinuty techniky, které 
umožňují specifickou vizualizaci jednotlivých bakterií ve smíšených populacích. S těmito metodami je 
specifického značení dosaženo použitím sond nukleových kyselin (fluorescence in situ hybridizace [FISH]) 
nebo specifických protilátek (imunofluorescence). FISH byla použita k identifikaci konkrétních druhů ve 
vzorcích plaků seškrábaných z periodontálních kapes. S touto metodikou je dokonce možné zobrazit 
bakterie, které nikdy nebyly pěstovány v laboratoři, jako jsou členové kmene Synergistetes.  
Intaktní subgingivální biofilmy (obr. 8.3) byly také analyzovány FISH a ukázalo se, že jsou složeny z 
heterogenní struktury s organismy, jako je Actinomyces spp. na základně F. nucleatum a Tannerella 
forsythia ve středních vrstvách a periodontopatogeny včetně členů klastru Cytophaga – Flavobacterium – 
Bacteroides ve vnějších vrstvách. Ukázalo se, že supragingivální biofilmy se vizualizují poněkud snáze než 
subgingivální plak, a mají poněkud odlišnou architekturu. Biofilmy lze pěstovat na výběrových smaltovaných 
čipech uchovávaných v intraorálních zařízeních v ústech dobrovolníků. Smaltované kousky pak mohou být 
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odstraněny a zpracovány pro FISH nebo imunofluorescenci. Snímky biofilmů lze zachytit konfokální 
laserovou skenovací mikroskopií, která vytváří trojrozměrné reprezentace architektury biofilmu. Značení 
sondami nukleových kyselin vyžaduje vysušení vzorku před hybridizací, a proto může dojít ke ztrátě 
některých strukturálních informací. Tato technika byla nicméně úspěšně použita ke stanovení prostorových 
vztahů mezi Actinomyces naeslundii a Streptococcus spp. v zubním plaku. 
 

 
Obrázek 8.1: Aerobní versus anaerobní bakterie plaku. 
Vzorek plaku pěstovaný za (A) aerobních a (B) anaerobních podmínek. Porovnání kultivačních destiček ukazuje různé bakterie a různé morfologie 
kolonií.  
 
 
 
V těchto studiích byly často pozorovány buňky A. naeslundii umístěné vedle Streptococcus spp.  
Mnoho kmenů Actinomyces koagreguje s orálními streptokoky, a proto může být prostorová organizace 
těchto organismů v zubním plaku ovlivněna interakcemi adhesin-receptor. 
 
Ve skutečnosti bylo prokázáno, že proteinový adhesin A. naeslundii se kolokalizuje s příbuzným orálním 
streptokokem receptorovým polysacharidem v biofilmu in situ pomocí specifických protilátek. 
Z těchto testů bylo prokázáno, že Corynebacterium spp. tvoří rámec pro interakce v zubním plaku, sahající 
od povrchu zubu až k vnějším vrstvám biofilmu. Celkově tyto studie jasně ukazují, že interakce 
identifikované mezi bakteriemi izolovanými v laboratoři jsou relevantní pro biofilm zubního plaku. 
 
Parametry prostředí subgingivální oblasti se liší od parametrů supragingivální oblasti.  
Gingivální sulkus nebo parodontální kapsa se promývá proudem sulkulární tekutiny, která obsahuje mnoho 
látek, které mohou bakterie používat jako živiny. Je pravděpodobné, že hostitelské zánětlivé buňky a 
mediátory budou mít značný vliv na vznik a růst bakterií v subgingivální oblasti. Morfologické i 
mikrobiologické studie subgingiválního plaku odhalují rozdíly mezi oblastmi spojenými se zubem a oblastmi 
subgingiválního plaku souvisejícími s měkkými tkáněmi. 
 
Klíčový fakt 
 
Specifické mikrobiální složení a struktura zubních biofilmů velmi závisí na 
oblasti zubu a místních parametrech prostředí. 
 
 
Cervikální plak spojený se zubem, který ulpívá na kořenovém cementu, se výrazně neliší od plaku 
pozorovaného u gingivitidy. Na tomto místě dominují vláknité mikroorganismy, ale vyskytují se také koky a 
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tyčinky. V tomto plaku dominují grampozitivní tyčinky a koky, včetně S. mitis, S. sanguinis, Actinomyces 
oris, Actinomyces naeslundii a Eubacterium spp. 
 Avšak v hlubších částech kapsy se počet vláknitých organismů zmenšuje; v apikální části se zdá, že 
prakticky chybí. Místo toho v mikrobiotě dominují menší organismy bez zvláštní orientace. Apikální 
hranice hmoty plaku je oddělena od junkčního epitelu vrstvou hostitelských leukocytů a bakteriální 
populace této oblasti spojené s apikálním zubem vykazuje zvýšený koncentrace gramnegativních tyčinek. 
Vrstvy mikroorganismů, které čelí měkké tkáni, postrádají určitou intermikrobiální matrici a obsahují 
primárně gramnegativní tyčinky a koky, stejně jako velké množství vláken, bičíkaté tyčinky a spirochety. 
Studie plaku spojeného s buňkami crevikulárního epitelu naznačují převahu druhů, jako je  
S. oralis, S. intermedius, Parvimonas micra (dříve Micromonas micra a Peptostreptococcus 
micro),  
P. gingivalis, P. intermedia, Tannerella forsythia a F. nucleatum.  
Buňky hostitelské tkáně (např. bílé krvinky, epiteliální buňky) lze také nalézt v této oblasti. Bakterie se také 
nacházejí v hostitelských tkáních, například v měkkých tkáních, a v epitelových buňkách, stejně jako v 
dentinových tubulech. 
 
Složení subgingiválního plaku závisí na hloubce kapsy. V apikální části více dominují spirochety, koky a 
tyčinky, zatímco v koronální části je pozorováno více vláken. 
Lokální specificita plaku je významně spojena s chorobami parodontu. Například marginální plak má 
prvořadý význam při zahájení a rozvoji zánětu dásní. Supragingivální plak a subgingivální plak asociovaný 
se zuby jsou rozhodující při tvorbě zubního kamene a kazu v kořenech, zatímco subgingivální plak 
asociovaný s tkání je důležitý při destrukci tkáně, která charakterizuje různé formy paradontózy. 
Biofilmy se také vytvářejí na umělých površích vystavených prostředí ústní dutiny, jako jsou protézy a 
implantáty. 
 
 
 
 

Akumulace biofilmu zubního plaku 
 
Proces tvorby plaku lze rozdělit do několika fází:  

1. tvorba pelikul na povrchu zubu  

2. počáteční adheze / připojení bakterií  

3. kolonizace / zrání plaku. 

 

Všechny povrchy v dutině ústní, včetně tvrdých a měkkých tkání, jsou potaženy vrstvou organického 
materiálu známého jako získaná pelikula. Pelikula na povrchu zubů se skládá z více než 180 peptidů, 
proteinů a glykoproteinů, včetně keratinů, mucinů, proteinů bohatých na prolin, fosfoproteinů (např. 
statherin), proteinů bohatých na histidin a dalších molekul, které mohou fungovat jako adhezní místa 
(receptory). ) pro bakterie. Slinná pelikula může být detekována na čistých površích skloviny do 1 minuty 
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po jejich zavedení do úst dobrovolníků. Po 2 hodinách je pelikula v podstatě v rovnováze mezi adsorpcí a 
oddělením, i když lze pozorovat další zrání pelikuly po několik hodin. 

