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1. Úvod 
 
 
 Úrazy stálých zubů představují rozsáhlou a závažnou problematiku v zubním lékařství. 

Úrazy se vyskytují nejčastěji u dětí a nejvíce ohroženy jsou horní frontální zuby. Při úrazu 

bývají postiženy různé struktury stomatognátního  systému. Vedle viditelného poškození 

tvrdých zubních tkání nebo gingivy  bývá v různém stupni poraněn i závěsný aparát, zubní 

dřeň nebo alveolární kost. V řadě případů je součástí zubních poranění též tržná rána 

alveolární sliznice a horního nebo dolního rtu.  Pro lékaře ošetřujícího čerstvý úraz je často 

velice obtížné přesně stanovit, do jaké míry jsou jednotlivé tkáně poškozeny, a proto zvolené 

primární ošetření nemusí být vždy dostačující. Pro snazší a jednotnou diagnostiku doporučila 

v roce 1992 Světová zdravotnická organizace používat terminologii uvedenou v dokumentu 

Application of the international classification of diseases to dentistry and stomatology (113). 

Tato terminologie přesně charakterizuje daný typ poranění a v souladu s touto terminologií 

byl vypracován a doporučen protokol pro ošetřování jednotlivých dentálních úrazů (31, 32).  

 Hojení po úrazu ovlivňuje řada dalších faktorů, jako je stádium vývoje zubního 

kořene, vliv bakteriální infekce v prostředí ústní dutiny a prostupnost obnaženého dentinu pro 

bakterie a jejich toxiny. Chybné ošetření a uvedené faktory bývají příčinou poúrazových 

komplikací, jež se mohou objevit  buď bezprostředně  po úrazu nebo s odstupem až i několika 

let. Ošetřování zubních úrazů a jejich následků je náročné z hlediska časového i finančního a 

pro postiženého představuje často celoživotní problém. Vzniku vážných pozdních 

poúrazových následků může zabránit včasné a správně provedené ošetření akutního úrazu a 

významné jsou též dlouhodobé klinické i rentgenové kontroly postiženého zubu.  
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2. Současný stav problematiky 
 

2.1. Epidemiologie dentálních poranění 
 

Úrazy stálých zubů jsou velice častá poranění v oblasti orofaciální soustavy. Uvádí se, 

že dutina ústní je třetí nejčastěji poraněnou oblastí lidského těla. Do roku 2000 se incidence 

dentálních poranění za období jednoho roku uváděla 1,5 až 3% (16, 43, 69, 100). 

Epidemiologické studie z posledních 10 let však ukazují stoupající výskyt těchto úrazů (83). 

Podle většiny studií bývají nejčastěji postiženy děti ve věku 8 až 14 let (43, 58, 59, 63), 

avšak v posledních letech se ukazuje stoupající prevalence výskytu dentálních úrazů i u 

pacientů ve věku 15 až 25 let (83, 84). Ve všech věkových skupinách jsou muži postiženy 

častěji než ženy a nejvíce ohroženy jsou horní frontální zuby ( 43, 58, 59, 97 ).  

 

 
 
 
 
 
2.2. Etiologie dentálních poranění 
 
 Nejčastější příčinou dentálních úrazů bývá pád nebo náraz na tvrdou překážku (43, 58, 

59). V současné době jsou hlavním etiologickým faktorem různé sportovní aktivity u dětí i 

dospělých pacientů, zejména pak rozvoj cyklistiky (37, 43, 61, 84). Frekvenci výskytu úrazů 

stálých zubů u mladistvých ovlivňuje též jejich životní styl a záliba ve vysoce rizikových 

sportech jako je skateboarding, inline skating nebo horský biking (23, 35, 84). Ve srovnání 

s minulými lety narostl i počet dopravních a kriminálních úrazů často v důsledku konsumace 

alkoholu (25, 71, 83, 114). V literatuře je popisován i nový etiologický faktor, a to pády 

v důsledku nadváhy ( 70 ).  
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2. 3. Charakteristika a doporučené ošetření dentálních poranění 
 
 
2.3.1. Fraktury  klinické  korunky 
 

Fraktury zubní korunky stálých zubů patří mezi nejčastější dentální poranění. 

Postiženy bývají většinou horní frontální zuby, méně často zuby dolní. Závažnost poranění i 

způsob ošetření závisí na průběhu lomné linie. 

 

2.3.1.1. Infrakce a fraktury skloviny 

Prasklina ( infrakce)  je štěrbina ve sklovině, která není spojena se ztrátou tvrdé zubní 

tkáně. Probíhá paralelně se sklovinnými krystaly a končí před dentinosklovinnou hranicí. 

Praskliny skloviny se nejlépe diagnostikují prosvícením světlem, často však zůstávají 

nerozpoznány (9, 43, 58). Nebezpečné jsou zejména nerozpoznané spáry, které zasáhly 

hranici s dentinem ( 26 ). 

 Fraktury skloviny doprovází ztráta zubní tkáně. Nejčastěji se vyskytují na incizální 

hraně nebo na růžku řezáků. Defekt nikdy nedosahuje až k dentinosklovinné hranici (9, 43, 

58). Tato poranění někdy doprovází zvýšená citlivost na chlad a sladké. Ošetření spočívá 

pouze v ohlazení ostrých nerovností skloviny. Při zvýšené citlivosti se poraněná sklovina 

povrchově ošetří fluoridovým preparátem pro lokální použití, sklovinným bondem eventuálně 

i jiným desenzibilizujícím přípravkem ( 49  ).  

Infrakce i fraktury skloviny představují málo závažná poranění tvrdých zubních tkání. 

Přesto však i v těchto případech je nezbytné pacienty opakovaně kontrolovat, neboť síla úderu 

mohla poškodit zubní dřeň nebo periodontální vazy, což se po určité  době  může projevit 

obliterací nebo nekrózou zubní dřeně ( 51, 54, 65).  

 

2.3.1.2. Fraktury skloviny a dentinu nekomplikované 

 Do této skupiny jsou řazeny fraktury, jejichž lomná linie prochází sklovinou a 

dentinem (9, 43, 58). Nejčastěji bývá odlomen meziální nebo distální růžek. Zubní dřeň u 

těchto poranění není sice přímo zasažena, přesto je však u dětí i dospělých pacientů vystavena 

riziku bakteriální kontaminace nebo může být podrážděna termicky a chemicky. Důvodem 

jsou navenek otevřené dentinové tubuly (20-75tis/mm2), kterými mohou bakterie a toxiny 

volně pronikat do dřeňové dutiny (40). Nebezpečí poškození dřeně lze předpokládat zvláště u 

dětí se zuby s nedokončeným vývojem, pro které jsou charakteristické široké dentinové 
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tubuly. Obnažené dentinové tubuly na lomné ploše defektu bývají též příčinou vysoké 

citlivosti na termické podněty a při žvýkání (81). 

      Základním požadavkem terapie u těchto zlomenin je co nejrychlejší překrytí lomné plochy 

dokonale těsnící výplní. Podle soudobých poznatků je nejvhodnějším ošetřením  

fotokompozitní dostavba za použití leptací a bondovací techniky (31, 32). Pokud při 

ošetřování čerstvého úrazu není dostatek času, považuje se za adekvátní postup překrytí 

lomné plochy skloionomerním cementem a kompozitní dostavba se zhotoví v další návštěvě. 

Oddálení definitivní dostavby si mohou vyžádat i další okolnosti jako je silné krvácení z 

okolních měkkých tkání, nutnost dlahování zubů, celkový poúrazový stav pacienta, 

nespolupráce dítěte rozrušeného úrazem  nebo důvodné podezření na nekrózu zubní dřeně 

poraněného zubu. Další možnost ošetření nekomplikované fraktury skloviny a dentinu 

představuje opětné připevnění původního nepoškozeného fragmentu klinické korunky 

kompozitní pryskyřicí (91, 109). V řadě případů se však jedná pouze o ošetření dočasné. 

    Klasický obvaz lomné plochy s hydroxidem vápenatým se v současné době používá 

v případech, kdy defekt zasahuje do těsné blízkosti dřeňové  dutiny. V případě zubů 

s nedokončeným vývojem vzhledem k rozsáhlé dřeňové dutině lze použití hydroxidu 

vápenatého doporučit téměř vždy (49). Tuhnoucí materiál s hydroxidem vápenatým 

přikládáme v tenké vrstvě na nejhlubší místo tak, aby okraje lomné plochy zůstaly volné a 

mohly být překryty hermeticky uzavírající výplní. Včasný uzávěr dentinových tubulů bývá 

zpravidla dostatečnou ochranou zubní dřeně  a  nekróza pulpy vzniká v méně než 5% případů 

(50, 58,  89, 90).  

 

2.3.1.3. Fraktury skloviny a dentinu komplikované  
 
 U těchto zlomenin lomná linie probíhá sklovinou, dentinem a otevírá dřeňovou dutinu 

( 9, 43, 58). Tkáň živé zubní dřeně je při tom poškozena  vlastním mechanismem úrazu a 

navíc je vystavena bakteriálnímu prostředí ústní dutiny. Pokud není včas provedeno řádné 

ošetření, nastávají v zubní dřeni změny, jež vedou k jejímu zánětu, eventuálně k nekróze.  

 Rozhodování o způsobu ošetření ovlivňuje několik faktorů: 

- rozsah perforace (poškození pulpy bývá různě závažné od bodové perforace až po úplné 

otevření dřeňové dutiny) 

- časový faktor (přímé překrytí vitální pulpy je možno provést do 4 hodin po úrazu, 

v případě zubů s nedokončeným vývojem a bodovou perforací i do 24 hodin  ( 28 ) 
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- stadium vývoje kořenového hrotu (u zubů s nedokončeným vývojem kořene je 

prvořadým úkolem zachovat vitální zubní pulpu, aby byl umožněn přirozený vývoj 

kořene a uzávěr foramen apicale) 

- věk pacienta (u starších pacientů je snížená schopnost regenerace pulpy a tím i menší 

naděje na úspěšné přímé překrytí) 

- další doprovodné trauma zubu (přímé překrytí pulpy se nedoporučuje, pokud je u zubu 

s dokončeným vývojem zároveň poraněno periodoncium) 

 

Pečlivé zhodnocení uvedených skutečností je prvním krokem pro výběr správného léčebného 

postupu. V současné době jsou pro ošetřování komplikovaných fraktur zubní korunky 

doporučovány následující  základní schematické postupy: 

 

a/ Přímé překrytí zubní dřeně 
 Toto ošetření lze použít při bodové perforace dřeňové dutiny. Lomná plocha se 

nejprve očistí fyziologickým roztokem, eventuálně 0,5% roztokem chlornanu sodného. Po 

osušení se na obnaženou zubní dřeň nanáší malé množství materiálu s hydroxidem 

vápenatým, který je následovně překryt skloionomerním cementem (74). Ztracená  část 

klinické zubní korunky se nahrazuje hermeticky těsnící kompozitní dostavbou dle časových 

možností buď v téže nebo v další návštěvě. Kromě hydroxidu vápenatého lze v současné 

době použít pro přímé překrytí dřeně MTA (mineral trioxide aggregate), který se považuje za 

dosud nejvhodnější materiál jak pro ošetření obnažené pulpy, tak pro tvorbu bariéry mezi 

zubem a okolními tkáněmi (2, 75, 107). Překážkou širšího uplatnění MTA při ošetřování 

úrazů je zatím vysoká cena tohoto materiálu a jeho nesnadná aplikace.  

 U techniky přímého překrytí zubní dřeně se předpokládá, že během 2-3 měsíců dojde 

k vytvoření tvrdé mineralizované bariéry, která perforaci uzavře. Dle literárních údajů vitalita 

zubní dřeně zůstane zachována u 75% pacientů (28). Přímé překrytí zubní dřeně je úspěšné 

zejména u zubů s nedokončeným vývojem, protože biologické vlastnosti pulpy těchto zubů 

jsou příznivější než je tomu u zubů dospělých pacientů. Za určitou nevýhodu tohoto ošetření  

se považuje častý výskyt obliterace dřeňové dutiny a kořenového kanálku (50, 81). 

Jako další možnost ošetření komplikovaných zlomenin zubní korunky uvádějí někteří autoři 

překrytí obnažené zubní pulpy dentinovým adhezivem (109).  
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b/ Amputace vitální  pulpy (pulpotomie) 
 Metoda pulpotomie spočívá v odstranění části vitální zubní dřeně až na úroveň, kde se 

předpokládá její minimální bakteriální kontaminace. Rána je pak následovně překryta 

obvazem s hydroxidem vápenatým a hermeticky uzavírající výplní. Pulpotomie je indikována 

u zubů s nedokončeným vývojem a to zejména u rozsáhlých perforací nebo tam, kde se 

pacient dostavil k ošetření za dobu delší než 4 hodiny. V takovéto situaci je prvořadým 

úkolem zubního lékaře uchovat v kořenovém kanálku vitální zubní dřeň a zajistit tak další 

vývoj kořene. Amputace vitální pulpy se provádí v lokální anestézii za aseptických 

podmínek.  V současné době rozeznáváme částečnou a hlubokou (cervikální) pulpotomii (28, 

49, 109 ). 

 Při částečné pulpotomii (dle Cveka) se odstraňuje pulpa pouze asi 2 mm pod úroveň 

perforace (28). Pulpotomii provádíme nejlépe sterilní kuličkovou frézou za důkladného 

chlazení. Po opláchnutí fyziologickým roztokem a zástavě krvácení aplikujeme obvaz 

s hydroxidem vápenatým nebo MTA, který překryjeme opět hermeticky těsnícím 

skloionomerním cementem. Částečná pulpotomie je indikována zejména u zubů 

s nedokončeným vývojem a menších perforací, pokud se pacient dostavil k ošetření za dobu 

delší než  2 hodiny (2, 28, 74). 

Hluboká (cervikální) pulpotomie je nezbytná v případech vážného poškození zubní  

dřeně, například při rozsáhlé perforaci na lomné ploše nebo pokud časová prodleva mezi 

traumatem a ošetřením byla příliš dlouhá. Cervikální pulpotomie spočívá v odstranění celé 

koronární pulpy až po úroveň cervikálního zúžení. Další ošetření je stejné jako v předchozím 

případě ( 28, 58, 74). 

V obou případech je nezbytné provádět pravidelné klinické i rentgenové kontroly, 

které umožní zjistit, zda nedošlo ke ztrátě vitality a zda vývoj kořene pokračuje. 

 

 
c/ Exstirpace vitální pulpy (pulpektomie) 
 Exstirpace vitální zubní dřeně a následující endodontická léčba je možný způsob 

ošetření komplikovaných zlomenin zubní korunky u dospělých pacientů a u dětí 

s dokončeným vývojem kořene. Regenerační schopnost zubní dřeně se s přibývajícím věkem 

pacienta snižuje a navíc u zlomenin zubní korunky nelze nikdy vyloučit současné poškození 

nervově cévního svazku v oblasti apexu. Případná nekróza, eventuálně gangréna zubní dřeně, 

pokud není včas diagnostikována, bývá příčinou dalších komplikací jako je vznik  

periapikálního ložiska nebo resorptivního procesu (50, 51, 81). 
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d/ Apexifikace 
 Při ošetřování úrazů stálých zubů s nedokončeným vývojem je vždy prvořadé 

zachovat vitalitu zubní dřeně (58). Pokud následkem úrazu vznikne ireversibilní poškození 

pulpy u zubů v časných vývojových stadiích, je třeba volit odlišné léčebné postupy než je 

tomu u dospělých pacientů. Ireversibilní poškození dřeně u stálého zubu v I. vývojovém 

stadiu je indikací k extrakci a k následnému ortodontickému léčení. Ve II. vývojovém stádiu 

je v případě ireversibilního poškození dřeně indikována tzv. metoda apexifikace, která má za 

cíl vytvořit apikální bariéru z mineralizované tkáně umožňující běžné definitivní zaplnění 

kořenového kanálku. Za tímto účelem po dokonalém ošetření kořenového kanálku (odstranění 

zbytků pulpy, infikovaného dentinu, výplachu) opakovaně plníme kanálek vodní suspenzí 

hydroxidu vápenatého a trepanační otvor uzavíráme hermetickou výplní nejlépe ze 

skloionomerního cementu. Dostatečný apikální uzávěr se obvykle vytvoří za 6 – 20 měsíců od 

zahájení léčení (74). Apexifikace se obvykle používá i u zubů ve III. vývojovém stadiu 

s paralelními stěnami kořenového kanálku a již s téměř definitivní délkou kořene, protože 

krvácení či exsudace v oblasti foramen apicale je často překážkou běžného endodontického 

ošetření (49, 74). 

   Kromě uvedené metody ošetření lze u zubů s nedokončeným vývojem kořene a 

ireversibilním poškozením dřeně použít tzv. apexifikaci v jedné návštěvě, při které se do 

apikální oblasti kořenového kanálku aplikuje asi 4 mm silná vrstva MTA (107, 112). 