Transmisní elektronová mikroskopie ukazuje, že pelikula se skládá ze dvou vrstev: tenká bazální vrstva, 
kterou je velmi obtížné odstranit, a to i při drsném chemickém a mechanickém ošetření, a silnější globulární 
vrstva, až 1 µm nebo více, kterou lze snadněji oddělit. Z těchto pozorování lze usoudit, že zubní sklovina je 
trvale pokryta získanou pelikulou od okamžiku, kdy zuby prořežou. 

V důsledku toho se bakterie, které ulpívají na povrchu zubů, nedotýkají přímo skloviny, ale interagují se 
získanou sklovinou. Pelikula však není pouze pasivní adhezní matrice. Mnoho proteinů si po zabudování do 
pelikuly zachovává enzymatickou aktivitu a některé z nich, jako jsou peroxidázy, lysozym a α-amyláza, 
mohou ovlivnit fyziologii a metabolismus adherujících bakteriálních buněk. 

Kromě toho se zdá, že existuje úzký ekologický vztah mezi pelikulou a její přidruženou mikrobiologií. 
Walker a spolupracovníci uvedli, že vzorky zubního plaku produkovaly in vitro biofilmy pouze tehdy, pokud 
povrch, na kterém byly pěstovány, obsahoval slinnou pelikulu patřící pacientovi, který vzorek plaku daroval. 
Žádný biofilm nelze vypěstovat na pelikulách, které pocházejí z jiného subjektu. 

 

Počáteční adheze/přichycení bakterií 
Kolonizace povrchu začíná ihned po jeho zanesení do dutiny ústní. Kolonizující bakterie lze detekovat do 3 
minut po zavedení sterilní skloviny do úst. 

Počáteční kroky transportu a interakce s povrchem jsou v podstatě nespecifické (tj. jsou stejné pro všechny 
bakterie). Proteiny a sacharidy, které jsou vystaveny na povrchu bakteriálních buněk, se stávají důležitými, 
když jsou bakterie ve volném kontaktu se získanou sklovinou. Specifické interakce mezi molekulami 
„adhezinu“ na povrchu mikrobiálních buněk a receptory ve slinné pelikule určují, zda bakteriální buňka 
zůstane spojena s povrchem. Pouze relativně malá část ústních bakterií má adheziny, které interagují s 
receptory v hostitelské pelikule, a tyto organismy jsou obecně nejhojnějšími bakteriemi v biofilmech na 
zubní sklovině krátce po čištění. Během prvních 4 až 8 hodin má tendenci dominovat rod Streptococcus, 
který obvykle představuje více než 20% přítomných bakterií. Mezi další bakterie, které se v této době běžně 
vyskytují, patří druhy, které nemohou přežít bez kyslíku (obligátní aeroby), jako je Haemophilus spp. a 
Neisseria spp., stejně jako organismy, které mohou růst v přítomnosti nebo nepřítomnosti kyslíku 
(fakultativní anaeroby), včetně Actinomyces spp. a Veillonella spp. Tyto druhy jsou považovány za 
„primární kolonizátory“ povrchu zubů. Primární kolonizátory poskytují nová vazebná místa pro adhezi jiných 
orálních bakterií. Metabolická aktivita primárních kolonizátorů modifikuje lokální mikroprostředí způsoby, 
které mohou ovlivnit schopnost jiných bakterií přežívat v biofilmu zubního plaku. Například odstraněním 
kyslíku poskytují primární kolonizátoři podmínky nízkého napětí kyslíku, které umožňují přežití a růst 
obligátních anaerobů. 
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Počáteční kroky kolonizace zubů bakteriemi probíhají ve třech fázích.  

Fáze 1 je transport na povrch 

fáze 2 je počáteční reverzibilní adheze  

fáze 3 je silné připojení 

Fáze 1: Transport na povrch 
První fáze zahrnuje počáteční transport bakterie na povrch zubu. K náhodným kontaktům může dojít 
například prostřednictvím Brownova pohybu (průměrný posun, 40 µm/hod), prostřednictvím sedimentace 
mikroorganismů, prostřednictvím proudění kapaliny (o několik řádů rychlejší než difúze) nebo 
prostřednictvím aktivního pohybu bakterií (chemotaktická aktivita). Avšak relativně málo ústních bakterií je 
pohyblivých a síly, jako je proudění slin nebo mechanický kontakt mezi měkkými tkáněmi úst a zuby, jsou 
téměř jistě důležitější než plavání pro uvedení primárních kolonizačních bakterií do kontaktu se zuby. 

Fáze 2: Počáteční adheze 
Druhá fáze vede k počáteční reverzibilní adhezi bakterie. To je zahájeno, když se bakteriální buňka dostane 
do těsné blízkosti povrchu (separační vzdálenost, ≈50nm). Na tuto vzdálenost působí síly dlouhého a 
krátkého dosahu, včetně van der Waalsových přitažlivých sil a elektrostatických odpudivých sil. Chování 
bakteriálních buněk lze přiměřeně popsat Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeekovou teorií koloidní stability. 
Podle této teorie je celková interakční energie (také nazývaná celková Gibbsova energie [GTOT]) součtem 
přitažlivé síly (GA) a elektrostatické odpuzování (GR). Při fyziologické iontové síle slin vedou van der 
Waalsovy síly k čisté přitažlivosti bakteriálních buněk ve vzdálenosti desítek nanometrů od povrchu. 
Přibližně 10nm od povrchu je sekundární čisté energetické minimum. Elektrostatické odpuzování zabraňuje 
bakteriálním buňkám, aby byly ještě blíže k povrchu. Ve vzdálenosti přibližně 10 nm od povrchu jsou 
bakteriální buňky reverzibilně vázány. Předpokládá se, že silnější vazba v tomto bodě je důsledkem 
interakcí mezi bakteriálními adheziny a receptory ve slinné pelikule. Odhaduje se, že k dosažení v podstatě 
ireverzibilní vazby bakteriální buňky na pelikulu je zapotřebí 10 až 50 interakcí ligand-receptor. 

Ačkoli teorie Derjaguin–Landau–Verwey–Overbeek představuje úhledný obraz počátečních fází bakteriální 
adheze, ve skutečnosti jsou i tyto rané kroky v adhezi extrémně složité. Bakterie nejsou dokonalé koule a 
mnoho buněk má struktury, jako jsou fimbrie, které vyčnívají z buněčného povrchu. Lewisovy acidobazické 
interakce (hydrofobicita) také ovlivňují interakce buněčného povrchu. Kromě toho nejsou povrchy 
mikrobiálních buněk rovnoměrně potaženy negativním nábojem. Některé oblasti buněčného povrchu 
mohou být kladně nabité a pro tyto oblasti budou mít elektrostatické interakce se záporně nabitým 
povrchem tendenci být atraktivní. Konečně pozorování raného zubního plaku často ukazují bakterie spojené 
s vylučovanými epiteliálními buňkami, což naznačuje, že hostitelské buňky mohou působit jako přenašeče, 
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které přivedou bakterie do těsné blízkosti zubů. Proto je obtížné předvídat, jak bude počáteční připoutání 
ovlivněno úpravou převládajícího prostředí. 