Zbývající část kanálku se definitivně zaplní termoplastickou gutaperčou. Hlavní výhodou 

tohoto způsobu ošetření je rychlé dokončení léčení a získání uzávěru apexu, který je 

dostatečně mechanicky odolný, brání průniku mikroorganizmů a umožňuje regeneraci 

periodoncia a kosti.  
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2.3.2. Fraktury korunky a kořene 
 
Tato poranění tvoří méně častou skupinu dentálních úrazů. Jsou následkem přímého 

úderu do oblasti úst a postihují většinou horní frontální zuby, méně často zuby dolní. Fraktury  

korunky a kořene lze dělit podle vztahu k zubní dřeni na nekomplikované (lomná linie 

nezasahuje zubní dřeň) a komplikované (lomná linie probíhá dřeňovou dutinou nebo 

kořenovým kanálkem). Podle průběhu lomné linie rozeznáváme fraktury šikmé, podélné nebo 

tříštivé. 

 

2.3.2.1. Nekomplikované zlomeniny korunky a kořene  

 Lomná linie má obvykle šikmý sklon. Prochází sklovinou a dentinem a končí 

v cementu blízko okraje alveolární kosti. Odlomená část zubu zůstává většinou připojena  

periodontálními vazy k alveolu a gingivě, a proto při vyšetření nacházíme odlomený fragment 

klinické korunky pouze lehce vychýlený z původní polohy. Pohyb úlomku doprovází bolest a 

krvácení z parodontu (9, 43, 58). Ke stanovení správné diagnózy je nezbytné klinické 

vyšetření doplnit vždy dobře čitelným intraorálním rentgenovým snímkem. Ošetření 

nekomplikovaných koronoradikulárních zlomenin je obdobné jako u fraktury zubní korunky. 

Spočívá buď v připevnění koronárního fragmentu kompozitní pryskyřicí nebo v kompozitní 

dostavbě. Abychom zajistili dokonalé hermetické překrytí lomné plochy, je nezbytné nejprve 

provést gingivektomii a pečlivě zastavit krvácení (32, 49, 89, 90, 109). 

 

2.3.2.2. Komplikované zlomeniny korunky a kořene 

  Lomná linie přetíná tvrdé zubní tkáně i pulpu. V cementu zasahuje různě hluboko pod 

okraj alveolární kosti.  Průběh lomné linie je šikmý nebo podélný, při větším počtu lomných 

linií se jedná o zlomeninu tříštivou. Koronární fragment bývá držen ve svém postavení 

periodontálními vlákny. Pohyb úlomku je silně bolestivý a je doprovázen krvácením z pulpy i 

periodoncia (9, 43, 58). Způsob ošetření komplikovaných fraktur korunky a kořene závisí na 

hloubce subgingiválního lomu. Naději na úspěšné a trvalé ošetření mají fragmenty, jejichž 

lomnou  plochu lze posunout dostatečně koronárně (buď ortodontickou extruzí nebo 

chirurgickým snesením okraje alveolární kosti). Uvádí se, že u těchto fraktur je nutný posun 

lomné plochy 3 až 4mm  nad okraj alveolární kosti ( 32, 49, 109, 111). Dostatečně obnažená 

lomná plocha zajistí přehledné a přesné dokončení endodontického ošetření a provedení 

estetické dostavby korunky. Koronární posun kořene navíc umožní vytvoření nového 

gingiválního úponu, což zabrání pronikání infekce z gingiválního sulku do periodoncia ( 26 ).  
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 Z tohoto důvodu je vhodné konzultovat tyto případy se specialistou v oboru 

parodontologie, ortodoncie nebo dentoalveolární chirurgie. Ve všech těchto oborech existují 

techniky umožňující koronární posun fragmentu. Pokud lomná linie zasahuje pod okraj 

gingivy více než 3-4mm, řeší se situace extrakcí postiženého zubu. Extrakce se provádí též 

v případech podélné nebo tříštivé koronoradikulární fraktury (111). 
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2.3.3. Fraktury zubního kořene 
 
 Fraktury kořene stálých zubů patří mezi závažné dentální úrazy. Bývají následkem 

přímého úderu do oblasti úst a postihují obvykle horní frontální zuby, méně často zuby dolní. 

Při úrazu bývají poraněny všechny zubní tkáně kořene, u dolních řezáků jsou často spojeny se 

zlomeninou alveolárního výběžku (43, 58). Pro diagnostiku fraktury je rozhodující rentgenové 

vyšetření. Na rentgenovém snímku se zlomenina projeví jako linie přerušující kontinuitu stínu 

zubního kořene (9). Klinicky nemusí být fraktura zubního kořene vždy rozpoznána a upozorní 

na ni po čase až zbarvení klinické korunky nebo jiná poúrazová komplikace (52). 

 Zlomeniny kořene dělíme podle umístění lomné linie na zlomeniny třetiny cervikální, 

střední a apikální. Na průběhu linie lomu závisí u většiny úrazů jak prognóza poraněného 

zubu, tak i způsob ošetření. Největší naději na  vyhojení mají příčné zlomeniny v apikální a 

střední třetině zubního kořene. Úspěšnost ošetření těchto úrazů záleží především na včasné a 

dokonalé repozici koronárního fragmentu a na dlouhodobé rigidní fixaci poraněného zubu. 

Hlavní komplikací procesu hojení kořenových fraktur je bakteriální infekce, jež proniká 

k lomné linii z gangrenózní zubní dřeně nebo z gingiválního sulku (10, 11). 

 Pokud není pulpa poškozena a oba fragmenty jsou ve správné poloze pevně fixovány, 

hojí se zlomenina kořene zpravidla během několika týdnů kalcifikovanou tkání (obr.1 ). Na 

vnitřní stěně lomné linie je produkován dentin, na zevním povrchu kořene se ukládá cement, 

jehož tvorba přetrvává i několik let (9, 11). 

 Pokud byl koronální fragment nárazem dislokován, je nezbytné provést co nejrychleji  

a nejpřesněji jeho repozici. Andreasen uvádí, že vzhledem k vysoké elasticitě bývá zubní dřeň 

i při výrazném vychýlení koronálního fragmentu pouze natažena a její poškození nemusí být 

závažné (10, 11, 30). Včasná a přesná repozice umožní dokonce i případnou revaskularizaci 

koronální části pulpy v případě, že byla přetržena. V procesu revaskularizace  se uplatňují 

buňky pocházející z apikální části zubní dřeně nebo periodoncia. Pokud v průběhu hojení 

převládnou buňky periodontální, dochází k vmezeření pojivové tkáně do linie lomu (30) .  

 Hojení vmezeřenou pojivovou tkání nastává též v případech, kdy zubní dřeň 

v koronálním fragmentu odumřela a postižený zub byl endodonticky ošetřován za použití 

hydroxidu vápenatého jako dočasné kořenové výplně. Na rentgenovém snímku lze v těchto 

případech pozorovat zaoblení hran v místě lomné linie  ( obr. 2) (9, 11, 52).   

 Hlavní komplikací procesu hojení fraktur zubního kořene  je bakteriální infekce, jež 

proniká k lomné linii z gangrenózní zubní dřeně nebo z gingiválního sulcu. V těchto 

případech se prostor mezi fragmenty vyplní granulační tkání, jež způsobí resorpci lomných 
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ploch kořene a vyvolá zánětlivou reakci v okolní alveolární kosti (9, 10, 11, 29, 52). Lomná 

linie se rozšiřuje a postižený zub je indikován k extrakci (obr. 3 ).  

 Včasné endodontické ošetření a použití hydroxidu  vápenatého jako dočasné  kořenové 

výplně může resorpci zastavit a umožnit přeměnu granulační tkáně na tkáň pojivovou. 

Podmínkou je opět rigidní dlouhodobá fixace koronálního fragmentu a zábrana reinfekce 

lomné štěrbiny (11, 29, 45). Při lokalizaci fraktury v cervikální třetině kořene je velice obtížné 

obě podmínky zajistit, a proto takto poraněné zuby je často nutné v krátké době extrahovat. 

  Další možností terapie fraktur v cervikální třetině kořene je i odstranění koronálního 

fragmentu, ortodontická extruze apikální části kořene a následné zhotovení kořenové inlaye. 

Klinické zkušenosti některých autorů ukazují, že řešením těchto fraktur zubního kořene může 

být propojení zlomených fragmentů kovovým nebo  sklokeramickým čepem po předchozím 

odstranění  zubní dřeně (52). 

 

 Obr. 1,2,3.   Různé typy hojení  fraktury zubního kořene                                             
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2.3.4. Poranění závěsného aparátu stálých zubů 
 
2.3.4.1. Kontuze  

 
 Kontuze je nejméně závažné poranění periodontálních vláken a zubní dřeně, které 

vzniká při lehkém úderu do oblasti úst. Náraz může vyústit v krvácení a otok uvnitř 

periodontální štěrbiny, což se projeví citlivostí při poklepu a žvýkání. Periodontální vlákna 

však nejsou poškozena. Při klinickém vyšetření je zub pevný a v sulcus gingivalis nejsou 

známky krvácení. Rentgenový snímek neprokáže patologické změny (5, 9, 43, 58). 

 Ošetření spočívá ve vyřazení poraněného zubu z artikulace, ve zvýšené péči o ústní 

hygienu a v doporučení měkké stravy na dobu 2 týdnů. Dlahování není nutné. Vzhledem 

k možnému riziku rozvoje nekrózy zubní dřeně jsou vhodné kontrolní testy vitality za 2 až 6 

měsíců po úrazu. Kontrolní vyšetření jsou nutná zejména u dospělých pacientů, u nichž je 

zúžené foramen apicale. Pokud se zjistí příznaky nekrózy zubní dřeně, je nutné endodontické 

ošetření (48). 

 
2.3.4.2. Subluxace 

 
 Jedná se opět o méně závažné  poranění závěsného aparátu a zubní dřeně. Vzniká 

zejména při pádu na obličej nebo při úderu do oblasti úst. Při subluxaci dochází kromě 

poranění cév i k přetržení části periodontálních vláken. Klinicky se tato situace projeví 

lehkým uvolněním zubu a krvácením z gingiválního sulku. Zub však není dislokován a 

rentgenový snímek neprokazuje patologické změny. Ošetření i poúrazové kontroly jsou 

stejné jako u kontuze (5, 9, 43, 58). 

 
2.3.4.3. Extruzivní luxace 
 
 Jedná se o málo časté poranění, kdy je zub v různém rozsahu dislokován koronárně. 

Periodontální vlákna bývají z větší části přetržena a úplné dislokaci zubu z lůžka zpravidla brání 

marginální ligamenta na palatinální straně alveolu. Klinicky nacházíme postižený zub 

v supraokluzi, je značně pohyblivý a z gingiválního žlábku  vytéká krev. Okolní gingiva může 

být poraněna. Rentgenový snímek prokáže rozšíření periodontální štěrbiny v apikální části 

alveolu (5, 9, 48, 58). 

 Hojení po extruzi závisí na tom, jak včas a jak přesně byla provedena repozice. 

K dosažení původního postavení zubu je třeba vytlačit krevní koagulum, které se vytvořilo 

mezi hrotem zubu a dnem alveolu. Toho se dosáhne pomalým a trvalým tlakem ve směru 

dlouhé osy alveolu. Po dosažení správné polohy  zub fixujeme dlahou po dobu 2-3 týdnů (31). 
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Pokud při kontrolním vyšetření zjistíme příznaky nekrózy zubní dřeně, je nutné přistoupit 

k endodontickému ošetření.  

 

 
2.3.4.4. Laterální luxace 

  
 Klinický obraz poranění závisí na velikosti síly, která působila na zub v momentu 

nárazu. Při úrazu vzniká vážné poškození podpůrných zubních tkání i cévního zásobení pulpy. 

Korunka zubu bývá v různém stupni dislokována nejčastěji orálně, apikální část kořene pak 

labiálně. Úraz provází zhmoždění, v těžších případech i fraktura alveolární stěny zubního 

lůžka. Okolní gingiva bývá tržně zhmožděná a z gingiválního žlábku vytéká krev. Postižený 

zub je někdy volně pohyblivý, jindy se pevně zaklíní v nové poloze (5, 9). Rentgenový nález 

u laterálně luxovaných zubů závisí na směru centrálního paprsku. Standardní ortoradiální 

snímek může klamat, neboť se na něm kořen zubu a alveol někdy překrývá. Dislokace zubu 

nemusí být proto vždy prokázána. Naproti tomu excentricky směrovaný paprsek může 

procházet mezi kořenem zubu a prázdným alveolem a tudíž lépe odhalí pravou povahu úrazu. 

 Ošetření laterálně luxovaných zubů spočívá v šetrné repozici a následné fixaci 

poraněného zubu (43). Andreasen doporučuje reponovat dislokované zuby vždy manuálně 

s co nejmenší silou. Toto pravidlo se však obtížně dodržuje v případě zaklínění hrotu kořene 

za odlomený okraj alveolu, kdy k uvolnění zámku je někdy nezbytné šetrně použít i extrakční 

kleště (43). K fixaci luxovaných zubů se v současné době nejčastěji doporučuje semirigidní 

dlaha zhotovená z drátu nebo pásku vysoce pevné pryskyřice Dentapreg. Dlaha se připevňuje 

adhezivní pryskyřicí na labiální plošky poraněných a sousedních zubů (obr. 4a,b). Při laterální 

luxaci ponecháváme fixaci po dobu 3 týdnů, při současné fraktuře alveolárních výběžků ji 

prodlužujeme na 4-6 týdnů. Před sejmutím dlahy je nutné vždy provést kontrolní rentgenové 

vyšetření. Dočasně zvýšená poúrazová aktivita osteoklastů někdy způsobí přechodné 

rozrušení okolní  kosti (6, 9, 27, 79). V těchto případech je nutné prodloužit dobu fixace až na 

2 měsíce. 

 Pokud kontrolní klinické vyšetření a rentgenový snímek prokáží ztrátu vitality zubní 

dřeně nebo  známky zevní zánětlivé resorpce kořene, je to indikací k endodontickému ošetření 

s použitím hydroxidu vápenatého (17). Pokud dojde k laterální luxaci u zubu s nedokončeným 

vývojem, lze kromě uvedených komplikací očekávat také částečnou nebo úplnou obliteraci 

dřeňové dutiny a kořenového kanálku poraněného zubu (7, 27).  
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       Obr. 4. a,b Adhezivně připevněné semirigidní dlahy 
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2.3.4.5. Intruze 
 

 Intruze, neboli vražení zubu do alveolu, je málo časté, ale o to závažnější poranění 

stálých zubů. V naší literatuře je často označováno termínem repulze. K poranění dochází 

v důsledku přímého nárazu, kdy síla působí ve směru dlouhé osy zubu. Postiženy bývají 

převážně horní frontální zuby. Při úrazu je poraněný zub dislokován apikálně, okolní gingiva 

bývá zduřelá a lividní, ve vestibulu se často vyskytuje krevní výron. Intruze může být 

částečná nebo úplná. Úplnou intruzi je nutné pomocí rentgenového vyšetření odlišit od 

avulze, tj. vyražení zubu z lůžka (5, 9, 43) . 

 U dospělých pacientů je pro diagnózu intruze rozhodující rozdílná výše incizní hrany  

postižených a sousedních nepostižených zubů. Ve smíšené dentici je situace obtížnější, neboť 

rozdílnou výši incize mají i zuby, které nejsou zcela prořezány. Vyšetření v tomto případě 

upřesňujeme  poklepem, kdy diagnózu intruze potvrdí vysoký kovový tón, který je pro toto 

poranění charakteristický. Doplňující rentgenový snímek ukáže ztenčení nebo vymizení stínu 

periodontální štěrbiny. Současné poranění alveolární kosti však bývá málokdy prokazatelné 

(12). 

  Ošetření intrudovaných stálých zubů závisí na stavu vývoje kořene. U zubů s  

nedokončeným vývojem kořene lze očekávat spontánní reerupci, v některých případech i 

zachování vitality dřeně a pokračující kořenový  vývoj. Pro kontrolu reerupce se doporučuje 

zhotovit sádrové situační modely, které umožní porovnávat situaci v ústech s výchozím 

stavem na modelu. Pokud  zub do měsíce nejeví známky posunu, je vhodné přistoupit 

k postupné ortodontické extruzi (12). Spolupráce s ortodontistou je nezbytná i v případě 

spontánního prořezávání poraněného zubu, neboť je nutné pro tento zub zajistit dostatek místa 

v zubním oblouku. Poraněný zub je třeba pravidelně kontrolovat i rentgenologicky. Pokud 

rentgenové nebo klinické vyšetření prokáže nekrózu pulpy nebo zevní zánětlivou resorpci 

kořene, je nezbytné odstranit zubní dřeň a zahájit endodontické ošetření za použití hydroxidu 

vápenatého (55). U intrudovaných zubů s dokončeným vývojem kořene je situace složitější. 