Fáze 3: Silná připojení 
Po počáteční adhezi se vytvoří pevné ukotvení mezi bakterií a povrchem. Na drsném povrchu jsou bakterie 
více chráněny proti smykovým silám, takže změna z reverzibilní vazby na nevratnou může nastat snadněji a 
častěji. Povrchová volná energie substrátu se stává důležitou, protože vodní film mezi interagujícími 
povrchy musí být odstraněn předtím, než mohou být zapojeny síly krátkého dosahu. Vazba mezi bakteriemi 
a pelikulou je zprostředkována specifickými adheziny na povrchu bakteriální buňky (obvykle proteiny) a 
komplementárními receptory (proteiny, glykoproteiny nebo polysacharidy) v získané pelikule. Mnoho 
proteinů v získané pelikule může působit jako receptory pro streptokoky, včetně α-amylázy, kyselých 
proteinů bohatých na prolin, statherinu a slinného aglutininového glykoproteinu gp340. Specifické adheziny 
primárních kolonizačních bakterií byly předmětem mnoha výzkumů, protože představují potenciální cíle pro 
interferenci s tvorbou zubního plaku. Jednou z nejlépe charakterizovaných interakcí je vazba mezi adheziny 
rodiny antigenů I/II orálních streptokoků a gp340 adhesiny rodiny antigenů I/II jsou 160- až 180-kDa 
proteiny exprimované na površích mnoha orálních streptokoků, včetně S mutans, S. sobrinus (viz obr. 
8.2P), S. gordonii a S. intermedius. Gp340 je přítomen ve slinách v tekuté fázi a je součástí slinné pelikuly. 
V tekuté fázi vedou interakce mezi proteiny antigenu I/II a gp340 k agregaci bakterií. Velké shluky 
bakteriálních buněk neulpívají dobře na površích a jsou pravděpodobně odstraněny spolknutím. Naproti 
tomu bakteriální vazba na imobilizovaný gp340 vede k zadržení buněk v biofilmu. Zajímavé je, že 
rozpoznávání gp340 v tekuté fázi a imobilizovaného gp340 streptokoky zřejmě zahrnuje různé mechanismy. 

 

Koagregace je přímá interakce; liší se od aglutinace, ke které dochází, když jsou buňky slepeny 
dohromady molekulami v roztoku. Nejméně 18 rodů z ústní dutiny vykazovalo určitou formu koagregace. 
Všechny ústní bakterie mají povrchové molekuly, které podporují určitý druh interakce buňka-buňka (obr. 
8.6). Počáteční stadia koagregace nebo koadheze jsou v podstatě stejná jako první kroky spojené s vazbou 
bakterií na povrchy: bakteriální buňky se dostávají do kontaktu prostřednictvím pasivního nebo aktivního 
transportu a vážou se slabě prostřednictvím nespecifických hydrofobních, elektrostatických a van der 
Waalsových sil. bakteriálních buněk. Silná vazba buňka-buňka je pak určena přítomností adhesinových 
proteinů nebo sacharidů na jednom partnerovi a komplementárních receptorových proteinů nebo sacharidů 
na druhém. Všimněte si, že interakce adhesin-receptor jsou zprostředkovány základními fyzikálně-
chemickými silami (tj. hydrofobními, elektrostatickými a van der Waalsovými), ale jsou vysoce specifické. 

TABLE8.3 Overview of Primary and Secondary Colonizers in Dental Plaque 
 
 
 

Streptococcus	gordonii 
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Primary colonizers 

Streptococcus	intermedius 
Streptococcus	mitis 
Streptococcus	oralis 
Streptococcus	sanguinis 
Actinomyces	gerencseriae 
Actinomyces	israelii 
Actinomyces	naeslundii 
Actinomyces	oris 
Aggregatibacter	actinomycetemcomitans serotype a 

Capnocytophaga	gingivalis 
Capnocytophaga	ochracea 
Capnocytophaga	sputigena 
Eikenella	corrodens 
Actinomyces	odontolyticus 
Veillonella	parvula 

Secondary colonizers 

Campylobacter	gracilis 
Campylobacter	rectus 
Campylobacter	showae 
Eubacterium	nodatum 

Aggregatibacter	actinomycetemcomitans serotype b 

Fusobacterium	nucleatum spp. nucleatum 

Fusobacterium	nucleatum spp. vincentii 
Fusobacterium	nucleatum spp. polymorphum 

Fusobacterium	periodonticum 
Parvimonas	micra 
Prevotella	intermedia 
Prevotella	loescheii 
Prevotella	nigrescens 
Streptococcus	constellatus 
Tannerella	forsythia 
Porphyromonas	gingivalis 
Treponema	denticola 
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Různé druhy – nebo dokonce různé kmeny jednoho druhu – mají odlišné sady koagregačních partnerů. 
Fusobacteria koagregují se všemi ostatními lidskými ústními bakteriemi,  
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zatímco Veillonella spp., Capnocytophaga spp. a Prevotella spp. se vážou se streptokoky 
a/nebo aktinomyces. Každá nově narůstající buňka se sama stává novým povrchem, a proto může 
působit jako koagregační můstek k dalšímu potenciálně přibývajícímu buněčnému typu, který prochází 
kolem. 

Mnoho koagregací mezi kmeny různých rodů je zprostředkováno adheziny podobnými lektinu (proteiny, 
které rozpoznávají sacharidy) a mohou být inhibovány laktózou a jinými galaktosidy nebo aminokyselinami, 
jako je L-arginin. Význam koagregace při orální kolonizaci byl dokumentován ve studiích tvorby biofilmu in 
vitro i ve studiích na zvířecích modelech. 

Dobře charakterizované interakce sekundárních kolonizátorů (viz tabulka 8.3) s ranými kolonizátory 
zahrnují koagregaci F. nucleatum s S. sanguinis, Prevotella loescheii s A. oris a Capnocytophaga ochracea s 
A. oris. což jim umožňuje navázat se na rodící se monovrstvu již navázaných streptokoků. 

Sekundární kolonizátory (viz tabulka 8.3), jako jsou P. intermedia, P. loescheii, Capnocytophaga spp., F. 
nucleatum a P. gingivalis zpočátku nekolonizují čisté povrchy zubů, ale spíše ulpívají na bakteriích, které 
jsou již v mase plaku. Přechod od časného supragingiválního zubního plaku ke zralému plaku rostoucímu 
pod gingiválním okrajem zahrnuje posun v mikrobiální populaci od primárně grampozitivních organismů k 
vysokému počtu gramnegativních bakterií. Proto během pozdějších fází tvorby plaků pravděpodobně 
převládá koagregace mezi různými gramnegativními druhy. Příklady těchto typů interakcí jsou koagregace 
F. nucleatum s P. gingivalis nebo Treponema denticola  

  

Klíčový fakt 
 

Zrání biofilmu je vysoce specifická událost, která zahrnuje nenáhodnou agregaci různých bakterií. 

Myšlenka, že koagregace je důležitá při tvorbě orálních biofilmů, otevírá nové perspektivy, zejména pro 
použití probiotik. Speciálními příklady koagregací jsou tvorba kukuřičných klasů, ve kterých streptokoky 
adherují k vláknům Corynebacterium matruchotii nebo Actinomyces spp., a formace kartáčků zkumavky, 
skládající se z vláknitých bakterií, ke kterým přilnou gramnegativní tyčinky. 

Analýza více než 13 000 vzorků plaku, která hledala 40 subgingiválních mikroorganismů pomocí 
metodologie hybridizace DNA, definovala barevně odlišené „komplexy“ parodontálních 
mikroorganismů, které se obvykle vyskytují společně ve zdraví nebo nemoci.  

Složení různých komplexů bylo založeno na frekvenci, s jakou byly získávány různé shluky mikroorganismů, 
a komplexy byly barevně kódovány pro snadnou koncepci. Je zajímavé, že raní kolonizátoři jsou buď 
nezávislí na definovaných komplexech (A. naeslundii, A. oris) nebo členy žlutých (Streptococcus spp.) 
nebo purpurových komplexů (A. odontolyticus). Mikroorganismy primárně považované za sekundární 
kolonizátory spadaly do zelených, oranžových a červených komplexů. Zelený komplex zahrnuje Eikenella 
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corrodens, A. actinomycetemcomitans sérotyp a a Capnocytophaga spp. Oranžový komplex zahrnuje 
Fusobacterium, Prevotella a Campylobacter spp.. 

 Zelené a oranžové komplexy zahrnují druhy uznané jako patogeny při periodontálních a 
neperiodontálních infekcích. Červený komplex se skládá z P. gingivalis, T. forsythia a T. denticola. Tento 
komplex je zvláště zajímavý, protože je spojen s krvácením při sondování. Existence komplexů 
druhů v plaku je dalším odrazem vzájemné závislosti bakterií v prostředí biofilmu. 

 

 

Faktory, které ovlivňují tvorbu supragingiválního 
zubního plaku 
 

Klinicky časná nerušená tvorba plaku na zubech sleduje exponenciální růstovou křivku, je-li měřena 
planimetricky. Během prvních 24 hodin, kdy se začíná s čistým povrchem zubů, je růst plaku z klinického 
hlediska zanedbatelný (tj. <3% pokrytí povrchu vestibulárního zubu , což je množství téměř 
nedetekovatelné klinicky). Tato „doba zpoždění“ je důsledkem skutečnosti, že mikrobiální populace musí 
dosáhnout určité velikosti, než ji může lékař snadno detekovat. Během následujících 3 dnů pokrytí rychle 
postupuje do bodu, kdy po 4 dnech bude průměrně 30% z celkové plochy zubů koronárně pokryto plakem. 

Několik studií dokázalo, že se změní mikrobiální složení zubního plaku s posunem směrem k více anaerobní 
a gramnegativní flóře, včetně přílivu fusobakterií, filament, spirálních forem a spirochet. To bylo jasně 
ilustrováno v experimentálních studiích gingivitidy. Například při použití sekvenování nové generace bylo 
prokázáno, že se mikroflóra během 1 týdne po ukončení ústní hygieny posunula z výchozí hodnoty do 
výrazně odlišné komunity. S tímto ekologickým posunem v biofilmu dochází k přechodu z časného 
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aerobního prostředí, které je charakterizováno grampozitivními fakultativními druhy, do prostředí vysoce 
zbaveného kyslíku, ve kterém převládají gramnegativní anaerobní mikroorganismy. Bakteriální růst ve 
starším plaku je mnohem pomalejší než u nově vytvořeného zubního plaku, pravděpodobně 
proto, že živiny se stávají limitujícími pro většinu biomasy plaku. 

Topografie supragingiválního plaku 
Časná tvorba plaku na zubech probíhá podle typického topografického vzoru (obr. 8.18), s počátečním 
růstem podél okraje dásně az mezizubních prostor (tj. oblastí chráněných před smykovými silami). Později 
lze pozorovat další rozšíření v koronálním směru.254,317 Tento vzorec se může výrazně změnit, pokud 
povrch zubu obsahuje nepravidelnosti, které nabízejí příznivou dráhu růstu (obr. 8.19). Tvorba plaku může 
také pocházet z rýh, prasklin, perikymat nebo důlků. Studie skenovací elektronové mikroskopie jasně 
odhalily, že časná kolonizace povrchu skloviny začíná povrchovými nepravidelnostmi, ve kterých se bakterie 
ukrývají před smykovými silami, což jim poskytuje čas potřebný k přechodu z reverzibilní vazby na 
nevratnou. 

 Klíčový fakt 
 
Růst zubního plaku začíná v oblastech, které jsou chráněny před silami smykového 
tření.  
Jsou to - gingivální okraj, mezizubní prostor a podél rýh, prasklin, důlků a fisur. 

 
obr.8 Typická topografie růstu plaku. Počáteční růst začíná podél gingiválních okrajů a z mezizubních 
prostor (tj. oblastí chráněných před smykovými silami), aby se rozšířil dále v koronálním směru. Tento vzor 
se může zásadně změnit, například pokud povrch zubu obsahuje nepravidelnosti, jaké jsou patrné na obr. 
Nepravidelnosti povrchu a růst plaku. Důležité povrchové nerovnosti (tj. prasklina na středním horním 
řezáku, několik malých jamek na špičáku) jsou také zodpovědné za takzvaný individualizovaný vzor růstu 
plaku. 
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Množením se následně bakterie z těchto startovacích ploch šíří jako relativně rovnoměrná monovrstva. 
Nepravidelnosti povrchu jsou také zodpovědné za tzv. individualizovaný vzor růstu plaku (viz obr.), který se 
reprodukuje při absenci optimální ústní hygieny. Tento jev ilustruje význam drsnosti povrchu při růstu 
plaku, který by měl vést ke správnému možnosti klinické léčby.  (tady pozor na stav povrchů zubů po ortho 
th., ponechané zbytky lepidel, attachementů, iatrogenní zábrusy, nebo zbylý kámen apod.) 

Mikrodrsnost povrchu 
Drsné intraorální povrchy (např. okraje korunky, abutmenty implantátů, základny zubních protéz, 
attachementy invisilign) akumulují a zadržují více plaku a zubního kamene, pokud jde o tloušťku, plochu a 
jednotky tvořící kolonie. Velký plak také odhaluje zvýšenou zralost nebo patogenitu jeho bakteriálních 
složek, který se vyznačuje zvýšeným podílem pohyblivých organismů a spirochet a/nebo jejich hustším 
nabalením. Vyhlazování intraorálního povrchu snižuje rychlost tvorby plaku. Pod určitou drsností povrchu 
(Ra < 0,2 µm) však další vyhlazení nevede k dalšímu snížení tvorby plaku. Zdá se, že existuje prahová 
úroveň drsnosti povrchu (Ra ≈ 0,2 µm), nad kterou bude přilnavost bakterií usnadněna. Přestože 
povrchová volná energie a povrchová drsnost jsou dva faktory, které ovlivňují růst plaku, převládá druhý 
jmenovaný. 

Jednotlivé proměnné, které ovlivňují tvorbu plaku 
Rychlost tvorby plaku se mezi subjekty významně liší a tyto rozdíly mohou převážit nad povrchovými 
charakteristikami. Často se rozlišuje mezi „těžkými“ (rychlými) a „lehkými“ (pomalými) látkami vytvářejícími 
plak. 

Vícenásobná regresní analýza ukázala, že klinická smáčivost povrchů zubů, slinami indukovaná 
agregace orálních bakterií a relativní podmínky toku slin kolem vzorkovaných zubů vysvětlovaly 
90% variací. Kromě toho sliny z lehkých látek vytvářejících plak snižovaly koloidní stabilitu bakteriálních 
suspenzí, například S. sanguinis. 

 Koutek lékaře 
Tvoří se některým pacientům plak rychleji než jiným? 
Ano, existují takzvaně těžcí a lehcí tvořiči plaku. V obou případech však trvá několik dní, než je 
plak klinicky viditelný. Pacienti nemohou ospravedlňovat špatnou ústní hygienu tím, že jsou 
těžcí tvořiči plaku. 