Spontánní reerupci v tomto případě nelze předpokládat a zubní dřeň zpravidla podléhá 

nekróze. K ortodontické extruzi je proto třeba přistoupit co nejdříve po poranění, aby bylo 

možné odstranit nekrotickou pulpu dříve než se objeví známky zevní resorpce kořene. I 

v těchto případech se kořenový kanálek nejprve plní hydroxidem vápenatým a definitivní 

kořenová výplň se zhotovuje, až když opakované rentgenové vyšetření zevní resorpci kořene 

vyloučí. Pokud se extruze nezdaří, je nutné zvážit možnost protetického ošetření  postiženého 

zubu,  případně i jeho extrakci (31, 32, 55). 
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2.3.4.6. Avulze (vyražení zub) 
 

  Avulze představuje nejzávažnější poranění závěsného zubního aparátu, při němž jsou 

periodontální vazy zcela přerušeny a zubní kořen opustí zubní lůžko. Tyto úrazy jsou častější 

u mladších jedinců, jejichž periodoncium je rezilientní. Příčinou bývá pád nebo náraz na 

pevnou překážku, postiženy jsou nejčastěji horní řezáky (9, 43, 58). 

  Klinicky se u poraněného pacienta zjistí prázdné zubní lůžko. Doplňující rentgenový 

snímek pomáhá odhalit případné poranění stěny alveolu, poškození sousedních zubů, 

eventuálně cizí těleso, které při úrazu proniklo do alveolární kosti (43). Pokud pacient zub 

nedonesl s sebou, rentgenový snímek je důležitý pro vyloučení intruze nebo zatlačení 

luxovaného zubu do okolních měkkých tkání (73). V případě, že vyražený zub nebyl nalezen, 

je třeba zhotovit i rentgenový snímek plic, aby bylo spolehlivě vyloučeno vdechnutí zubu. 

Důležitou součástí vyšetření je anamnéza, která je zaměřena na údaje týkající se času a 

mechanismu úrazu (13, 31, 32).  

  

 Postižený zub je možné zachovat replantací, prognózu zubu ovlivňují následující faktory:     

           -   délka extraorální periody 

 -   způsob uchování zubu během transportu 

 -   způsob a délka dlahování 

 -   stupeň vývoje kořenového hrotu 

                      -   u zubů s dokončeným vývojem kořene i včasné endodontické ošetření 

Replantace se neprovádí, pokud pacient zub k ošetření nedonesl nebo došlo-li při úrazu k 

mechanickému poškození vyraženého zubu, eventuálně stěny alveolu. Replantace se 

nedoporučuje ani u zubů s široce otevřeným apexem, pokud od úrazu uplynulo více než 60 

minut a zároveň došlo k vysušení periodoncia (48). V těchto případech po replantaci 

následuje rychle probíhající zevní resorpce kořene a zachování zubu bývá pouze krátkodobé. 

Nereplantují se též zuby v chrupu defektním, zuby silně kariézní  nebo zuby s předchozím 

závažným onemocněním parodontu. V úvahu je nutné vzít i celkový zdravotní stav pacienta. 

V ostatních případech je vhodné se o replantaci pokusit. Lékař provádějící akutní ošetření 

však musí zvážit, zda se jedná o replantaci časnou nebo opožděnou (33). 

  Při včasné replantaci nemá extraorální perioda překročit 60 minut  a po dobu 

transportu má být zub uložen ve vlhkém a osmoticky vyváženém prostředí (58). Vhodným 

transportním médiem pro uložení vyraženého zubu je fyziologický roztok nebo mléko, které je 
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v rámci první pomoci většinou dostupné (33). Ideální situace nastává samozřejmě tehdy, pokud 

si pacient sám bezprostředně po úrazu zub replantuje a následovně vyhledá zubního lékaře (48).  

 Postup při replantaci v ordinaci  je následující : 

1. Luxovaný zub se opláchne fyziologickým roztokem a sterilní gázou se šetrně odstraní 

případné nečistoty z povrchu kořene. Po dobu vyšetření pacienta je zub uložen ve 

fyziologickém roztoku. Pokud je replantován zub s nedokončeným vývojem kořene, je 

vhodné k podpoře revaskularizace zubní pulpy uložit zub na 5 minut do roztoku 

doxycyclinu (1 mg na 20 ml fyziologického roztoku).  

 2. Po aplikaci místní anestézie je nutné vyšetřit zubní lůžko a vyloučit přítomnost cizího 

tělesa  nebo fraktury stěny alveolu. 

3. Fyziologickým roztokem se vypláchne ze zubního lůžka krevní koagulum, čímž se sníží    

 pozdější riziko vzniku  ankylózy.  

4. Vlastní replantace vyraženého zubu se provádí jemným tlakem a správné dosazení zubu 

 je kontrolováno rentgenem. 

5. Replantovaný zub je fixován semirigidní dlahou na každé straně ke dvěma sousedním 

 zubům. K dlahování  je vhodný ortodontický drát nebo vysoce pevné formovatelné     

 pásky, které se připevňují adhezivně kompozitní pryskyřicí. 

6. Pacientovi jsou ordinována v doporučené profylaktické dávce antibiotika (například 

 Amoxycillin),  v případě alergie na penicilin  se volí antibiotika  skupiny Clindamycin 

7.  Po replantaci je nutné zkontrolovat tetanickou profylaxi pacienta, v případě potřeby  

zajistit jeho přeočkování   

8.  Na závěr je pacient poučen o významu ústní hygieny a je mu ordinován chlorhexidin    

k výplachům úst. 

 

 Replantovaný zub se dlahuje po dobu 10 až 14 dnů, při současné fraktuře stěny 

zubního lůžka se fixace prodlužuje na 3 až 4 týdny. Replantaci zubů s dokončeným vývojem 

kořene je nutné doplnit vždy  ošetřením kořenového kanálku. Endodontická terapie se  

zahajuje před sejmutím dlahy, to znamená 7- 10 dnů po replantaci. Po odstranění nekrotické 

zubní dřeně se kořenový kanálek opakovaně plní v tříměsíčních intervalech hydroxidem 

vápenatým. K definitivnímu zaplnění kořenového kanálku je vhodné přistoupit až po 6 až 12 

měsících, pokud rentgenový snímek vyloučí známky zevní zánětlivé resorpce. Pulpa zubů 

s nedokončeným vývojem kořene  vykazuje po časné replantaci schopnost revaskularizace, a 

proto se  endodontická terapie provádí pouze v případě zjištění nekrózy zubní dřeně (13, 14). 
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 U pozdní replantace se předpokládá, že periodontální ligamenta na povrchu kořene 

zcela podlehla nekróze. Tento typ replantace je vhodnější u dospělých pacientů, u nichž 

resorpce kořene probíhá mnohem pomaleji a je tudíž naděje na dlouhodobější zachování zubu. 

Opožděná replantace bývá doplněna o některé další úkony. Z kořenového kanálku se odstraní 

nekrotická zubní dřeň a opracovaný kanálek je zaplněn dočasnou kořenovou výplní s 

obsahem hydroxidu vápenatého, u zubů s nedokončeným vývojem se zhotoví ihned 

definitivní kořenová výplň. Před replantací je vhodné umístit zub na 20 minut do 2% roztoku 

NaF. Fluoridová sůl učiní povrch kořene více rezistentním proti působení osteoklastů, čímž se 

oddálí rozvoj zevní resorpce (38).  

 Hojení replantovaného zubu je provázeno změnami jak v oblasti periodoncia, tak 

v zubní dřeni. Pokud si periodontální vlákna uchovala vitalitu, obnoví se během prvého týdne 

po úrazu dentogingivální spojení i kontinuita periodontálních vláken. Periodontální ligamenta  

jsou postupně revaskularizována a po 14 dnech nabývají zpět dvě třetiny své původní 

pevnosti. Hojení zpravidla provází povrchová resorpce kořene. Ta je omezena na vrstvu 

cementu, a pokud v tomto období nepůsobí jiné dráždivé faktory, jsou miskovité defekty 

reparovány prostřednictvím cementoblastů (15).  

 U zubů s nedokončeným vývojem kořene dochází při včasné replantaci i 

k revaskularizaci zubní dřeně. Revaskularizace začíná čtvrtý den po úrazu a postupuje 

rychlostí 0,5 mm za 24 hodin. Andreasen uvádí (14), že během 30 až 40 dnů je dřeňová dutina 

vyplněna vitální pulpální tkání a lze předpokládat i dokončení uzávěru foramen anatomicum. 

 U zubů s dokončeným vývojem kořene tato příznivá situace nenastává. Zubní dřeň 

podléhá nekróze, toxiny a eventuálně i bakteriální infekce pronikají přes foramen anatomicum 

i přes otevřené dentinové tubuly do periodontální štěrbiny. Dochází k trvalému dráždění 

osteoklastů a k rozvoji zánětlivé resorpce kořene (14, 36). Z tohoto důvodu u luxovaných 

zubů s dokončeným vývojem kořene je nezbytné provést endodontické ošetření v krátkém 

časovém rozmezí po replantaci (15). Zuby transportované v suchém prostředí nebo 

dlouhodobě fixované rigidní dlahou postihuje resorpce kořene  s náhradou kostí neboli 

ankylóza (36). U dětí s nedokončeným vývojem kořene nemůže zub v důsledku ankylózy 

sledovat vyvíjející se procesus alveolaris a postižený zub se tak často dostává do výrazné 

infraokluze (76). 

 Replantace zubů představuje pouze dočasný způsob ošetření. U dětí plní replantované 

zuby funkci mezerníku, který pomáhá chránit výšku a šířku alveolu pro pozdější definitivní 

protetické ošetření. U dospělých pacientů probíhá resorpce kořene mnohem pomaleji a 

replantovaný zub může zůstat uchován 10 i více let (88). 
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2.4. Faktory ovlivňující poúrazové hojení 

 
2.4.3. Typ a závažnost poranění 
 
 Při dentálním úrazu bývají tvrdé zubní tkáně, pulpa nebo struktury závěsného aparátu  

postiženy s různým stupněm závažnosti. V případě fraktury klinické korunky  prognózu 

uchování vitality zubní pulpy ovlivňuje zejména vztah lomné linie ke dřeňové dutině. Průběh 

a umístění lomné linie je významný faktor i  pro úspěšné vyhojení  fraktur kořene. Přiblížení 

lomné linie k marginálnímu okraji alveolární kosti snižuje možnost spojení obou fragmentů 

kořene. Závažnost poškození parodontálních tkání se zvyšuje se stupněm dislokace zubu a 

rozsahem poškození alveolární kosti ( Obr. 5 -16 ) (9, 43) . 

 

 

   Obr. 5. Nekomplikovaná fraktura      Obr. 6. Komplikovaná fraktura 

           
 

 

 

     Obr. 7,8, 9  Různý průběh a stupeň dislokace u fraktury kořene    
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  Obr. 10. Případ laterální luxace      Obr.11.  Kombinované poranění 

          

 

      

 Obr.12. Intruze           Obr. 13.  Situace na rentgenovém snímku  

               

 

 

Obr.14, 15,16.    Klinická situace a rentgenový obraz v případě avulze zubů  11 a 22 
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2.4.4. Stadium vývoje hrotu kořene 
 
  Stadium vývoje kořene  představuje v dentální traumatologii významný faktor, který 

u většiny úrazů ovlivňuje jak způsob ošetření, tak často i prognózu poraněného zubu. Za zub 

s nedokončeným vývojem je považován zub v době od  prořezání do ústní dutiny po uzávěr 

kořenového hrotu. Toto období trvá průměrně tři roky. K anatomickým rozdílům patří 

především rozsáhlejší dřeň jak v korunkové, tak kořenové části, slabší vrstva dentinu, kratší 

kořen a nižší klinická korunka zubu. Dřeň má bohaté krevní zásobení a v oblasti hrotu široce 

komunikuje s okolními tkáněmi. To jí dodává schopnost lépe a rychleji odstraňovat  

škodliviny, takže nedochází tak snadno k oběhovým poruchám, jak je tomu v případech, kde 

nervově cévní svazek prochází kapilárním otvorem. V důsledku nižší mineralizace skloviny a 

slabší vrstvy dentinu je však zubní dřeň v případě fraktury korunky mnohem více ohrožená 

než je tomu u zubů vývojově dokončených (95). Pokud v časném stadiu vývoje kořene dojde 

k ireverzibilnímu poškození pulpy, zůstane po její exstirpaci rozsáhlá ranná plocha, která 

znesnadní endodontické ošetření. 

 Vývojové období stálého zubu lze rozdělit na čtyři stadia, při čemž klasifikační 

kritérium představuje  stav krajiny kořenového hrotu ( obr. 17 ) (58) : 

  I.stadium - Jedná se o období pouze několika měsíců po prořezání zubu. Kořen tvoří    

mezodermální papila, která široce komunikuje s okolní tkání. Poměr délky 

kořene k výšce anatomické korunky se  pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,4 :1.  

II.stadium - Toto období trvá přibližně jeden rok. Stěny kořenového kanálku se směrem

 ke hrotu rozbíhají. Poměr délky kořene k výšce anatomické korunky je   

 zpočátku 1:1,  ke konci tohoto období 1,3-1,5 : 1. 

III.stadium - Toto období trvá průměrně jeden rok. Kořen dosáhl již téměř konečné délky, 

  stěny  kořenového kanálku jsou paralelní. 

IV.stadium - Kořen dosáhl definitivní délky a stěny kanálku se směrem ke hrotu sbíhají 

        Obr. 17. Vývoj kořene stálého zubu 
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2.4.5. Prostředí ústní dutiny 
 
 Ústní dutina představuje bakteriálně kontaminované prostředí. V ústech dospělého 

člověka se nachází smíšená mikrobiální flóra skládající se z bakterií, virů, plísní, kvasinek a 

prvoků. Jedná se o kmeny anaerobní i aerobní. Uvádí se, že v 1ml sliny je přítomno 5 – 6 

bilionů mikroorganismů. Většina mikroorganismů pochází ze hřbetu jazyka a ve větším 

množství bývají obsaženy i v gingiválním sulku. V dentální traumatologii se uplatňují 

zejména mikroorganismy adherující k povrchu zubu a vytvářející zubní plak. Tvorba plaku 

probíhá v několika fázích ( 22, 34 ): 

 

1.fáze - Slinné glykoproteiny a glykoproteiny z gingivální tekutiny vytvářejí dentální 

 pelikulu, která umožňuje adhezi mikroorganismů na povrchu zubu. 

2.fáze - Na povrchu pelikuly se usazují G+ koky, které jsou vybaveny vláknitými fimbriemi, 

 na jejichž koncích jsou tzv. adheziny umožňující vazbu mezi strukturami pelikuly a 

 fimbriemi. K těmto mikroorganismům patří zejména kariogenní mikroorganismy 

 Streptococcus sanquis a mitis, které mají schopnost vytvářet vysokomolekulární   

 látky typu polysacharidů, jež slouží jako tmelící látka a zároveň i jako zásobárna 

 energie pro období bez příjmu potravy. 

3. fáze - Plak nabývá na tloušťce, zhoršuje se možnost průniku kyslíku a vytváří se anaerobní 

 podmínky, které umožní usídlení G- anaerobních mikroorganismů (např. Prevotella 

 intermedia, Fusobacterium nucleatum, Capnocytophaga, Porphyromonas gingivalis). 

 

 Zralý zubní mikrobiální povlak je z 90% tvořen mikrobiálními buňkami a zbylých 

10% připadá na intermikrobiální matrix. Broukal (1980) uvádí, že 1mg plaku obsahuje 

250x106  mikroorganismů (22). 

 Gramnegativní mikrobiální kmeny jako například Porphyromonas gingivalis nebo 

Bacteroides melanogenicus produkují enzymy, které rozpouštějí mezibuněčnou hmotu, 

případně i kolagen a zvyšují tak permeabilitu epitelu na dně gingiválního sulku. Kromě toho 

jsou tkáně parodontu poškozovány produkty metabolismu bakterií jako je amoniak, indol a 

sirovodík. Součástí buněčné stěny jsou u některých mikrobiálních druhů lipopolysacharidové 

komplexy tzv. endotoxiny, které se při rozpadu buňky uvolňují do okolního prostředí a 

vyvolávají zánětlivou reakci. Tato zánětlivá reakce představuje obrannou reakci organismu, 

avšak její mechanismy zároveň přispívají k další destrukci parodontu (22, 72, 78 ). 



26 

 Bakterie a jejich toxiny bývají základní příčinou poúrazové nekrózy zubní dřeně u 

fraktur zubní korunky, pokud není včas a dokonale adhezivně překryta lomná plocha dentinu. 