Ve studii Zee a kolegů byla de novo tvorba plaku sledována na malých blocích skloviny, které byly nalepeny 
na zuby pomalých a těžkých látek vytvářejících plak. Po 1 dni vykazovaly těžké látky tvořící plak více plaku 
se složitější supragingivální strukturou. Od 3. do 14. dne však nebyly mezi oběma skupinami zaznamenány 
žádné rozeznatelné rozdíly, kromě výraznější intermikrobiální hmoty ve skupině rychle tvořících plak. V jiné 
studii stejné skupiny výzkumníků byly zjištěny kvalitativní rozdíly ve složení plaku mezi pomalými a rychlými 
tvořiči plaku. Skupině rychle vytvářející plak prokázali vyšší podíl gramnegativních tyčinek (35% oproti 
17%) u 14denního plaku. Mezisubjektové rozdíly v tvorbě plaku lze také vysvětlit faktory, jako je strava a 
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její složení, konzistence, žvýkání vláknité potravy, kouření, přítomnost měděného amalgámu, čištění jazyka 
a patra, koloidní stabilita bakterií ve slinách, antimikrobiální faktory přítomné ve slinách - IG, chemické 
složení pelikuly a hloubka dentogingiválního spojení – junkčního epitelu.  

Uvnitř dutiny ústní lze detekovat velké rozdíly v rychlosti růstu plaku podle zubních oblouků.  

Obecně k časné tvorbě plaku dochází rychleji: v dolní čelisti (ve srovnání s horní čelistí); v molárních 
oblastech; na bukálních površích zubů (ve srovnání s orálními plochami, zejména v horní čelisti); a v 
mezizubních oblastech (ve srovnání s bukálními nebo lingválními povrchy v dč). 

• 455 JJ Zambon: Periodontal diseases: microbial factors. Ann Periodontol. 1:879 19969118283 
• 456 JJ Zambon, SG Grossi, EE Machtei, et al.: Cigarette smoking increases the risk for subgingival infection with periodontal 

pathogens. J Periodontol. 67:1050 1996 
• 457 E Zaura, BJ Keijser, SM Huse, et al.: Defining the healthy “core microbiome” of oral microbial communities. BMC 

Microbiol. 9:259 2009 20003481 
• 458 KY Zee, LP Samaranayake, R Attstrom: Predominant cultivable supragingival plaque in Chinese “rapid” and “slow” plaque 

formers. J Clin Periodontol. 23:1025 1996 8951632 
• 459 KY Zee, LP Samaranayake, R Attstrom: Scanning electron microscopy of microbial colonization of “rapid” and “slow” dental-

plaque formers in vivo. Arch Oral Biol.42:735 1997 9447263 
• 460 Zhang G, Chen R, JD Rudney: Streptococcus cristatus attenuates Fusobacterium nucleatum -induced interleukin-8 expression in 

oral epithelial cells. J Periodontal Res.43:408 2008 18942189 
• 461 Zhuang LF, RM Watt, N Mattheos, et al.: Periodontal and peri-implant microbiota in patients with healthy and inflamed 

periodontal and peri-implant tissues. Clin Oral Implants Res. 27:13 2016 25399962 
• 462 V Zijnge, MB van Leeuwen, JE Degener, et al.: Oral biofilm architecture on natural teeth. PLoS 

ONE. 5 (2):e9321 2010 20195365 

 
Vliv zánětu dásní a sliny 
Několik studií jasně ukazuje, že časná tvorba plaku in vivo je rychlejší na površích zubů 
směřujících k zaníceným okrajům dásní než na těch, které sousedí se zdravými dásněmi.  

Tyto studie naznačují, že zvýšení tvorby sulkulární tekutiny zvyšuje tvorbu plaku. Pravděpodobně 
některé látky z tohoto exsudátu (např. minerály, proteiny, sacharidy) podporují jak počáteční adhezi, tak 
růst raných kolonizačních bakterií. Kromě toho je známo, že během noci je rychlost růstu plaku 
snížena asi o 50%. To se zdá překvapivé, protože by se dalo očekávat, že snížené odstraňování plaku a 
snížený tok slin v noci zvýší růst plaku. Skutečnost, že supragingivální plak získává živiny především ze 
slin, se zdá být důležitější než antibakteriální aktivita slin. 

• 298 J Potempa, A Banbula, J Travis: Role of bacterial proteinases in matrix destruction and modulation of host responses. Periodontol 
2000. 24:153 2000 11276866 

• 299 J Potempa, R Pike, J Travis: Titration and mapping of the active site of cysteine proteinases from Porphyromonas 
gingivalis (gingipains) using peptidyl chloromethanes. Biol Chem. 378:223 1997 9165075 

• 300 M Potempa, J Potempa, T Kantyka, et al.: Interpain A, a cysteine proteinase from Prevotella intermedia, inhibits complement by 
degrading complement factor C3. PLoS Pathog. 5:e1000316 2009 19247445 

• 301 A Prakobphol, Xu F, VM Hoang, et al.: Salivary agglutinin, which binds Streptococcus mutans and Helicobacter pylori, is the lung 
scavenger receptor cysteine-rich protein gp-340. J Biol Chem. 275:39860 2000 11007786 

• 302 J Pratten, P Barnett, M Wilson: Composition and susceptibility to chlorhexidine of multispecies biofilms of oral bacteria. Appl 
Environ Microbiol. 64:3515 1998 9726908 

• 303 H Preber, J Bergstrom, LE Linder: Occurrence of periopathogens in smoker and non-smoker patients. J Clin 
Periodontol. 19:667 1992 1331203 

• 304 M Quirynen: Anatomical and Inflammatory Factors Influence Bacterial Plaque Growth and Retention in Man. 1986 KU 
Leuven Leuven, Belgium 

• 305 M Quirynen, CM Bollen: The influence of surface roughness and surface-free energy on supra- and subgingival plaque formation 
in man: a review of the literature. J Clin Periodontol. 22:1 1995 7706534 

• 306 M Quirynen, CM Bollen, W Papaioannou, et al.: The influence of titanium abutment surface roughness on plaque accumulation 
and gingivitis: short-term observations. Int J Oral Maxillofac Implants. 11:169 1996 8666447 
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• 307 M Quirynen, CM Bollen, BN Vandekerckhove, et al.: Full- vs. partial-mouth disinfection in the treatment of periodontal 

infections: short-term clinical and microbiological observations. J Dent Res. 74:1459 1995 7560400 
• 308 M Quirynen, M De Soete, K Dierickx, et al.: The intra-oral translocation of periodontopathogens jeopardises the outcome of 

periodontal therapy. A review of the literature. J Clin Periodontol. 28:499 2001 11350516 
• 309 M Quirynen, C Dekeyser, D van Steenberghe: The influence of gingival inflammation, tooth type, and timing on the rate of 

plaque formation. J Periodontol.62:219 1991 2027075 
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Vliv věku pacienta 
Ačkoli starší studie byly rozporuplné, novější zprávy jasně ukazují, že věk subjektu neovlivňuje tvorbu plaku 
de novo. Ve studii Franssona a kolegů nebyly zjištěny žádné rozdíly v tvorbě zubního plaku de novo 
mezi skupinou mladých (20 až 25 let) pacientů a skupinou starších (65 až 80 let) subjektů, kteří odolali 
mechanickému čištění zubů po dobu 21 dnů, a to ani v množství, ani ve složení. Toto pozorování do značné 
míry potvrzuje data Holm-Pedersena a kolegů a data Winkela a spolupracovníků. Vzniklý plak u starší 
skupiny pacientů však vedl k závažnějšímu zánětu dásní, což zřejmě ukazuje na zvýšenou náchylnost k 
zánětu dásní se stárnutím. 

• 105 C Fransson, T Berglundh, J Lindhe: The effect of age on the development of gingivitis. Clinical, microbiological and histological 
findings. J Clin Periodontol. 23:3791996 8739171 

• 446 EG Winkel, F Abbas, U van der Velden, et al.: Experimental gingivitis in relation to age in individuals not susceptible to 
periodontal destruction. J Clin Periodontol.14:499 1987 

 

Koutek lékaře 

Tvoří se u starších lidí více plaku? 

Ne, rychlost tvorby plaku de novo je podobná u mladých i starých pacientů. Starší pacienti však mohou 
mít menší obranyschopnost a pomalejší obnovu tkání, což by mohlo vysvětlit větší množství plaku. 

Spontánní čištění zubů 
Mnoho lékařů si stále myslí, že plak se ze zubů odstraňuje spontánně, například během jídla. Na základě 
pevného spojení mezi bakteriemi a povrchem se to však zdá nepravděpodobné. Dokonce i v okluzních 
plochách molárů zůstává plak, a to i po žvýkání vláknité potravy (např. mrkev, jablka, saláty). 
Neefektivnost spontánního odstranění plaku je přehledně ilustrována klinickými snímky, které byly pořízeny 
vždy před a po večeři po 4 dny nerušené tvorby plaku. Byly pozorovány pouze zanedbatelné rozdíly v 
rozsahu plaku. 

Tvorba subgingiválního plaku DeNovo 
Je technicky nemožné zaznamenat dynamiku tvorby subgingiválního plaku ve funkčním chrupu z prostého 
důvodu, že nelze sterilizovat parodontální kapsu. Některé rané studie zahrnující použití kultivačních technik 
zkoumaly změny v subgingivální mikrobiotě během prvního týdne po mechanickém debridementu a 
zaznamenaly pouze částečné snížení o přibližně 3 log (asi z 10 na 8 na 10 na 5buněk) ovšem následované 
rapidním nárůstem hmoty bakterií téměř na úroveň před ošetřením do sedmi dnů. Rychlá rekolonizace byla 
vysvětlena několika faktory. Kritický přehled účinnosti subgingiválního debridementu například odhalil, že 
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vysoký podíl ošetřených povrchů zubů ( 5% až 80%) má stále usazený plak a/nebo zubní 
kámen po debridementu = SGO = subgingiválním ošetření. Tyto zbývající bakterie byly 
považovány za primární zdroj pro subgingivální rekolonizaci. Některé patogeny pronikají do 
měkkých tkání nebo dentinových tubulů a nakonec unikají instrumentaci. Ve studii Leknes a kolegové 
studovali rozsah subgingiválních kolonizace v 6 mm kapsách s hladkým nebo drsným povrchem kořenů. 
Tito výzkumníci také pozorovali, že hladké povrchy obsahovaly výrazně méně plaku a dospěli k závěru, že 
subgingivální nerovnosti chrání ponořené mikroorganismy. Biopsie měkkých tkání navíc ukázaly zvýšený 
podíl zánětlivých buněk v junkčním epitelu (a ve spodní pojivové tkáni) směřujících ke zdrsnělým 
povrchům.  

Zavedením ústních implantátů, zejména dvoustupňového typu, vznikly nové experimentální postupy. Když 
je transmukózní část implantátu (abutment) vložena na horní část oseointegrované endosseální části, 
vytvoří se nový „nečistý“ povrch, na kterém lze zkoumat intraorální translokaci bakterií. Bylo prokázáno, že 
komplexní subgingivální mikrobiota , včetně většiny parodontopatogenů, je vytvořena do 1 týdne po 
zavedení abutmentu. Následuje pomalý nárůst počtu parodontopatogenů. Orální implantáty byly také 
použity jako model pro studium vlivu drsnosti povrchu na tvorbu subgingiválního plaku. Hladké abutmenty 
ukotvily až 25krát méně bakterií než zdrsnělé typy, s mírně vyšší hustotou kokoidních (tj. nepatogenních) 
buněk. Subgingivální mikrobiota byla také do značné míry závislá na zbývající přítomnosti zubů a stupni 
parodontitidy ve zbývající přirozené dentici. Tato pozorování zdůrazňují význam intraorální bakteriální 
translokace pro subgingivální biofilmy.  

GR Persson, E Samuelsson, C Lindahl, et al.: Mechanical non-surgical treatment of peri-implantitis: a single-blinded randomized longitudinal clinical study. II. 
Microbiological results. J Clin Periodontol. 37:563-573 2010 

Mikrobiologická specifičnost parodontálních onemocnění 

Hypotéza nespecifického plaku 
Během poloviny 20. století se předpokládalo, že periodontální onemocnění jsou výsledkem nahromadění 
plaku v průběhu času, případně ve spojení se sníženou reakcí hostitele a zvýšenou citlivostí hostitele s 
věkem. Tato teorie, která se nazývá hypotéza nespecifického plaku, byla podpořena epidemiologickými 
studiemi, které korelovaly jak věk, tak množství plaku s průkazem parodontitidy. 

Podle nespecifické plakové hypotézy je periodontální onemocnění výsledkem „vytváření škodlivých 
produktů celou plakovou flórou“. Pokud jsou přítomna pouze malá množství plaku, jsou škodlivé produkty 
neutralizovány hostitelem. Podobně by velké množství plaku způsobilo vyšší produkci škodlivých produktů, 
které by v podstatě přemohly obranyschopnost hostitele. 

 Klíčový fakt - Ačkoli byla nespecifická plaková hypotéza zavržena ve prospěch jiných etiologických hypotéz, většina 
terapeutických intervencí je stále založena na principech nespecifické plakové hypotézy. 

Několik pozorování bylo v rozporu s těmito závěry. Za prvé, u některých jedinců se značným množstvím 
plaku a zubního kamene, stejně jako se zánětem dásní, se nikdy nevyvinula destruktivní parodontitida. 
Kromě toho jedinci, u kterých byla přítomna parodontitida, prokázali značnou místní specificitu s ohledem 
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na typ onemocnění. Některé lokalizace nebyly zasaženy vůbec, zatímco na sousedících zubech bylo zjištěno 
pokročilé onemocnění. V přítomnosti jednotné odpovědi hostitele byly tyto nálezy v rozporu s představou, 
že všechny plaky jsou stejně patogenní. Rozpoznání rozdílů v plaku v místech různého klinického stavu (tj. 
nemoc versus zdraví) vedlo k obnovenému hledání specifických patogenů u periodontálních onemocnění a 
koncepčnímu přechodu od nespecifické hypotézy ke specifickému plaku. 

Nespecifické hypotéze plaku je vlastní koncept, že kontrola periodontálního onemocnění závisí na snížení 
celkového množství plaku. Současná standardní léčba parodontitidy debridementem (nechirurgickým nebo 
chirurgickým) a opatřeními ústní hygieny se stále zaměřuje na odstranění plaku a jeho produktů. Ačkoli 
byla nespecifická plaková hypotéza zavržena ve prospěch jiných etiologických hypotéz, většina 
terapeutických intervencí je stále založena na základních principech nespecifické plakové hypotézy. 