U poranění závěsného aparátu bakterie mohou pronikat přes poškozený dentogingivální 

uzávěr do periodontální štěrbiny, kde negativně ovlivňují hojení poškozených periodontálních 

vláken a přispívají k rozvoji zevní zánětlivé resorpce. V případě intruzí a u replantovaných 

zubů může být  plak pokrývající zubní plošky zanesen přímo do alveolu (1, 15, 41, 80).  
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2. 4.4. Struktura dentinu a jeho prostupnost 
 
 Dentin představuje mineralizovanou tvrdou zubní tkáň, která tvoří jádro klinické 

korunky i kořene. Povrch korunkové části dentinu kryje sklovina, v oblasti kořene vrstva 

zubního cementu. Dentinová tkáň je prostoupena množstvím dentinových tubulů,  v jejichž 

luminech jsou umístěny cytoplasmatické výběžky odontoblastů (obr.18 a,b,c,d) (40, 42). 

Zbytek intratubulárního prostoru je vyplněn tekutinou, která se svým složením  podobá krevní 

plasmě. Při zachované vitalitě zubní dřeně probíhá uvnitř dentinových tubulů biologický 

transport látek významných pro vývoj nové dentinové vrstvy. Proteiny potřebné pro stavbu 

kolagenu jsou tvořeny v těle odontoblastů a na periferii jsou transportovány prostřednictvím 

cytoplasmatických výběžků. Zárověň s transportem proteinů jsou k povrchu přesouvány i 

minerály, což se děje buď na membráně cytoplasmatických výběžků nebo přímo v dentinové 

tekutině (82). Hustota tubulů se od dentinosklovinné hranice směrem k pulpě zvětšuje a to ze 

30 tisíc/mm2 až na 75tisíc/mm2. Zároveň směrem k pulpě dochází k rozšiřování průměru 

dentinových tubulů z 0,5µ na 3-4µ. Na periferii tak celkový průsvit tubulů představuje 1% 

plochy dentinu, na pulpální straně se tento průsvit zvyšuje na více než 40% vnitřní plochy 

dentinu.  Průměr a objem dentinových tubulů závisí též na stáří zubu (40, 77).  

  
Pohyb tubulární tekutiny ovlivňují čtyři fyzikální mechanismy: 
  
a) Filtrace  

  Pohyb dentinové tekutiny v tubulech je způsoben rozdílným tlakem. Pokud dojde 

k poškození na povrchu dentinu, tlak na hranici s pulpou je větší než tlak na periferii dentinu a 

následkem této situace dentinová tekutina proudí směrem k povrchu zubu. Transdentinový tok 

při tom ovlivňuje stáří a tloušťka dentinu. V případě vyššího stáří zubu a větší tloušťky 

dentinové stěny je hydraulická vodivost tubulární tekutiny nižší než je tomu u dentinu u 

mladších jedinců nebo menší šíře dentinové vrstvy (82). 

 

b) Difuze 

            Jedná se o proces, při kterém je rozpuštěná látka transportována z tekutiny s vyšší 

koncentrací směrem do prostředí s nižší koncentrací. Tímto způsobem cizorodé látky, tím i 

bakterie a jejich toxiny, mohou pronikat z povrchu dentinu směrem k pulpě. Z počátku tomuto 

průniku brání filtrační tok dentinové tekutiny, který může cizorodou látku vypudit navenek. 

Po určité době však dochází k částěčnému uzávěru otevřených tubulů. V důsledku toho se 
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filrační tok dentinové tekutiny obrátí a je shodný se směrem difuze. Od tohoto okamžiku jsou 

všechny částice rychle přemísťovány směrem k pulpě. Obdobná situace nastává i v případě 

dokusování na špatně těsnící výplně. Pokud jsou dentinové tubuly na povrchu zubu uzavřeny, 

je pohyb tubulární tekutiny na základě difuze a filtrace omezen a ovlivňují jej pouze změny 

v teplotě, eventuálně kontrakce obsahu tubulů (82).  

c) Osmóza představuje další z fyzikálních mechanismů ovlivňujících transport látek přes 

dentinové tubuly. Pokud povrch obnaženého dentinu pokrývá smear layer, působí tato jemně 

porézní vrstva jako semipermeabilní membrána. Na základě osmózy se vysvětluje bolest, 

která vzniká při kontaktu obnaženého dentinu s koncentrovaným roztokem (citlivost na 

sladké, slané nebo kyselé) (82).  

d) Kapilární síla se při toku tubulární tekutiny uplatňuje pouze nepatrně, neboť lumen 

tubulů není hladké a průběh tubulů je nepravidelný. 

  

 Při zachované a neporušené vrstvě skloviny a cementu jsou dentinové tubuly uzavřené 

a dentin i pulpa jsou chráněny před průnikem cizorodých látek, bakterií i jejich toxinů. V 

případě poškození sklovinné a cementové vrstvy je zubní dřeň vystavena působení zevních 

škodlivin (18). Klinicky permeabilní uspořádání dentinu ovlivňuje též úspěšnost ošetření u 

některých terapeutických výkonů. Okrajová netěsnost adhezivních výplní a následná 

kontaminace zubní dřeně může být příčinou odumření zubní dřeně i v případě dostavby 

odlomené zubní korunky (19, 89, 90). 
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             Obr. 18 a,b,c,d  Struktura dentinu 
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2. 4. 5.  Základní obecné a imunologické faktory ovlivňující hojení  
 
 Poraněná tkáň vysílá v průběhu hojení různé signály, které působí na okolní buněčnou 

populaci. Odpovědí na vysílané signály je proliferace, migrace a diferenciace buněk. 

Významným faktorem ovlivňujícím hojení bývá přítomnost cizího tělesa nebo bakterií. 

Základním mechanismem obrany organismu proti patogenním bakteriím, jejich toxinům nebo 

jiným cizorodým látkám je zánětlivá reakce. Obrannou reakci však provází řada procesů, 

které zároveň přispívají i k destrukci postižených tkání. Tato situace nastává  i u dentální 

úrazů a může komplikovat hojení, zejména při poranění periodontálních tkání, a přispívat 

k rozvoji zevní resorpce kořene (72, 78, 117). 

 

2. 4. 5. 1.  Reakce cév a nespecifická obrana 

 Akutní zánět se vyznačuje zvýšenou cévní permeabilitou a nespecifickou leukocytární 

obranou proti bakteriím. Cévní reakce je vyvolána jednak látkami pocházejícími z krevní 

plasmy (bradykininem, kalikreinem, aktivátorem plasminogenu, složkami komplementu, 

fibrinovými produkty) nebo látkami uvolňovanými přímo  z tkání  nebo z buněk (histaminem, 

serotoninem, prostaglandiny, lymfokiny, lysozomálním materiálem) ( 3, 22).  

 Zvýšená cévní permeabilita vede k zesílenému prostupu leukocytů, zejména 

neutrofilních granulocytů (polymorfonukleáry) (116). Ty jsou schopny  fagocytovat a usmrtit 

mikroorganismy, případně strávit zbytky buněk. Rozeznání a příjem těchto substancí 

usnadňují opsoniny (protilátky, které jsou součástí komplementu) tím, že se navážou na 

povrch substance určené ke strávení. Neutrofilní granulocyty mají na svém povrchu receptory 

pro opsoniny a v jejich cytoplasmě se nacházejí granula (lysozomy) vybavená různými 

enzymy a antibakteriálními látkami. Po fagocytóze a následném strávení mikroorganismů 

pomocí lysozomálních enzymů dojde k uvolnění enzymatických látek, například kolagenóz, 

do okolní tkáně. Tím dochází  následovně k rozpouštění vazivových struktur (22). 

 Granulocyty jsou přitahovány k antigenu endo- nebo exogenními chemotaktickými 

faktory. Mezi exogenní chemotaktické faktory se řadí například peptidy, které jsou 

uvolňovány bakteriemi. Endogenní chemotaktické faktory pocházejí z hostitelského 

organismu a představují je kininy, prostaglandiny, leukotrieny, lymfokininy a složky 

komplementu. Chemotaxi (cílený prostup tkání směrem k antigenu) polymorfonukleárů však 

mohou omezovat určité faktory, které uvolňují některé bakterie jako například Actinobacillus 

actinomycetemcomitans nebo Prevotella melaninogenica (22,  117). 
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 Nespecifická obranná reakce organismu není dostatečně účinná proti všem antigenům, 

a proto bývá aktivována i specifická imunitní odpověď. 

 
2. 4. 5. 2. Specifická imunitní odpověď 
 
 Specifická imunitní odpověď se rozděluje na dva typy - na humorální a buněčnou. Za 

oba typy specifické obrany jsou odpovědné B- a T-lymfocyty, které pocházejí z kmenových 

buněk kostní dřeně. B-lymfocyty humorálního systému vyzrávají po kontaktu s antigenem 

v plasmatické buňky, které produkují protilátky tzv. imunoglobuliny různých tříd. Následkem 

aktivace B-lymfocytů uvolňují T-lymfocyty lymfokininy, které mají nejrůznější funkce, při 

čemž mohou vyvolávat další zánětlivou reakci nebo resorpci (22, 93, 101, 115). 

 

  Mezi funkce lymfokininů patří: 

- chemotaxe a zábrana zpětnému vstupu do cév u polymorfonukleárních granulocytů 

- regulace B-lymfocytární produkce protilátek 

- regulace proliferace T-lymfocytů 

- regulace proliferace fibroblastů a produkce kolagenu 

- aktivace osteoklastů 

- nespecifická cytolýza buněk hostitele  ( lymfotoxin) 

- zamezení reprodukce virů (interferon) 

 

  Imunoglobuliny jednotlivých tříd mají různé úkoly:  

IgG  -  váže se na bakterie a usnadňuje jejich fagocytózu 

IgA -  je obsažen ve slinách (má označení sekretorický), brání vazbě bakterií  na  

 povrchy v dutině ústní 

IgE - váže se na mastocyty nebo basofilní granulocyty, při druhém kontaktu s antigenem 

 způsobuje degranulaci těchto buněk a tím uvolnění histaminu, heparinu a leukotrienu s 

 následnou cévní reakcí 

 

Reakcí IgG nebo IgE s antigenem vznikají komplexy antigen – protilátka. Tyto komplexy 

mohou  následovně aktivovat systém komplementu, což je komplex 17 různých proteinů 

vyskytujících se v séru. Po aktivaci imunokomplexy dojde k vyvolání řady reakcí těchto 

proteinů. Jednotlivé faktory jsou při aktivaci rozštěpeny  na větší a menší podjednotku. 

Konečným výsledkem těchto reakcí je opět zvýšená cévní permeabilita, chemotaxe 

neutrofilních granulocytů i anafylotoxická aktivita (78) . 
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2.4.5.3. Mediátory zánětlivé reakce 

 

 Kromě již uvedených mediátorů, jako jsou histamin, serotonin nebo lymfokiny, hrají 

v zánětlivé reakci významnou roli také prostaglandiny, leukotrieny, bradykinin a interleukiny 

(3, 22, 34, 117 ). 

 

Prostaglandiny - jsou deriváty  kyseliny arachidonové, která je syntetizována buněčnými typy 

jako makrofágy, eozinofilní granulocyty nebo fibroblasty. Produkci prostaglandinů podporuje 

například histamin nebo serotonin. Prostaglandiny působí vazodilataci, zvyšují cévní 

permeabilitu, regulují agregaci  trombocytů, stimulují osteoklasty a vyvolávají horečku a 

bolesti (3, 22). 

 

Leukotrieny - jsou též deriváty kyseliny arachidonové. Jsou syntetizovány mastocyty, 

bazofilními granulocyty, případně dalšími buňkami. Mezi leukotrieny se řadí i SRS-A (Slow 

reacting substance of anaphylaxis), který mnohonásobně zvyšuje cévní permeabilitu (22). 

 

Bradykinin - vzniká v krevní plasmě, zvyšuje cévní permeabilitu a podílí se na vyvolání 

bolesti. 

 

Interleukiny – jsou důležité regulační proteiny imunitní reakce, při čemž interleukin-1 

podporuje aktivitu osteoklastů (3, 104).  
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2.4.5.4. Faktory ovlivňující osteoklastickou aktivitu 
 
 
     Aktivace resorptivních procesů je stále středem zájmu řady výzkumných prací. V roce 

1996 popsal Roodman kostní resorpci jako fyziologický proces uplatňující se při růstu a 

remodelaci skeletu (98). Resorpci působí osteoklasty, které byly popsány  jako obrovské 

buňky obsahující 10 až 20 jader. Těmto buňkám se po stránce morfologické i funkční  

podobají odontoklasty působící resorpci tvrdých tkání kořene ( 67, 86, 93, 116). 

 

 Osteoklastogeneze je výsledkem diferenciace mononukleárů a progenitoru buněk 

makrofágů. Spojení těchto buněk, jež je základem vzniku osteoklastů, závisí na aktivaci 

RANK (= Receptor activator of nuclear factor). Jedná se o receptor na povrchu RANKL ( = 

Receptor activator of nuclear factor ligand), který je produkován ve stromatu buněk a 

osteoblasty. RANKL je vypuštěn do tkáně a přilepí se na receptory progenitoru buněk 

mononuclearů a makrofágů. Buňky makrofágů a mononuklearů se shlukují, spojují a tvoří 

osteoklasty, které mohou napadat povrch kořene (41, 86, 104, 105). Osteoklastogeneze je 

regulována  kombinací přímých nebo nepřímých aktivátorů ( jako například parathyreoidní 

hormon, kortikosteroidy, vitamin D, růstový hormon nebo cytokininy) a osteoklastických 

inhibitorů ( například calcitonin a estrogeny) (38,  85, 86, 104 ).  

 

 Nedávno byl v literatuře popsán nově objevený regulátor klastické buněčné aktivity 

označený jako osteoprotegerin / osteoclast inhibitory factor. Jedná se o rozpustný receptor, 

který je schopný inhibovat RANKL od interakce s RANK, což vede k zablokování 

osteoklastické geneze (53, 67). Tento buněčný signál byl identifikován u různých buněčných 

typů včetně buněk periodontálních ligament, odontoblastů a cementoblastů. Tato skutečnost 

může vysvětlit jejich ochranný vliv na povrchu kořene po poranění závěsného aparátu ( 104). 
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2.5. Charakteristika nej častějších poúrazových následků 
 
2.5.1. Poúrazová diskolorace zubní korunky 

 Změna barvy klinické korunky je nejméně závažným poúrazovým následkem. 

Červenomodré zabarvení klinické korunky je často pouze dočasné a jeho příčinou bývá 

proběhlé krvácení v dřeňové dutině, kdy určité množství krevních pigmentů proniklo do 

dentinových tubulů. Po resorpci krevního výronu toto zabarvení většinou vymizí (5, 58). 

Pokud zubní dřeň po úrazu odumřela, k zabarvení dochází následkem gangrenózního 

rozkladu proteinů. Barva klinické korunky se pak mění v červenozelenou až šedočernou. 

Takováto změna barvy a transparence intaktní korunky u jediného  zubu v zubním oblouku 

bývá téměř vždy známkou proběhlého dentálního traumatu, a to i v případech,  kdy  

pacient úraz v anamnéze neuvádí  (Obr. 19, 20) ( 46). Žluté zabarvení klinické korunky je 

většinou příznakem dalšího následku, a to obliterace dřeňové dutiny a kořenového kanálku 

(obr. 21,22) (5, 7). Příčinou růžové skvrny (pink spot) na vestibulární nebo orální ploše 

korunky bývá zpravidla závažný poúrazový následek, a to vnitřní zánětlivá resorpce (58). 

 

  Obr. 19,20. Šedá diskolorace zubu 11 upozornila na frakturu kořene 

      

 

Obr. 21, 22.  Žlutá diskolorace je příznakem obliterace dřeňové dutiny 
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2.5.2.  Obliterace dřeňové dutiny a kořenového kanálku.  

 Obliterace vzniká nejčastěji po poranění cév v apikální oblasti a je způsobena 

zvýšeným ukládáním osteo-dentinu  do dřeňové dutiny a kořenového kanálku (obr 23, 

24). Tato reakce zpravidla nastává, když se obnoví krevní zásobení ischemizované pulpy. 

Reakce na chlad a elektrický test vitality při tom může, ale nemusí být pozitivní. Zatím 

nebylo objasněno, co je příčinou obliterace, zda se jedná o důsledek zvýšené  látkové 

výměny odontoblastů nebo zda ji podmiňuje pronikající  infekční agens. U zubů s 

nedokončeným vývojem se uvažuje též o možnosti, že do široce otevřeného kořenového 

kanálku vcestují růstové buňky, které pak produkují tvrdou mineralizovanou tkáň typu 

osteodentinu či cementu (7, 65). 

      K obliteraci dřeňové dutiny, případně kořenového kanálku dochází též u zubů, u nichž 

bylo v důsledku komplikované fraktury korunky provedeno přímé překrytí zubní dřeně 

nebo pulpotomie (26, 28, 50, 51). Obliterace v těchto případech vzniká následkem 

nekontrolovatelné dentinogeneze, kterou vyvolaly účinky  preparátů s obsahem hydroxidu 

vápenatého. U fraktur zubního kořene provází obliterace hojení vmezeřením vaziva a 

vyskytuje se zejména  v apikálním fragmentu (30).  

 Obliterace zpravidla nepůsobí pacientovi žádné subjektivní obtíže, neboť zub i přes 

negativní reakci na chlad zůstává  vitální. Proto také většina autorů nepovažuje počínající 

obliteraci za indikaci k endodontické léčbě (7, 96). Je nutno však počítat s tím, že pokud 

dojde následně k odumření zubní dřeně a k vytvoření periapikálního ložiska, je 

endodontické ošetření velice obtížné a vždy při něm hrozí nebezpečí perforace stěny 

zubního kořene. Obdobná situace nastává, pokud v budoucnu vznikne potřeba u takto 

postiženého zubu zhotovit kořenovou nástavbu.  

 

  Obr. 23, 24.  Poúrazová obliterace pulpy 
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2.5.3. Poúrazové odumření zubní dřeně   

 

 Nekróza zubní dřeně patří k nejčastějším následkům úrazů stálých zubů. Příčinou 

bývá  poškození nebo úplné přerušení nervově cévního svazku v oblasti foramen 

anatomicum nebo bakteriální kontaminace úrazem obnažené zubní dřeně (6). V poslední 

době se klade důraz  i na možnost průniku mikroorganismů nebo jejich toxinů skrze 

otevřené dentinové tubuly (66, 80). Tato situace nastává zejména u fraktur klinické 

korunky, pokud lomná plocha nebyla včas překryta dokonale těsnící výplní (81, 92). 

     Diagnóza poúrazového odumření zubní pulpy není vždy zcela snadná, neboť dosud běžně 

používané testy /test chladem nebo testování elektrickým proudem/ nás neinformují přesně o 

skutečném stavu zubní dřeně (62). Zejména u dětských pacientů je třeba testy vitality 

považovat za pouze orientační. Proto také zánik vitality zubní dřeně bývá zpravidla 

diagnostikován až v době, kdy se objeví symptomy svědčící o kontaminaci zubní dřeně 

bakteriální infekcí. Mezi takovéto příznaky patří  šedavé zbarvení klinické korunky, zvýšená 

pohyblivost zubu, poklepová nebo nákusová bolestivost a zejména pak rentgenový nález 

periapikálního ostitického ložiska (obr. 25) (48, 95, 97). 

 

    Obr. 25. Nález je příznakem nekrózy  
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  2.5.4. Chronické periapikální léze  

 Chronická periodontitis vzniká nejčastěji v důsledku průniku bakteriální infekce 

z gangrenózní zubní dřeně do periapikálních tkání. Vyskytuje se ve dvojí formě.  Jednak 

jako neohraničený chronický zánět, při němž se granulační tkáň  šíří spongiózními prostory 

do okolní kosti. V druhém případě, při dobré obranyschopnosti organismu, má granulační 

tkáň sklon k vazivové přeměně a tím i k ohraničení procesu. Posttraumatická periapikální 

ložiska bývají nálezem na rentgenovém snímku u pacientů, u kterých nebyly prováděny 

pravidelné poúrazové kontroly. Vyskytují se zejména po poranění závěsného aparátu, kdy 

postižené zuby mají často intaktní zubní korunku a prvním upozorněním na tuto 

poúrazovou komplikaci bývá výskyt intraorání nebo extraorální píštěle (obr. 26, 27) (17, 

48, 50). Existují různé názory o původu bakterií, které kontaminují zubní dřeň odumřelou 

v důsledku poranění závěsného aparátu (57). Jednou z možností je cesta hematogenní, 

druhou možností pak průnik bakterií z gingiválního sulku skrze periodontální štěrbinu (27, 

44, 57, 101). 

  

      Obr. 26, 27.  Intraorální pístěl a nález na rentgenovém snímku 
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2.5.5. Resorpce tvrdých zubních tkání  

   Resorpce tvrdých zubních tkání představují  nejzávažnější poúrazovou komplikaci, 

která, pokud není včas zjištěna a léčena, může končit ztrátou zubu. Proces resorpce 

tvrdých zubních tkání nebyl dodnes přesně objasněn. Předpokládá se, že resorpci působí 

obrovské vícejaderné buňky typu osteoklastů. Zároveň se však při resorptivním procesu 

uplatňuje i vliv dalších faktorů, jako jsou cytokiny, enzymy a prostaglandiny (3, 86, 93, 

104). Po úrazech zubů se setkáváme  jak s vnitřní, tak s vnější resorpcí (41). 

          

  2.5.5.1. Vnit řní /interní/  poúrazová  resorpce  

 Vnitřní resorpce tvrdých  zubních tkání  je vzácnější.  Uvádí se  asi u 2% pacientů, 

kteří utrpěli kontuzi nebo subluxaci stálého zubu. Podle histopatologického obrazu 

rozeznáváme metaplastickou a zánětlivou vnitřní resorpci (41). 

          Při metaplastické resorpci je resorbovaný dentin i přilehlá část zubní dřeně 

následovně nahrazována tvrdou mineralizovanou tkání podobnou kosti nebo zubnímu 

cementu. Klinicky je metaplastická resorpce asymptomatická a postižený zub může 

dokonce  reagovat i na termické podněty. Na rentgenovém  snímku se tento typ vnitřní 

resorpce jeví jako nepravidelné rozšíření kořenového kanálku. Resorbovaný prostor bývá 

vyplněn rentgenkontrastní tkání, takže  rentgenový snímek  vyvolává dojem, že se jedná o 

částečnou obliteraci kořenového kanálku  (41, 93). 

            Druhým typem vnitřní resorpce je resorpce zánětlivá, která bývá označována též  

jako  vnitřní granulom.  Podstatou procesu je přeměna zubní dřeně v granulační tkáň          

s obrovskými buňkami. Tyto buňky resorbují stěnu dřeňové dutiny nebo kořenového 

kanálku směrem k povrchu. Stejně jako metaplastická resorpce bývá i vnitřní zánětlivá 

resorpce většinou  náhodně objevena  na rentgenovém snímku, kde se jeví jako oválné 

projasnění v oblasti dřeňové dutiny nebo  kořenového kanálku (obr. 28, 29) (41, 93). I 

tento typ resorpce probíhá často asymptomaticky.  Pokud nejsou po úrazu prováděny 

dostatečně dlouhou dobu pravidelné kontroly,  zjistí se zpravidla až  v době, kdy došlo  k 

perforaci  stěny kořene a k rozšíření zánětlivého resorpčního procesu do periodontální 

štěrbiny (47). 
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  Obr. 28, 29.  Nálezy poúrazové vnitřní resorpce   
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  2.5.5.2. Zevní /externí/ poúrazová resorpce kořene  

 Zevní poúrazovou resorpci kořene dělíme podle klinického a histopatologického 

obrazu do 3 základních kategorií. Jsou to zevní povrchová resorpce, zevní resorpce s 

náhradou kosti a zevní zánětlivá resorpce (8, 41).  

 

        Zevní povrchová resorpce je charakterizována výskytem drobných  resorpčních lakun 

na povrchu kořene. Defekty vznikají následkem lokalizovaného poškození cementu nebo 

po poranění periodontálních vazů. Na rentgenovém snímku je povrchová resorpce málokdy  

rozpoznatelná. Při vhodné projekci  může být patrná jako malé nerovnosti na laterální 

ploše kořene nebo na apexu (obr. 30, 31). Lamina dura a rozsah periodontální štěrbiny 

zůstávají zachovány. Pokud zůstane zachována i vitalita zubní dřeně, resorpce se zastaví a 

lakuny mohou být reparovány novotvořeným cementem ( 8). 

Přechodný úbytek tvrdých zubních tkání na apexu bývá pozorován též v případech 

bakteriální kontaminace nekrotické zubní dřeně. Na rentgenovém snímku se jeví jako 

polokruhové nebo nálevkovité projasnění v oblasti apikální štěrbiny. Nález je indikací pro 

zahájení endodontické terapie (17). 

 

Obr. 30 a,b  Povrchová resorpce na laterální ploše kořene 

                                         

 

Obr. 31 a,b,c Resorpce apexu po replantaci zubu 12 
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          Zevní resorpce s náhradou kosti nastává po těžkém poranění závěsných vazů, 

zejména, pokud došlo k jejich rozdrcení a vysušení (33). Vyskytuje se ve dvojí formě  a to 

buď jako zevní metaplastická resorpce nebo jako ankylóza (13, 14, 15, 93). Oba typy 

resorpce probíhají obdobně a jsou charakterizovány tím, že je resorbovaná tvrdá zubní tkáň 

postupně nahrazována novotvořenou kostí 4, 8, 41). U metaplastické resorpce zůstává mezi 

zubní tkání a novotvořenou kostí mezera, která je vyplněna vazivem. Vazivo obsahuje 

velké množství zánětlivých a osteoklastických buněk,  které působí další resorpci zubu 

(obr. 32). U ankylózy tato novotvořená kost nasedá přímo na tvrdé zubní tkáně a je s nimi 

pevně spojena (obr. 33). Oba procesy probíhají bez příznaků.  Na rentgenovém snímku 

mají defekty nepravidelný tvar a zasahují různě hluboko do stěny kořene (4). Pomůckou 

pro rozlišení obou typů resorpce bývá vyšetření poklepem, který u ankylózy má jasný 

kovový tón (4, 36, 60). Prognóza v případě metaplastické  resorpce není dobrá, kořen je 

postupně zcela resorbován (108). U ankylózy naopak zub nejeví žádné známky viklavosti  

a může být dlouhodobě zachován (87). 

  

           Obr. 32. Resorpce metaplastická               Obr.33   Ankylóza  
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Zevní zánětlivá resorpce představuje nejtěžší formu poúrazové resorpce a je 

vysvětlována jako následek chronického dráždění osteoklastů. Iritačním stimulem bývají 

nejčastěji bakterie a jejich toxiny, které do periodontální štěrbiny pronikají buď z odumřelé 

zubní dřeně nebo přes poškozený epiteliální úpon v oblasti zubního krčku (8). Příčinou 

může být i infekce, která byla zanesena do zubního lůžka při vlastním úrazu ( např. u 

intruze) nebo při replantaci (14, 15). V periodontální štěrbině se vytváří typická granulační 

tkáň s lymfocyty, plasmatickými buňkami a polymorfonukleárními leukocyty. Na povrchu 

kořene se vyskytují četné lakuny obsahující klastické buňky (105). Zevní zánětlivá 

resorpce probíhá asymptomaticky a nejčastěji postihuje apex nebo oblast cervikální. 

Vyskytuje se zpravidla u luxačních poranění nebo po replantaci stálého zubu. Začíná záhy 

po poranění,  obvykle se uvádí doba 2-3 týdny po úrazu (9). U dětí, jejichž zuby mají 

tenkou dentinovou stěnu a široké dentinové tubuly, probíhá  proces často velice rychle, 

takže se během několika měsíců  resorbuje celý kořen ( Obr. 34 a, b).  U starších pacientů 

se naopak zánětlivá resorpce objevuje  až po řadě měsíců a její průběh bývá pomalejší. 

Prevencí poúrazové zánětlivé resorpce je včasné endodontické ošetření poraněného zubu a 

dodržování pravidel ústní hygieny (17).    

 

      Obr. 34 a, b   Rychlý průběh zánětlivé resorpce po replantaci zubu 12 
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  2.5.6.  Změny na marginálním parodontu   

 Změny na marginálním parodontu jsou dalším často velmi závažným pozdním 

následkem  poranění stálých zubů. K resorpci alveolární kosti a vytvoření parodontálních 

defektů dochází trojím způsobem. Nejčastěji se jedná o přímé traumatické poškození 

kostního okraje alveolu (9). Další příčinou změn na marginálním parodontu je posun 

těsnícího epitelu směrem apikálním v důsledku poškození cervikálních vazů  a  průniku 

infekce do periodontální štěrbiny (5). Příčinou může být též odumření zubní dřeně a 

následné pronikání bakteriální infekce a tvořícího se exsudátu přes periodontální štěrbinu 

do gingiválního žlábku. Podél kořene se vytváří nejprve chronická periodontitida, která, 

není-li včas postižený zub endodonticky ošetřen, vede postupně k vytvoření desmodontální 

píštěle (6, 17, 48, 79, 97). Parodontální defekt, který vznikl jako následek úrazu, bývá 

většinou lokalizován  pouze na jedné stěně zubního kořene (Obr. 35, 36). Pokud je 

následkem úrazu postižena vestibulární strana alveolu, je ztráta marginální kosti většinou 

doprovázena ústupem gingivy a obnažením zubního krčku. Je nutno též zdůraznit, že riziko 

poúrazového poškození parodontu výrazně zvyšuje i špatná ústní hygiena pacienta (5 ). 

 

                 Obr. 35, 36   Poúrazová resorpce alveolární kosti 

 

                     

 

 

 



44 

3. Cíl disertační práce 
 
 V rámci disertační práce je provedeno kompletní vyhodnocení souboru pacientů, kteří 

byli pro poraněním stálých zubů ošetřeni na Stomatologické klinice FN a LFUK v Plzni. 

 Cílem klinické části studie bylo provést rozbor epidemiologických údajů a zjistit 

výskyt poúrazových následků u jednotlivých skupin dentálních poranění. Získané údaje byly 

porovnány s výsledky uváděnými v zahraniční literatuře. Klinická část studie byla zároveň 

zaměřena i na zjištění souvislostí mezi věkem pacienta, stupněm vývoje kořenového hrotu,  

způsobem ošetření, dodržením doporučovaných poúrazových kontrol a stupněm závažnosti 

případných poúrazových následků. 

 Cílem experimentální části studie bylo prokázat nebo vyloučit možnost průniku 

barviva z povrchu kořene do pulpy kořenového kanálku. Kladný výsledek podpoří klinické 

úvahy, že příčinou bakteriální kontaminace nekrotické  pulpy u zubů postižených traumatem 

závěsného aparátu mohou být bakterie nebo jejich toxiny, které pronikly do periodontální 

štěrbiny z ústní dutiny a to zejména ze zubního plaku. 
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4. Klinická část disertační práce 
 
 

4.1.  Materiál a metodika 
 
Během naší studie  jsme na základě dokumentace retrospektivně vyhledali a následovně 

zkontrolovali  384 pacientů (124 žen  a 260 mužů), kteří byli v letech 1995-2005 pro 

dentální poranění ošetřeni na Stomatologické klinice LFUK a FN v Plzni. Do studie jsou 

zařazeni děti i dospělí pacienti, kteří po ošetření akutního úrazu zůstali v péči 

stomatologické kliniky, takže je bylo možné dlouhodobě sledovat. Minimální doba 

sledování je 5 let. Z dokumentace pacientů našeho souboru jsme zjišťovali věk v době 

úrazu, příčiny úrazů, druh a počet poraněných zubů a typ dentálního poranění. Celkově je 

sledován soubor 889 zubů. 

  V průběhu kontrolních vyšetření jsme u každého zubu sledovali barvu klinické 

korunky, pohyblivost zubu a reakci na poklep. Termální test na chlad byl prováděn za 

pomoci tetrafluorethanu T = -50 (Cognoscin, AVEFLOR, CZ). Součástí poúrazových 

kontrol po roce a po 5 letech byly intraorální rentgenové snímky poraněných zubů.   

Výskyt poúrazových následků byl statisticky analyzován statistickým testem – test o shodě 

relativních četností. 
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4. 2.  Výsledky 
 
4.2.1.Vyhodnocení epidemiologických údajů 
 
 Z celkového počtu 889 poraněných stálých zubů byly nejčastěji poraněny velké 

horní řezáky ( 554 případů). Nejvyšší počet poraněných zubů během jednoho úrazu jsme 

zaznamenali u 25letého pacienta, který si po pádu s kola u 3 zubů způsobil poranění 

závěsného aparátu a u 6 zubů frakturu klinické korunky s různým stupněm závažnosti( tab. 

1). 

 

     Tab. 1. Druh a počet poraněných zubů 

 
Typ zubu Počet úrazů Typ zubu Počet úrazů 

zub  13 9 Zub 33 3 

zub  12 81 zub 32 27 

zub  11 277 zub 31 48 

zub  21 279 zub 41 49 

zub  22 84 zub 42 25 

zub  23 3 zub 43 4 

 
 
 
 Věkové rozmezí pacientů v našem souboru bylo v době úrazu od 6 do 65 let.  Nejvíce 

poraněných zubů ( 299 zubů ) bylo ošetřeno ve věkové kategorii 11 až 15 let. Ve všech 

věkových skupinách byli muži postiženi dentálním úrazem častěji než ženy ( tab. 2).  