 

Hypotéza specifického plaku 
Specifická hypotéza plaku podtrhuje důležitost kvalitativního složení rezidentní mikrobioty. 
Patogenita zubního plaku závisí na přítomnosti nebo nárůstu specifických mikroorganismů. Tento koncept 
odhaluje, že plak, který ukrývá specifické bakteriální patogeny, může vyvolat onemocnění parodontu, 
protože klíčové organismy produkují látky, které zprostředkovávají destrukci hostitelských tkání. Spojení 
specifických bakteriálních druhů s onemocněním se objevilo na počátku 60. let 20. století, kdy 
mikroskopické vyšetření plaku odhalilo, že na zdravých a periodontálně nemocných místech byly nalezeny 
různé bakteriální morfotypy. Přibližně ve stejné době došlo k velkému pokroku v technikách používaných k 
izolaci a identifikaci parodontálních mikroorganismů. Ty zahrnovaly zlepšení postupů při odběru vzorků 
subgingiválního plaku, v manipulaci se vzorky aby se zabránilo zabíjení bakterií, a v nosičích používaných k 
pěstování bakterií v laboratoři. Výsledkem bylo ohromné zvýšení schopnosti izolovat parodontální 
mikroorganismy a značné upřesnění v bakteriální taxonomii. Přijetí hypotézy specifického plaku bylo 
podpořeno uznáním A. actinomycetemcomitans jako patogenu u lokalizované agresivní parodontitidy. Tyto 
pokroky vedly k řadě asociačních studií zaměřených na identifikaci specifických parodontálních patogenů 
zkoumáním asociované mikrobioty. se zdravotními stavy a nemocemi v průřezových a longitudinálních 
studiích. 

Zavedení molekulárních metod pro identifikaci bakterií výrazně zvýšilo sílu asociačních studií, protože již 
nejsme nuceni analyzovat ty bakterie, které lze kultivovat (tj. až 50% z celkové orální mikroflóry). Například 
konkrétní členové kmene Synergistetes, kteří nikdy nebyli kultivováni v izolaci, vykazují jasnou souvislost s 
periodontálním onemocněním. Techniky molekulární identifikace, jako je hybridizace šachovnicové DNA, 
mohou identifikovat a vyčíslit mnoho různých organismů současně, a jsou tak vhodné pro vysoce výkonné 
studie. Asociace bakterií Socranksyho „červeného komplexu“ (P. gingivalis, T. forsythia a T. denticola) s 
onemocněním parodontu byla založena na analýze 40 různých bakterií ve více než 13 000 vzorcích plaků. 
Zkoumání profilu onemocnění však teprve odhalí, zda přítomnost konkrétních bakterií způsobuje nebo 
koreluje s přítomností onemocnění. Kromě toho tyto studie ukázaly, že periodontální onemocnění se může 
vyskytovat i v nepřítomnosti definovaných „patogenů“, jako jsou bakterie červeného komplexu, a naopak, 
že „patogeny“ mohou být přítomny v nepřítomnosti onemocnění. 
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Hypotéza ekologického plaku 
Během 90. let 20. století Marsh a spolupracovníci vyvinuli „hypotézu ekologického plaku“ jako pokus o 
sjednocení existujících teorií o úloze zubního plaku u onemocnění dutiny ústní. Podle hypotézy ekologického 
plaku může k přechodu od zdraví k nemoci přispívat jak celkové množství zubního plaku, tak specifické 
mikrobiální složení plaku. Mikrobiota zubního plaku spojená se zdravím je považována za relativně stabilní v 
průběhu času a ve stavu dynamické rovnováhy nebo „mikrobiální homeostázy“. Hostitel kontroluje 
subgingivální plak do určité míry zmírněnou imunitní reakcí a nízkými hladinami toku gingivální sulkulární 
tekutiny. Poruchy reakce hostitele mohou být způsobeny nadměrnou akumulací nespecifického zubního 
plaku, faktory hostitele nezávislými na plaku (např. nástup imunitní poruchy, změny hormonální rovnováhy 
[např. během těhotenství]) nebo faktory prostředí. (např. kouření, dieta). 

Ekologická hypotéza plaku ve vztahu k periodontálním onemocněním: gingivitida a 
parodontitida.  

Hromadění plaku způsobuje zánět přilehlých tkání (gingivitida) a další změny prostředí, které podporují růst 
gramnegativních anaerobů a proteolytických druhů, včetně parodontopatogenů. Zvýšené podíly takových 
druhů mají za následek destrukci periodontálních tkání (tj. parodontitidu). Eh, redoxní potenciál; GCF, 
gingivální sulkulární tekutina. (Upraveno podle Marsh PD: Mikrobiální ekologie zubního plaku a jeho význam 
pro zdraví a nemoci. Adv Dent Res 8:263, 1994.) 

Změny stavu hostitele, jako je zánět, degradace tkáně a/nebo vysoký průtok gingivální sulkulární tekutiny, 
mohou vést k posunu mikrobiální populace v plaku. V důsledku změn mikroprostředí může počet 
prospěšných druhů klesat, zatímco počet potenciálně patogenních druhů se zvyšuje. Tento postupný posun 
v celé mikrobiální komunitě, známý jako dysbióza, může vyústit v chronický chorobný stav, jako je 
periodontitida. Hypotéza ekologického plaku je zcela v souladu s pozorováním, že organismy spojené s 
onemocněním jsou vedlejšími složkami ústní mikroflóry ve zdraví; tyto organismy jsou udržovány pod 
kontrolou mezidruhovou soutěží během mikrobiální homeostázy. Onemocnění je spojeno s přemnožením 
specifických členů biofilmu zubního plaku při změně lokálního mikroprostředí, ale nemusí se v každém 
případě nutně jednat o stejný druh. Důležitým aspektem hypotézy ekologického plaku je, že terapeutická 
intervence může být užitečná na mnoha různých úrovních. Eliminace etiologického podnětu – ať už je to 
mikrobiální, hostitelský nebo environmentální – pomůže obnovit mikrobiální homeostázu. Zacílení na 
specifické mikroorganismy může být méně účinné, protože podmínky pro onemocnění zůstanou. 

Hypotéza klíčového patogenu a model polymikrobiální synergie a 
dysbiózy 
Hypotéza klíčového patogenu naznačuje, že některé mikrobiální patogeny s nízkým výskytem mohou řídit 
zánětlivé onemocnění přestavbou normálně benigní mikroflóry na dysbiotickou. Může poskytnout nový 
koncepční základ pro vývoj cílených diagnostických a léčebných modalit pro komplexní dysbiotická 
onemocnění.  

Některé důkazy naznačují, že určité patogeny mohou vyvolat narušení mikrobiální homeostázy, což vede k 
rozvoji periodontálního onemocnění, i když jsou přítomny pouze v malém množství. Například u myší bez 
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specifických patogenů vystavených P. gingivalis se vyvinul periodontální úbytek kostní hmoty, i když byl 
patogen přítomen v méně než 0,1% z celkové mikroflóry. Onemocnění se nevyskytlo v nepřítomnosti jiných 
bakterií (tj. u bezmikrobních myší) nebo u myší postrádajících receptory komplementu C3a nebo C5a. Tato 
data naznačují, že P. gingivalis podvrací imunitní systém hostitele a mění mikrobiální složení zubního plaku, 
což nakonec vede k úbytku periodontální kosti. Na tomto základě byl P. gingivalis označen jako 
„keystone“ patogen; to znamená, že je to organismus, který je ústředním bodem procesu onemocnění, i 
když je v relativně nízkém zastoupení. 