 

      Tab. 2.  Věk pacientů v době úrazu 

 
Věk pacientů v době úrazu 

 

Věková skupina  
 

Počet mužů Počet žen 
Celkový po čet 

pacient ů 

Počet 
poran ěných 

zubů 
 6  -  10 let 80 42 122 288 
11  - 15 let 87 49 136 299 
16  - 20 let 32 19 51 132 
21  - 25 let 40 9 49 108 
26 -  30 let 6 3 9 21 
nad  30 let 15 2 17 41 

Celkem 260 124 384 889 
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Porovnáním věkového složení pacientů v letech 1995 až 2000 a 2001 až 2005 jsme zjistili, že 

po roce  2000 došlo k nárůstu poranění závěsného aparátu u pacientů ve věku 11 až 30 let ( 

graf 1).   

 

Graf č.1. Porovnání výskytu poranění závěsného aparátu před a po roce 2000 
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 V našem souboru jsme se setkali se všemi typy dentálních poranění. Nejčastěji se jednalo o 

nekomplikované fraktury zubní korunky {233zubů ( 26,2%)}a laterální luxace {207zubů (23,3%). 

Kombinované poranění tvrdých zubních tkání korunky a závěsných vazů bylo zjištěno 21 zubů 

(2,36%) a tyto případy byly hodnoceny jako samostatná skupina. Nejméně často se v našem 

souboru vyskytly fraktury, kdy lomná linie zasáhla oblast korunky i kořene {5zubů ( 0,6%)}. 

Z celkového počtu 58 vyražených zubů bylo replantováno 49 zubů (17 zubů s nedokončeným 

vývojem kořene a 32 zubů s dokončeným vývojem kořene) (tab. 3). U části pacientů jsme se 

kromě úrazu zubů setkali s dalším přidruženým poraněním. Jednalo se zejména o poranění 

měkkých tkání ( 83 případů), zlomeniny čelistních kostí ( 21 případů) a pro celkově závažné 

poranění  bylo 21 pacientů hospitalizováno. 

 

Tab. 3 Výskyt dentálních poranění  
 

Výskyt dentálních poran ění 

Diagnóza poran ění 
Počet zubů 

  Diagnóza poran ění 
Počet zubů 

Fraktura skloviny 58   Kontuze 14 
Nekomplikované fraktury korunky 233   Subluxace 58 
Komplikované fraktury korunky 76   Extruzivní luxace 89 
Fraktury korunky a kořene 5   Laterální luxace 207 
Fraktury kořene 49   Intruzivní luxace 21 
Fraktury spojené s luxací zubu 21   Avulze ( vyražení) 58 



48 

 
4. 2. 2. Příčiny dentálních poranění 
 
 Jako nejčastější příčinu dentálního poranění uváděli  pacienti našeho souboru různé 

sportovní aktivity {100 případů (26,0%)}. Jízda na kole byla hodnocena  samostatně a jako 

příčina dentálního úrazu byla zjištěna u 75 pacientů ( 19,5%). Z ostatních příčin byla 

v dokumentaci uvedena hra nebo školní, dopravní, domácí a pracovní úraz. Napadení cizí 

osobou bylo uvedeno celkově u 25 pacientů (6,5%) a v rámci studie jsme zjistili, že tato 

příčinu poranění se vyskytla nejčastěji ve věkové skupině 21 až 25 let (11 pacientů) (tab.4).        

 

 

Tab. 4.  Příčiny dentálních poranění v jednotlivých věkových skupinách 
 

Příčiny dentálních poran ění 

Příčiny úraz ů 
6 -10 
let 

11 -15 
let 

16 -20 
let 

21 -25 
let 

26 -30 
let 

  30 a 
více let 

Celkový 
počet 

N = 
384 

Sportovní aktivity 23 41 21 12 2 1 100 26.0% 
Cyklistika 16 32 14 9 2 2 75 19.5% 
Hra 44 23 0 0 0 0 67 17.4% 
Školní úrazy 15 24 4 1 0 0 44 11.5% 
Domácí úrazy 16 6 1 6 1 4 34 8.9% 
Dopravní úrazy 6 7 4 9 1 3 30 7.8% 
Pracovní úrazy 0 0 0 1 3 5 9 2.3% 
Napadení druhou 
osobou 2 3 7 11 0 2 25 6.5% 
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4. 2. 3. Výskyt poúrazových následků u jednotlivých typů poranění 
 
 Poúrazové následky po poranění stálých zubů byly diagnostikovány na základě 

nálezů klinických a rentgenových kontrolních vyšetření. Jednotlivé typy dentálních úrazů jsou 

hodnoceny samostatně a tabulky 5 a 6 ukazují klinické a rentgenové nálezy v průběhu 5letého 

sledování. 

 

 
Tab. 5.  Klinické nálezy během 5letého sledování  
 

Klinické nálezy během 5letého sledování  

Typ úrazu Po čet 
Šedá 
diskol. 

Žlutá 
diskol. 

Bolest 
na 
poklep  

Negativ. 
reakce  

na chlad Otok 
Vikla- 
vost 

Spont. 
bolest Píšt ěl 

Fraktura 
skloviny 58 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Nekomplik. 
fraktura 233 

6 0 2 14 0 0 2 0 
Komplikov. 
fraktura 76 

5 0 3 9 0 0 1 0 
Fraktura 
korunky a ko ř 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Fraktura 
kořene 49 

4 7 12 18 2 16 0 0 
Kombinace 
fraktury a 
luxač. úrazu 

21 
7 2 9 14 1 3 2 0 

Kontuze 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subluxace 58 3 1 5 7 4 0 4 4 
Extruzivní 
luxace 89 19 2 9 31 5 1 8 5 
Laterální 
luxace 207 37 14 29 102 15 5 19 9 
Intruzivní 
luxace 21 9 1 2 18 2 0 1 0 
Avulze 49* 6 0 5 13 2 2 2 1 
 
*9 zubů nebylo replantováno 
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Tab. 6.  Rentgenové  nálezy během 5letého sledování 

 

Rentgenové  nálezy během 5letého sledování 

Typ úrazu 
Poče

t OKK 
Periap. 

léze 

Intern.  
resorp.
kořene 

Povrch. 
resorp. 
kořene 

Resorp. 
s náhr. 
kosti 

Zánětl.  
resorp. 
kořene 

Hojení 
tvrdou 
zub. tk. 

Hojení 
vmezeř. 
vaziva 

Fraktura 
skloviny 58 0  0  0  0  0  0 NA  NA 
Nekomplik. 
fraktura 233 0  0 1  0  0  0 NA NA 
Komplikovaná 
fraktura 76 4 

               
4  0  0  0  0 NA NA 

Fraktura 
korunky a ko ř. 5  0  0  0  0 0  0 0  0 
Fraktura 
kořene 49 21 3 14 29  0 18 19 12 
Kombinace 
fraktury korun. 
a luxace 21 7 9 1  0  0 0 NA NA 

Kontuze 14 0  0  0 0  0  0 NA NA 

Subluxace 58 4 6 1 1  0  0 NA NA 

Extruzivní 
luxace 89 12 15 2 1 1 5 NA NA 
Laterální 
luxace 207 31 41 3 2 6 24  NA NA 

Intruzivní 
luxace 21 2 3  0 1  0 7 NA NA 

Avulze 49* 0 8  0 15 21 13  NA NA 

Celkem 889 81 89 22 49 28 67 19 12 

 

OKK –  Obliterace kořenového kanálku 
* 9 zubů nebylo replantováno 
NA – nelze aplikovat 
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4.2.3.1. Následky zlomenin klinické korunky 
 
  
 Výskyt poúrazových následků u nekomplikovaných fraktur zubní korunky byl málo 

častý. Poúrazová nekróza  byla diagnostikována pouze u 7 zubů ( 3% ; No=233) a ve výskytu 

nebyl zjištěn rozdíl mezi zuby s dokončeným {5 ze 166 zubů (3,01%)} a nedokončeným 

vývojem zubního kořene {2 ze 67 zubů (2,98%)} (P= 0,9935). V případě kombinovaných 

poranění, kdy kromě fraktury tvrdých zubních tkání korunky byly postiženy i periodontální 

vazy, byla poúrazová nekróza zubní dřeně zjištěna signifikantně častěji. V těchto případech 

byla poúrazová nekróza  zjištěna u 11z 15 zubů s nedokončeným vývojem kořene ( 73,3%) a 

u 3 ze 6 zubů s dokončeným vývojem kořene (50%) ( P = 0,3185). 

  

 V případě komplikovaných fraktur zubní korunky byly nekróza zubní dřeně zjistěna 

celkově u 8 poraněných zubů. U těchto úrazů výskyt poúrazové nekrózy závisel na zvolené 

metodě ošetření. Nekróza pulpy se vyskytla častěji u zubů, kde zvolenou metodou ošetření 

bylo přímé překrytí zubní dřeně (5 z 11 zubů; 45,5% ) než u metody pulpotomie (3 z 22 zubů; 

13,6%). Statisticky nebyl zjištěn rozdíl mezi zuby s dokončeným a nedokončeným vývojem 

zubního kořene. Všechny hodnocené zuby s komplikovanou frakturou zubní korunky byly 

bez poranění parodontu.   

 

 Dle rentgenového vyšetření se z dalších poúrazových následků u fraktur zubní 

korunky vyskytly chronická periodontitis ( 4 zuby), obliterace zubní pulpy ( 4 zuby) a vnitřní 

resorpce (1zub).   

           Výskyt následků u jednotlivých typů fraktur zubní korunky celkově shrnuje následující 
tabulka č.7 . 
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Tab. 7. Výskyt poúrazových následků u fraktur zubní korunky 

 

Výskyt poúrazových následků u fraktur zubní korunky  

Typ úrazu 

Stupeň 
vývoje 
kořene Ošetření 

Počet 
zubů 

Vitální 
pulpa ND 

CH
P OKK 

Inter. 
resor.  

Exter. 
resor.  

Extr
. 

Nedokončený Dostavba 11 11 0 0 0 0 0 0 Fraktura 
skloviny Dokončený Dostavba 47 47 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený Dostavba 67 65 2 0 0 1 0 0 
Nekomplik.  
fraktura 
korunky Dokončený Dostavba 166 161 5 0 0 0 0 0 

PPD 4 3 1 1 0 0 0 0 
Nedokončený 

Pulpotomie 13 12 1 0 2 0 0 0 

PPD 7 3 4 1 1 0 0 0 

Pulpotomie 9 7 2 1 1 0 0 0 

Komplikov. 
fraktura 
korunky Dokončený 

Exstirpace 43 0 0 1 0 0 0 0 

Nedokončený 
Dostavba a 
dlahování 6 3 3 0 4 0 0 0 

Kombinace
fraktury a 
luxace 

Dokončený 
Dostavba a 
dlahování 15 4 11 9 3 1 0 0 

 
PPD  -  přímé překrytí dřeně 
ND   -   nekróza dřeně 
CHP -   chronická periodontitis 
OKK-  obliterace kořenového kanálku 
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Včasnost ošetření zubů s frakturou klinické korunky 
 
 Dle údajů dokumentace jsme u 369 případů fraktur zubní korunky sledovali dobu od 

úrazu do prvního ošetření. Do jedné hodiny bylo provedeno ošetření u 32 zubů, za déle než 24 

hodin byla lomná plocha překryta u 99 zubů (graf 2).  

 
 
 

Graf  2.  Včasnost ošetření u fraktur klinické korunky 
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4.2.3.2. Následky fraktur zubní korunky a kořene 
 
 
 
 Tento typ dentálního poranění byl v našem souboru nejméně častý. Současná fraktura 

zubní korunky a kořene se vyskytla pouze v 5 případech, při čemž 1 zub byl extrahován a u 4 

zubů byla provedena exstirpace vitální zubní dřeně. Poúrazové následky se u tohoto typu 

poranění nevyskytly. 
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4.2.3.3. Následky fraktur kořene stálých zubů 
 
 
 V rámci studie jsme hodnotili celkově 49 zubů, z toho u 5 zubů vývoj kořene nebyl 

dokončen. Následky fraktur zubního kořene jsme v našem souboru hodnotili s ohledem na 

umístění lomné linie, v úvahu jsme brali též včasnost  a způsob ošetření poraněného zubu.  

 

Umístění lomné linie 

 Do souboru jsou zahrnuty pouze zuby, u kterých lomná linie zasahovala minimálně 3 

mm pod okraj alveolární kosti. Z celkového počtu fraktur zubních kořenů se dle rentgenového 

snímku lomná linie nejčastěji nacházela ve stření třetině ( 24 zubů; 49%). V cervikální krajině 

se vyskytovala u 16 zubů (33%) a v apikální třetině byly lokalizována u 9 zubů (18 %) ( graf 

3 ). 

 

Graf č.3.  Lokalizace lomné linie 
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Včasnost ošetření 

 U pacientů jsme sledovali dobu, která uplynula mezi úrazem a prvním ošetřením. Do  

3 hodin po poranění se k ošetření dostavilo 17 pacientů,  6 pacientů vyhledalo ošetření až po 

24 hodinách. U 16 pacientů se nám nepodařilo tento údaj z dokumentace zjistit ( tab. 8 ). 

 
 
Tab. 8.  Doba od úrazu do ošetření 

 
    Doba od úrazu do ošet ření 

    
Do  3 hodin 17 pacientů 
Do  6 hodin   3  pacienti 
Do 12 hodin   5 pacientů 
Do 24 hodin   2 pacienti 
Nad 24 hodin   6 pacientů 
Nezjištěno 16 pacientů 
 
 
 
 
Způsob ošetření 

 Základem ošetření u všech kořenových fraktur zařazených do našeho souboru bylo 

dlahování. K dlahování byla u 24 pacientů použita pryskyřičná kapničková dlaha, u 9 pacientů 

litá chromkobaltová dlaha a u 16 pacientů rigidní drátěný oblouk připevněný adhezivní 

kompozitní pryskyřicí. Doba dlahování se pohybovala od 8 do 16 týdnů. Endodontické 

ošetření zubní dřeně bylo s různým úspěchem provedeno celkově u 29 zubů, z toho u 3 zubů 

byla provedena exstirpace vitální zubní dřeně již při prvním ošetření tohoto typu dentálního 

úrazu. 
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Výsledky hojení lomné linie u fraktur zubního kořene 

 Hojení zlomeniny zubního kořene jsme zjišťovali u 47zubů na základě hodnocení 

kontrolních intraorálních snímků. Dva zuby jsme do tohoto hodnocení nezařadili, neboť byly 

extrahovány z důvodu nedostatečné fixace krátce po ošetření akutního úrazu.  

 V oblasti apikální se tvrdou mineralizovanou tkání vyhojilo 8 zubů, vmezeření vaziva 

do lomné linie nastalo u 1 zubu. K průniku granulační tkáně do lomné linie kořene v této 

lokalizaci u žádného poraněného zubu nedošlo. 

 Ve střední třetině kořene se u 11 zubů fragmenty spojily tvrdou mineralizovanou 

tkání. U 9 zubů nastalo po endodontickém ošetření vyhojení vmezeřením vaziva do lomné 

linie. Dle záznamů v dokumentaci ve všech 9 případech došlo k poúrazové nekróze zubní 

dřeně. Ke ztrátě zubu v důsledku průniku granulační tkáně do lomné linie ve střední třetině 

kořene došlo u 2 případů. 

 V cervikální třetině kořene byl průnik granulační tkáně do lomné linie a následná 

extrakce zjištěna u 14 zubů. Vyhojení lomné linie vmezeřením vaziva bylo v této lokalizaci 

zjištěno ve 2 případech. Spojení fragmentů kalcifikovanou tkání v cervikální časti kořene se 

nevyskytlo ( graf  4 ). 

         

 

    Graf č. 4.  Způsob hojení lomné linie 
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Celkové zhodnocení následků u fraktur zubního  kořene 

 Z celkového počtu 49 fraktur zubního kořene se poúrazová nekróza vyskytla u 18 

(36,7%) poraněných zubů, z toho ve 3 případech byla spojena s rozvojem chronické 

periodontitis. Celková nebo částečná obliterace kořenového kanálku ( nejčastěji v apikálním 

fragmentu) byla rentgenovým vyšetřením zjištěna u 21 zubů (42,9%). Zevní resorpce 

fragmentů kořene v místě linie lomu byla pozorována u všech 44 případů ( 100%) fraktur 

kořene zubů s dokončeným vývojem, u zubů s nedokončeným vývojem byl tento následek 

pozorován u 3 z 5 poraněných zubů. Vnitřní resorpce tvrdých zubních kořene v místě lomné 

linie byla zjištěna u 14 zubů (2 zuby s nedokončeným vývojem kořene a 12 zubů 

s dokončeným vývojem zubního kořene). Celkově 16 zubů ( 32,65%) postižených frakturou 

kořene bylo nutno v průběhu 5letého sledování extrahovat (graf 5). 

 
 

Graf č. 5. Celkový výskyt poúrazových následků u fraktur kořene 
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4.2.3.4. Následky poranění závěsného aparátu 
 
 Výsledky klinického i rentgenového vyšetření ukázaly, že výskyt poúrazových 

následků byl ovlivněn závažností poranění závěsného aparátu a stupněm vývoje kořenového 

hrotu ( tab. 9, 10). 

 

Tab. 9. Klinické nálezy 
 

Klinické nálezy 

Typ poran ění 
Počet 
zubů 

Šedá 
diskolor. 

Žlutá 
diskolor.  

Bolest 
na 

poklep 
Negat. r. 
na chlad  Otok  Viklavost  

Ústup 
gingivy  Píštěl 

Kontuze 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subluxace 58 3 1 5 7 4 0 0 5 
Extruzivní 
luxace 89 19 2 9 31 5 1 0 5 
Laterální 
luxace 207 37 14 29 102 15 5 7 9 
Intruzivní 
luxace 21 9 1 2 18 2 0 1 0 

Avulze* 58 6 18 5 13 2 2 0 3 

Celkem 447 74 36 50 171 28 8 8 22 
 
* 9 zubů nebylo replantováno 
 

 

Tab. 10. Rentgenové nálezy 
 

Rentgenové nálezy 

Typ úrazu 
Počet 
zubů Oblit.  

Periapik. 
ostitis  

Vnit řní 
resorpce  

Povrch. 
resorpce  Ankylóza  

Zánětlivá 
resorpce  

Ztráta 
kosti 

Kontuze 14 0 0 0 0 0 0 0 
Subluxace 58 4 6 1 0 0 0 0 
Extruzivní luxace  89 12 12 2 1 1 5 3 
Laterální luxace 207 31 27 3 6 2 24 15 
Intruzivní luxace 21 2 1 0 1 0 7 2 
Avulze 58 0 17 0 15 21 13 2 
Celkem 447 49 63 6 23 24 49 22 
 
* 9 zubů nebylo replantováno 
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 V případě poranění bez dislokace zubu (N=72) byly následky zjištěny pouze u 

subluxací a výrazně častěji postihly zuby s dokončeným vývojem kořene. Z poúrazových 

následků se u této skupiny poranění  vyskytovala nejčastěji nekróza zubní dřeně, která byla 

prokázána u 7 z 53 zubů ( 13,2%)  s dokončeným vývojem kořene, a obliterace kořenového 

kanálku, která celkově postihla 4 z 58 subluxovaných zubů (6,9%). 

 

 U  extruzivních luxací (N=89) se nekróza zubní dřeně vyskytla celkem u 26 zubů 

(29,2%) a nebyl zjištěn rozdíl mezi zuby s dokončeným a nedokončeným vývojem zubního 

kořene. Z dalších poúrazových následků se u těchto poranění vyskytla  obliterace kořenového 

kanálku, která byla zjištěna signifikantně častěji u zubů s nedokončeným vývojem kořene 

(62,5%) než u zubů s nedokončeným vývojem ( 8,64%) ( P= 0,0001). Významným nálezem 

byl výskyt poúrazové resorpce (zevní resorpce u 7 zubů, vnitřní resorpce u 1 zubu).  

 

 U  laterálních luxací (N=207) byl výskyt poúrazových následků obdobný. Nejčastější 

poúrazovou komplikací byla nekróza zubní dřeně, která celkově postihla 98 z 207 zubů 

(47,3%) a signifikantně častěji se vyskytla u zubů s dokončeným vývojem (P= 0,0001). 

Obliterace zubní dřeně byla naopak signifikantně častěji zjištěna u zubů s nedokončeným 

vývojem ( 23 zubů; 34,85%) než u zubů s dokončeným vývojem ( 8 zubů; 5,67%) (P= 

0,0001). U 32 zubů byl zjištěn nález zevní resorpce kořene a u 3 zubů známky vnitřní 

resorpce.  

 U této skupiny poranění jsme též zaznamenali u 34 zubů resorptivní změny na 

marginálním okraji alveolární kosti. V 6 případech šlo o současnou frakturu čelistní kosti. U 8 

případů resorpce postihla vestibulární stranu alveolu a ztráta marginální kosti byla spojena s  

ústupem gingivy a obnažením zubního krčku. V rámci studie bylo 13 zubů s poúrazovým 

defektem úspěšně ošetřeno metodou řízené tkáňové regenerace. Ve 2 případech bylo toto 

ošetření neúspěšné a během jednoho roku došlo k progresi parodontální léze, takže bylo nutné 

zuby extrahovat. 

 

 V případě intruzivních  luxací (N=21), které jsou zastoupeny ve sledovaném souboru 

pouze v malém počtu, byl zjištěn významný výskyt poúrazových následků. Poúrazová 

nekróza postihla celkově 16 zubů (76,2%), zevní resorpce 8 zubů (38,1%) a obliterace zubní 

dřeně  2 zuby (9,5%). Vnitřní resorpce se u tohoto typu poranění nevyskytla. 
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 Následující tabulka zobrazuje celkový výskyt poúrazových následků u poranění 

závěsného aparátu s dislokací i bez dislokace zubu ( tab. 11). 

 

 
 
 
Tab.11. Výskyt poúrazových následků 
 

Výskyt poúrazových následk ů u poran ění závěsného aparátu 
Typ 
poran ění  

Stav vývoje 
kořene 

Počet 
zubů 

Živá 
dřeň ND 

Chron. 
period.  Obliter.  

Vnit ř. 
resorp.  

Zevní 
resorp.  Píštěl 

Nedokončen  2 2 0 0 0 0 0 0 
Kontuze Dokončen 12 12 0 0 0 0 0 0 

Nedokončen  5 5 0 0 1 0 0 0 
Subluxace Dokončen 53 46 7 7 3 1 0 5 

Nedokončen 8 6 2 1 5 0 1 0 Extruzivní 
luxace Dokončen 81 57 24 14 7 2 6 5 

Nedokončen 66 57 9 3 23 1 9 0 Laterální  
luxace Dokončen 141 52 89 38 8 2 23 9 

Nedokončen 9 3 6 0 2 0 4 0 Intruzivní 
luxace Dokončen 12 2 10 3 0 0 4 0 
 

ND – nekróza dřeně 
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4.2. 3.5. Výskyt následků u replantovaných zubů 
 
 Výskyt následků u avulze, vzhledem ke specifické problematice, byl hodnocen 

odděleně od ostatních poranění závěsného aparátu. Kromě následků jsme u sledovaného 

souboru (N=49)  zjišťovali způsob transportu vyraženého zubu, délku extraalveolární periody 

a způsob endodontického ošetření. 

 

 

 Způsob transportu vyraženého zubu 

Způsob transportu se ze zápisů v dokumentaci podařilo zjistit pouze u 34 replantovaných 

zubů. Pacienti si na ošetření přinesli 16 zubů ( 33 %)  v suchém prostředí ( v kapesníku nebo 

gáze ) a 13 zubů (27 %) ve vlhkém prostředí (vlhký kapesník, roztok Framykoinu, mléko). Ve 

4 případech ( 8 %) byl zub převážen nejprve na sucho a později byl zubním lékařem 

poskytujícím první pomoc vložen do fyziologického roztoku. Jeden pacient (2%) si při 

transportu umístil vyražený zub do dolního vestibula. U 15 zubů ( 30 %) se  nepodařilo zjistit, 

v jakém prostředí byl zub během transportu uložen ( tab. 12). 

 

Tab. 12. Způsob transportu luxovaného zubu 
 
       Transportní medium Po čet % 
v suchu 16 33% 
neznámé 15 30% 
ve vlhku 13 27% 
v suchu, následně ve fyziologickém roztoku 4 8% 
v dolním vestibulu 1 2% 
Celkem hodnoceno 49 100% 
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 Extraalveolární perioda 

 

Dobu od úrazu po replantaci jsme sledovali na základě údajů v dokumentaci u 39 

replantovaných zubů. Včasná replantace byla provedena pouze u 4 zubů. V 3 případech byl 

zub replantován ihned po poranění, v 1 případě do 30 minut. U 8 zubů byla replantace 

provedena  do 1 hodiny po poranění. Delší extraorální periodu než 1 hodinu jsme zjistili u 27 

zubů. Nejdelší časový interval mezi úrazem a replantací byl 24 hodin. U 10 zubů se dobu od 

úrazu po replantaci nepodařilo zjistit ( graf 6). 

 
 

Graf  6. Doba od úrazu do replantace 
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 Endodontické ošetření 

Endodontické ošetření bylo provedeno  u 43 replantovaných zubů ( 12 zubů u dětí, 31 zubů u 

dospělých pacientů). Bez endodontického ošetření bylo v daném souboru ponecháno 6 zubů 

(12%). Před replantací byly definitivně endodonticky ošetřeny 4 zuby (8 %).  U 32 zubů 

(66%) s dokončeným vývojem byla profylaktická endodontická léčba s hydroxidem 

vápenatým zahájena 10 až 14 dnů po replantaci. U všech 32 zubů byla po otevření cavum 

pulpae zjištěna nekrotická zubní dřeň. U 7 replantovaných zubů (14%) byla endodontická 

léčba zahájena až po rentgenovém nálezu zevní resorpce (tab. 13 ).  

 
Tab.  13  Endodontické ošetření 
 

                     Ošetření  Počet zubů 

Endodontické ošetření před replantací            4   ( 8% ) 

Endodontické ošetření 10 až 14 dnů po replantaci           32  ( 66%) 

Endodontické ošetření za delší dobu po replantaci             7  (14 %) 

 Bez endodontického ošetření ponechány             6  ( 12%) 

 
 

Způsob vhojení replantovaného zubu 

Vhojení replantovaného zubu jsme hodnotili na základě kontrolních rentgenových snímků. 

Úspěšné vhojení zubu provázené pouze povrchovou resorpcí jsme zjistili u 15 zubů (31%). 

Resorpce s náhradou kosti se v našem souboru vyskytovala u 21 replantovaných zubů (43%). 

Zevní zánětlivá resorpce postihla celkově u 13 zubů (26%). Ztráta alveolární kosti byla 

zjištěna u 2 zubů (4%), 19 zubů  ( 39% )  bylo nutno v průběhu studie extrahovat ( graf 7). 

   

Graf 7. Způsob vhojení replantovaného zubu 
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 Kromě včasného odstranění nekrotické zubní dřeně bylo v našem souboru vhojení 

většiny replantovaných zubů ovlivněno rychlostí i způsobem transportu vyraženého zubu. 

Vliv obou faktorů demonstruje případ  pacienta, který si v čtrnácti letech během 2 týdnů 

postupně vyrazil 2 zuby.  

 

 

Zub 42 -  transport na sucho v kapesníku, replantace provedena opožděně ( déle než 1 hodina) 

  - před replantací odstraněna zubní dřeň a kořenový kanálek zaplněn Ca(OH)2 

  - zub byl dlahován 14 dnů pryskyřičnou kapničkovou dlahou 

  

Zub 11  - během transportu zub uložen v dolním vestibulu, replantace provedena do 45 minut  

            - zub fixován  14 dnů drátěným obloukem adhezivně připojeným k sousedním zubům 

            - před sejmutím fixace odstraněna zubní dřeň, kořenový kanálek zaplněn Ca(OH)2    

 

 

 Po roce byly kořenové kanálky obou zubů zaplněny definitivní kořenovou výplní. Poslední 

kontrolní rentgenové snímky zubů 42 a 11 byly zhotoveny 7 let po úrazu. Dle rentgenového 

snímku zub 42 je postižen resorpcí s náhradou kosti, u zubu 11 došlo pouze k povrchové 

resorpci na hrotu kořene. Klinicky jsou oba zuby pevné a funkčně vyhovují (obr. 37 -39 ). 
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Obr.  37 a,b,c,d .  Průběh po replantaci zubu 42 
 

         
              po 7 letech 
  
 
Obr. 38 a,b,c  Průběh po replantaci zubu 11 
 

        
          po 7 letech 

 
 
Obr. 39. Celkový pohled na replantované zuby 11 a 42 
             ( 7 let po replantaci) 
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4.2.4. Příčiny poúrazové ztráty zubů 
 
 Z celkového počtu 889 poraněných stálých zubů bylo nutné v průběhu sledovaného 

období 39 zubů extrahovat. Do pěti let po úrazu došlo ke ztrátě 19ti replantovaných zubů {z 

toho 13 zubů ( 26,5%) bylo extrahováno z důvodu zevní zánětlivé resorpce, 6 zubů (12,2%) z 

důvodu zevní resorpce s náhradou kosti}. Zároveň byl u replantovaných zubů zjištěn 

statistický rozdíl 0,0092 mezi extrahovanými zuby s dokončeným a nedokončeným vývojem 

zubního kořene. 

V případě fraktur zubního kořene (N=49) bylo nutno extrahovat 16 zubů ( 32,6%). 

Nejčastějším důvodem extrakce u tohoto typu poranění bylo tvorba granulační tkáně  v oblasti 

lomné linie a následná zevní zánětlivá resorpce obou fragmentů. Chronická periodontitis 

spojená se zevní zánětlivou resorpcí kořene byla příčinou  ztráty 2 zubů postižených laterální 

luxací a 1 zubu s intruzivní luxací. V 1 případě byla v rámci akutního ošetření byla provedena 

extrakce zubu s kombinovanou frakturou korunky a kořene, kdy lomná linie zasahovala 

hluboko pod okraj alveolární kosti. 
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4.2.5. Statistické zhodnocení následků 

 Statisticky bylo provedeno porovnání ve výskytu poúrazových následků mezi zuby 

s dokončeným a nedokončeným vývojem zubního kořene. Ke statistickému zhodnocení byl  

použit test o shodě relativních četností. Výsledky statistického vyhodnocení jsou zobrazeny 

v následujících tabulkách ( tab. 14 -  18). 

 

Tab. 14. Doba diagnózy nekrózy zubní dřeně 
 

Doba diagnózy nekrózy zubní d řeně 

Včasná diagnóza ND Pozdní diagnóza ND 
Skupina pacient ů 

Nekróza 
zubní 
dřeně 

No zubů 
V průběhu 6 měsíců po 

úrazu 1 rok po úrazu 
Více než 1rok  

po úrazu 
Děti - zuby s otevřeným apexem 38 35 92.1% 2 5.3% 1 2.6% 

Děti - zuby s uzavřeným apexem 86 79 91.9% 4 4.7% 3 3.5% 

Pacienti  starší než 15 let 115 44 38.3% 25 21.7% 46 40.0% 

 

ND – nekróza dřeně 

 

Tab. 15. Statistický rozdíl u fraktur zubní korunky  
 

Rozdíl u nekomplikovaných fraktur korunky s a bez  dislokace 
Fraktury bez 

dislokace 
Fraktury s 
dislokací % % 

Vývoj 
zubního 
kořene 

Celkový 
počet 
zubů 

s frakturou 
korunky 

No zubů ND No zubů ND ND u zubů 
bez dislokace 

ND u zubů s 
dislokací 

P- value  

Nedokončený 73 67 2 6 3 2,99% 50,00% < 0.0001 
Dokončený 181 166 5 15 11 3,01% 73,33% < 0.0001 
         

Rozdíl v lé čbě u komplikovaných fraktur zubní korunky 
Otev řený apex  Uzavřený apex  % % 

 Způsob 
ošet ření 

Celkový 
počet 
zubů 

No zubů 
s frakturou 

korunky 
ND 

No zubů 
s frakturou 

korunky 
ND 

ND u zubů s  
otevřeným 
apexem 

ND u zubů  s 
uzavřeným 

apexem 

P- value  

PPD 11 4 1 7 4 25,00% 57,14% 0.3300 
Pulpotomie 22 13 1 9 2 7,69% 22,22% 0.3405 
 

ND- nekróza dřeně 

PPD- přímé překrytí dřeně 

P- value – směrodatná odchylka 
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Tab. 16. STATISTICKÝ ROZDÍL -  NEKRÓZA   DŘENĚ A  RESORPCE  KOŘENE  
 