Pro P. gingivalis jsou navrženy tři mechanismy „základního patogenu“. Zaprvé se předpokládá, že P. 
gingivalis může ovlivnit odpověď Toll-like receptoru 4 (TLR4).  

P. gingivalis může působit jako agonista TLR4 a aktivovat imunitní systém, nebo jako antagonista TLR4, 
tlumící imunitní odpověď. To je závislé na koncentraci železa. V ústech je nejdůležitějším zdrojem železa 
hemin z gingivální sukkulární tekutiny. Takže během zánětu se zvyšuje průtok sulkulární tekutiny dásní a P. 
gingivalis působí jako antagonista TLR4, čímž inhibuje imunitní odpověď.  

Za druhé, P. gingivalis může inhibovat syntézu interleukinu-8 (také v reakci na jiné bakterie) tento fenomén 
se nazývá „lokální chemokinová paralýza“ a vede k opožděné transmigraci polymorfonukleárních leukocytů, 
což vyřazuje hostitele, aby čelil mikrobiálnímu napadení. Na jedné straně potlačuje jeho aktivaci degradací 
C3a zachycením proteinu vázajícího C4b a na druhé straně paradoxně použitím prozánětlivého C5a 
mechanismem „tiché pošty“ mezi jeho receptorem a TLR2. 

Hypotéza klíčových patogenů byla rozšířena tak, aby zahrnovala koncept narušené homeostázy vedle 
důležitých rolí klíčových patogenů v modelu polymikrobiální synergie a dysbiózy onemocnění. V tomto 
modelu mezidruhová komunikace mezi klíčovými patogeny a ostatními členy komunity (známý jako 
akcesorní patogeny) je považován za nejdůležitý faktor, který vede k přemnožení patogeničtější mikroflóry 
a dysbiotické mikrobiální komunitě. Tento model je založen na řadě pozorování mikrobiální synergie mezi 
druhy, které nejsou považovány za periodontální patogeny, jako jsou orální streptokoky a více patogenních 
organismů včetně P. gingivalis a A. actinomycetemcomitans. 

Komplikující faktory 
Identifikace bakteriálních patogenů u onemocnění parodontu byla obtížná kvůli řadě faktorů. Parodontální 
mikrobiota je komplexní společenství mikroorganismů, z nichž mnohé je stále obtížné nebo nemožné 
kultivovat nebo identifikovat. Chronická povaha onemocnění parodontu zkomplikovala hledání bakteriálních 
patogenů. Dříve se předpokládalo, že onemocnění parodontu postupuje pomalým, ale stálým tempem. 
Epidemiologické studie však prokázaly, že onemocnění postupuje různou rychlostí, se střídajícími 
se epizodami rychlé destrukce tkáně a obdobími remise V tuto chvíli , pomocí víceúrovňového 
modelování jsou lineární a burst teorie progrese parodontitidy považovány za projevy stejného fenoménu: 
některá místa se zlepšují, zatímco jiná progredují, a to se děje cyklickým způsobem. Identifikace 
mikroorganismů nalezených během různých fází progrese onemocnění je technicky náročná. Interpretaci 
mikrobiologických dat dále komplikuje klinická klasifikace stavu onemocnění, oblasti které prošly revizemi. 
Předchozí a možná i současné klasifikace zahrnují seskupování potenciálně odlišných chorobných stavů v 
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důsledku potíží s jejich přesným klinickým rozlišením. Je důležité si uvědomit, že seskupování jako je toto, 
mohou zakrývat mikrobiologické vztahy. 

Parodontitida je v současnosti považována za smíšenou infekci. To má významné důsledky jak pro 
diagnostiku, tak pro léčbu parodontitidy. Pro diagnostiku někteří lékaři hodnotí přítomnost až 40 druhů, ale 
stále není jasné, zda jsou některé kombinace druhů více patogenní než jiné. Léčba je zaměřena na 
eradikaci nebo snížení počtu klíčových parodontopatogenů. Protože se může jednat o několik 
druhů, je extrémně obtížné definovat vhodné použití antimikrobiálních látek (zejména antibiotik), vzhledem 
k tomu, že ne všechny očekávané parodontopatogeny jsou stejně citlivé na stejné antibiotikum. 

Mikrobiologické diagnostické testy ukázaly, že samotná přítomnost parodontopatogenů není vždy 
dostačující pro rozvoj parodontitidy. Vzhledem k vysoké citlivosti těchto testů bylo u pacientů bez 
parodontitidy detekováno několik patogenů. Pouhá přítomnost patogenů tedy pro onemocnění 
nestačí a množství patogenů hraje klíčovou roli ve vztahu k onemocnění. Tato pozorování mají velké 
klinické důsledky. Za prvé, specifičnost mikrobiální detekce je dramaticky snížena (specifičnost v tom 
smyslu, že přítomnost specifického patogenu znamená parodontitidu). Jinými slovy, i když je výsledek 
mikrobiologické analýzy pozitivní, pacient může být bez onemocnění. Kromě toho se pochopení etiologie 
stává komplikovanější, protože prahová hladina pro parodontopatogeny mezi zdravím a nemocí je neznámá 
a zjevně závisí na jedinečnosti hostitele. Navíc u několika druhů byly detekovány velké intrakmenové 
variace v genetické informaci (tj. různé genotypy), takže ve skutečnosti je genotypová informace nezbytná 
pro posouzení patogenity. Zásadní roli hraje také kvalita reakce hostitele, ale to zatím nelze včasně 
odhadnout. Konečně lze zpochybnit, zda jsou periodontopatogeny endogenními rezidentními druhy nebo 
exogenními útočníky. Novější techniky skutečně vykazují vysoké frekvence detekce všech patogenů u 
zdravých subjektů. To má významný dopad na léčebné strategie. U endogenních druhů je koncovým 
bodem terapie kvantitativní redukce druhů, zatímco u exogenních druhů jsou koncovými body 
eradikace a prevence reinfekce. 

V současné době je nemožné změnit vnímavost hostitele, takže parodontální terapie musí být 
zaměřena na redukci nebo eliminaci parodontopatogenů v kombinaci s obnovením, často chirurgickou 
eliminací kapsy, vhodnějšího (tj. méně anaerobního) prostředí pro prospěšnější mikrobiota. Několik studií 
ukázalo, že přítomnost dříve zmíněných parodontopatogenů (které přetrvávají nebo se po léčbě obnoví) je 
spojena s negativním klinickým výsledkem parodontální léčby. Protože se může jednat o několik druhů, je 
použití antimikrobiálních látek (zejména antibiotik) extrémně obtížné, protože citlivost na antibiotika je u 
parodontopatogenů velmi různorodá a často závisí na zeměpisné oblasti. 

Je zřejmé, že několik klíčových otázek zůstává stále nezodpovězeno. Někteří výzkumníci se ptají, zda je 
přítomnost specifických mikroorganismů v parodontální kapse příčinou nebo důsledkem onemocnění. 
Protože většina parodontopatogenů jsou náročné striktní anaeroby, mohou jen málo přispívat k iniciaci 
onemocnění v mělkých dásňových kapsách a místo toho se vyskytují pouze v hluboké parodontální kapsy, 
což je jejich preferované prostředí.  

 

 