Výskyt poúrazové nekrózy zubní d řene   

Otev řený  apex Uzav řený apex  % % 

Typ úrazu 

Celkový 
počet 

poran ěných 
zubů 

Počet  
zubů s 
úrazem 

Počet 
zubů s  

nekrózou 
pulpy 

Počet 
  zubů s 
  úrazem  

Počet 
zubů s 

 nekrózou 
pulpy 

Zuby 
s nekrózou 

otev řený 
apex 

Zuby 
s nekrózou 
uzavřený 

apex P-value 

Fraktura skloviny  
58 11 0 47 0 0.00% 0.00% 1.0000 

Nekomplikovaná 
fraktura 233 67 2 166 5 2.99% 3.01% 0.9935 
Komplikovaná 
fraktura 76 17 2 59 6 11.76% 10.17% 0.8512 
Fraktura korunky 
a kořene 4 0 0 4 0     ** 

´Fraktura ko řene 49 5 1 44 17 20.00% 38.64% 0.4168 
Fraktura korunky 
a luxace 21 6 3 15 11 50.00% 73.33% 0.3185 

Kontuze 14 2 0 12 0 0.00% 0.00% 1.0000 

Subluxace 58 5 0 53 7 0.00% 13.21% 0.3898 

Extruzivní luxace  89 8 2 81 24 25.00% 29.63% 0.7842 

Laterální luxace 207 66 9 141 89 13.64% 63.12%  < 0.0001 

Intruzivní luxace 21 9 6 12 10 66.67% 83.33% 0.3861 

Avulze 49 17 13 32 32 76.47% 100.00% 0.0062 
                  

Výskyt poúrazové resorpce ko řene   
Otev řený apex Uzav řený apex  % % 

Typ úrazu 

Celkový 
počet 

poran ěných 
zubů 

Počet  
zubů s 
úrazem 

Počet 
zubů s 

 resorpcí 

Počet  
zubů s 
úrazem  

Počet 
zubů s 

 resorpcí 

Zuby 
s resorpcí 
otev řený 

apex 

Zuby 
s resorpcí 
uzavřený 

apex P-value  

Fraktura skloviny  58 11 0 47 0 0.00% 0.00% 1.0000 
Nekomplikovaná 
fraktura 233 67 0 166 0 0.00% 0.00% 1.0000 
Komplikovaná 
fraktura 76 17 0 59 0 0.00% 0.00% 1.0000 
Fraktura korunky 
a kořene 4 0 0 4 0     ** 
Fraktura ko řene 49 5 3 44 44 60.00% 100.00% 0.0001 
Fraktura korunky 
a luxace 21 6 0 15 0 0.00% 0.00% 1.0000 

Kontuze 14 2 0 12 0 0.00% 0.00% 1.0000 

Subluxace 58 5 0 53 1 0.00% 1.89% 0.7576 

Extruzivní luxace  89 8 1 81 6 12.50% 7.41% 0.6112 

Laterální luxace 207 66 9 141 23 13.64% 16.31% 0.6210 

Intruzivní luxace 21 9 4 12 4 44.44% 33.33% 0.6099 

Avulze 49 17 17 32 32 100.00% 100.00% 1.0000 
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Tab. 17. STATISTICKÝ ROZDÍL – PERIODONTITIS A OBLIT ERACE   
 

Rozdíl ve výskytu chronické periodontitis 

Otev řený apex Uzav řený apex % % 

Typ úrazu 
Celkový po čet 
poran ěných 

zubů 

Počet  
zubů s 
úrazem 

Počet 
zubů s 
 CHP 

Počet  
zubů s 
úrazem 

Počet 
zubů s 
 CHP 

Zuby s CHP 
otev řený 

apex 

Zuby s CHP 
uzavřený 

apex 

P-  value  

Fraktura skloviny  
58 11 0 47 0 0,00% 0,00% - 

Nekomplikovaná 
fraktura 233 67 0 166 0 0,00% 0,00% - 
Komplikovaná 
fraktura 76 17 1 59 3 5,88% 5,08% 0.8968 
Fraktura korunky 
a kořene 4 0 0 4 0     - 

Fraktura ko řene 49 5 1 44 2 20,00% 4,55% 0.1787 
Fraktura korunky 
a luxace 21 6 0 15 9 0,00% 60,00% 0.0213 

Kontuze 14 2 0 12 0 0,00% 0,00% - 

Subluxace 58 5 0 53 6 0,00% 11,32% 0.4302 

Extruzivní luxace  89 8 1 81 14 12,50% 17,28% 0.7312 

Laterální luxace 207 66 3 141 38 4,55% 26,95% 0.0002 

Intruzivní luxace 21 9 0 12 3 0,00% 25,00% 0.1217 

Avulze 49 17 3 32 5 17,65% 15,63% 0.8563 

 

Rozdíl ve výskytu obliterace ko řenového kanálku 

Otev řený apex Uzav řený apex % % 

Typ úrazu 

Celkový 
počet 

poran ěných 
zubů 

Počet  
zubů s 
úrazem 

Počet 
zubů s 

 obliterací  

Počet  
zubů s 
úrazem 

Počet 
zubů s 

 obliterací  

Zuby 
s obliterací 

otev řený 
apex 

Zuby 
s obliterací 
uzavřený 

apex 

P-value  

Fraktura skloviny 58 11 0 47 0 0,00% 0,00% - 
Nekomplikovaná 
fraktura 233 67 0 166 0 0,00% 0,00% - 
Komplikovaná 
fraktura 76 17 2 59 2 11,76% 3,39% 0.1774 
Fraktura korunky a 
kořene 4 0 0 4 0     - 
Fraktura ko řene 49 5 3 44 18 60,00% 40,91% 0.4178 
Fraktura korunky a 
luxace 21 6 4 15 3 66,67% 20,00% 0.0545 

Kontuze 14 2 0 12 0 0,00% 0,00% - 

Subluxace 58 5 1 53 3 20,00% 5,66% 0.2315 

Extruzivní luxace 89 8 5 81 7 62,50% 8,64% 0.0001 

Laterální luxace 207 66 23 141 8 34,85% 5,67% < 0.0001 

Intruzivní luxace 21 9 2 12 0 22,22% 0,00% 0.1023 

Avulze 49 17 0 32 0 0,00% 0,00% - 
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Tab. 18. STATISTICKÝ ROZDÍL - EXTRAKCE  
 

Rozdíl v po čtu extrakcí u jednotlivých úraz ů 
Otev řený apex Uzav řený apex % % 

Typ úrazu 

Celkový 
počet 

poran ěných 
zubů 

Počet  
zubů s 
úrazem 

Počet  
 extrakcí 

Počet  
zubů s 
úrazem 

Počet  
 extrakcí 

Extrakce     
otev řený 

apex 

Extrakce 
uzavřený 

apex 

P-value 

Fraktura skloviny 58 11 0 47 0 0,00% 0,00% - 
Nekomplikovaná  
fraktura 233 67 0 166 0 0,00% 0,00% - 
Komplikovaná 
fraktura 76 17 0 59 0 0,00% 0,00% - 
Fraktura korunky a 
kořene 5 1 1 4 0     - 
Fraktura ko řene 49 5 1 44 15 20,00% 34,09% 0.5274 
Fraktura korunky a 
luxace 21 6 0 15 0 0,00% 0,00% - 
Kontuze 14 2 0 12 0 0,00% 0,00% - 

Subluxace 58 5 0 53 0 0,00% 0,00% - 
Extruzivní luxace 89 8 0 81 0 0,00% 0,00% - 

Laterální luxace 207 66 0 141 2 0,00% 1,42% 0.3318 
Intruzivní luxace 21 9 0 12 1 0,00% 8,33% 0.3861 

Avulze 49 17 11 32 8 64,71% 25,00% 0.0092 

 

P-value – směrodatná odchylka
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4.3. Diskuze 

 

 Základní všeobecné údaje charakterizující soubor pacientů s dentálním poraněním se 

shodují s údaji uváděnými v literatuře (43, 54, 58, 102). Muži byli postiženi úrazem stálých 

zubů častěji než ženy, nejčastěji poraněným zubem byly velké řezáky a ve výskytu dentálních 

poranění převládaly nekomplikované fraktury zubní korunky.  

 Příčiny úrazů stálých zubů jsou v jednotlivých oblastech Evropy i světa ovlivněny 

kulturními odlišnostmi i způsoby chování (20, 24, 37, 61, 70, 99, 103). Ve střední a západní 

Evropě patří mezi nejčastější etiologické faktory dentálních úrazů různé sportovní aktivity, 

dopravní nehody a v poslední době i narůstající agresivita určitých skupin populace (16, 23, 25, 

35, 37, 63, 71, 83, 84, 114). V naší retrospektivní studii byly sportovní aktivity a cyklistika 

uvedeny jako příčina dentálního poranění u 136 z 262 pacientů starších 11 let (52%). Dopravní 

nehody představují další významný etiologický faktor. Caldas zaznamenal výskyt orofaciálních 

úrazů celkově u 15% dopravních nehod, při čemž některá dentální poranění mohla být  

vzhledem k závažnějšímu celkovému poranění pacienta přehlédnuta (25, 64). V našem souboru 

byly dopravní nehody jako příčina dentálních úrazů uvedeny u 30 pacientů ( 7,8%), z toho 19 

pacientů muselo být hospitalizováno z důvodu polytraumatu nebo zlomeniny čelistních kostí. 

Fyzické napadení bylo příčinou úrazu stálých zubů u 25 pacientů (6,5%), při čemž nejčastěji 

postiženou skupinou byli muži ve věku 21 až 25 let. 

 

 V naší studii se poúrazové následky vyskytly u všech typů dentálních poranění a jako 

nejčastější poúrazová komplikace byla vyhodnocena nekróza zubní dřeně. Pokud jde o 

dlouhodobé uchování živé zubní pulpy, je v literatuře nejlepší prognóza uváděna u 

nekomplikovaných fraktur zubní korunky (26, 81, 92, 95). Borsen udává úspěšnost ošetření až u 

98% těchto úrazů (20). V našem souboru se nekróza zubní dřeně v případě nekomplikovaných 

fraktur zubní korunky vyskytla pouze u 7 zubů ( 3% ). Hlavní podmínkou pro uchování vitality 

je včasné překrytí lomné plochy dentinu dokonale těsnící adhezivní výplní (19, 26, 31, 54, 92, 

109). Riziko poúrazové nekrózy se však u těchto úrazů s zvyšuje,  pokud dojde k současnému 

poranění periodontálních vazů a poškození nervového a cévního svazku (94, 95). To potvrzují i 

výsledky naší studie, kde se nekróza zubní dřeně u těchto kombinovaných poranění vyskytla 

signifikantně častěji (P=0,0001). 

 U komplikovaných fraktur zubní korunky je pulpa přímo vystavena bakteriálnímu 

prostředí ústní dutiny. Zachování živé zubní dřeně v těchto případech závisí na rozsahu 
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perforace, včasnosti ošetření a stadiu vývoje kořene (27, 69, 95). Tyto faktory rozhodují o tom, 

zda je indikováno pouhé překrytí pulpy nebo částečná či hluboká amputaci nebo zda je  

kontaminovaná zubní dřeň zcela odstraněna (28, 31, 32). Vitalita zubní dřeně může být dle 

literárních údajů zachována v 63 až 94% (28). U pacientů našeho souboru zůstala uchovaná 

vitalita zubní dřeně pouze u 32% případů komplikovaných fraktur zubní korunky. Příčinou 

tohoto nepoměru je pravděpodobně skutečnost, že u pacientů našeho souboru byla  exstirpace 

vitální pulpy nejčastěji volenou metodou ošetření u zubů s dokončeným vývojem zubního 

kořene. U skupiny pacientů, kde při léčbě komplikované fraktury zubní korunky byly použity 

vitální metody, zůstala zachovaná vitalita zubní dřeně u 75,8% poraněných zubů. Porovnáním 

metod přímého překrytí zubní dřeně a amputace zubní dřeně byla zjištěna výrazně větší 

úspěšnost ošetření u pulpotomie. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že při pulpotomii  je 

odstraněna infikovaná část poraněné zubní dřeně. 

 

 Fraktury zubního kořene nejsou příliš častá dentální poranění, v naší studii se vyskytly 

u 5,5% případů. Výsledek hojení u fraktur zubního kořene ovlivňuje výrazně lokalizace lomné 

linie, dislokace koronárního fragmentu a stupeň vývoje kořenového hrotu. Literární údaje 

uvádějí možnost uchování vitality zubní pulpy až u 80% případů (10, 11, 30). Pro úspěšné 

vyhojení lomné linie kalcifikovanou tkání je nezbytná co nejpřesnější repozice a následná 

fixace koronárního fragmentu (11, 29). Andreasen uvádí, že vzhledem k vysoké elasticitě bývá 

zubní dřeň i při výrazném vychýlení koronárního fragmentu pouze natažena a její poškození 

nemusí být závažné (10, 11). V našem souboru bylo hojení fraktur zubního kořene výrazně 

ovlivněno lokalizací lomné linie. Tvrdou mineralizovanou tkání se celkově vyhojilo 19 zubů 

(38,8%) a tento optimální typ hojení se vyskytoval u poranění ve střední a apikální třetině. 

Vmezeření vazivové tkáně do lomné linie jsme zjistili celkově u 12 zubů (24,5%). Zubní dřeň 

v těchto případech odumřela a postižený zub byl endodonticky ošetřován za použití hydroxidu 

vápenatého. Ke ztrátě poraněného zubu došlo v našem souboru u 16  případů (32,6%). Příčinou 

byla vmezeřená granulační tkáň v lomné linii a postupná resorpce jak okolní kosti, tak i 

fragmentů kořene. Lomná linie u 14 extrahovaných zubů byla lokalizována v cervikální 

oblasti, což umožňuje přímou penetraci bakteriální infekce skrze poškozená periodontální 

ligamenta koronálního fragmentu. Druhým faktorem, který  mohl ovlivnit vysoké procento 

neúspěchu, byla pravděpodobně pozdní diagnóza nekrózy zubní dřeně, což vyvolalo rozvoj 

zánětlivé resorpce a rozšíření prostoru mezi fragmenty. 
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 Četné  studie ukázaly, že výskyt poúrazových následků u poranění závěsného aparátu 

výrazně souvisí s rozsahem poškození parodontálních vazů a se stupněm vývoje kořenového 

hrotu (5, 55, 56, 79). Andreasen uvádí, že u poranění spojených s dislokací zubu se  poúrazové 

následky vyskytují častěji a jsou závažnější (6). V naší studie nekróza zubní dřeně byla 

nejčastější poúrazovou komplikací u všech typů poranění závěsného aparátu a celkově se 

vyskytla u 192 za 447 sledovaných zubů. Prevalence poúrazové nekrózy narůstala se 

závažností poranění od 29% u extruzivních luxací po 76% u intruzivních luxací. Po replantaci 

byla nekrotická zubní dřeň zjištěna v průběhu profylaktického endodontického ošetření u všech 

32 zubů s dokončeným vývojem zubního kořene. V případě laterálních luxací byl výskyt 

poúrazové nekrózy zubní dřeně signifikantně vyšší u zubů s dokončeným vývojem zubního 

kořeně ( P<0.0001). I tento výsledek odpovídá nálezům v obdobných retrospektivních studiích 

(55, 79). O proti zahraničním údajům se však poúrazová nekróza zubní dřeně v našem souboru  

vyskytla častěji v případě subluxací (12%). Důvodem je pravděpodobně nejednotná 

terminologie, takže jako subluxace byla při prvním ošetření úrazu diagnostikována i závažnější 

poranění závěsného aparátu. 

 V prvních týdnech po úrazu bývá diagnóza poúrazové nekrózy zubní dřeně dosti 

obtížná. Přibližně polovina zubů s poraněním závěsného aparátu nereaguje pozitivně na chlad 

(21). Proto je nezbytné dodržet u dentálních úrazů doporučovaný protokol kontrolních 

vyšetření. Nález periapikálního projasnění na rentgenovém snímku je jasným důkazem ztráty 

vitality poraněného zubu (5). V naší studii byla pozdní diagnóza nekrózy pulpy hlavní příčinou 

dalších komplikací jakými jsou akutní nebo chronická periodontitis. Ve výskytu chronické 

periodontitis byl v našem souboru v případě laterálních luxací zjištěn statisticky významný 

rozdíl (P=0,0002) mezi zuby s dokončeným a nedokončeným vývojem zubního kořene. 

Dokonalé endodontické ošetření je základním předpokladem pro vyhojení periapikálních lézí  i 

pro prevenci zánětlivé resorpce kořene (17). 

 

 Stejně jako poúrazová nekróza i rozvoj obliterace dřeňové dutiny a kořenového kanálku 

se signifikantně vztahoval k závažnosti poranění a stadiu vývoje kořenového hrotu. S obliterací 

kořenového kanálku jsme se v našem souboru setkali u fraktur zubního kořene a u poranění 

závěsného aparátu spojených s dislokací zubu. U fraktur zubního kořene se obliterace  

vyskytovala převážně v apikálním fragmentu a doprovázela oba způsoby hojení. Celkově byla 

zjištěna u 21 zubů, což představuje výskyt obliterace u 63,6% uchovaných zubů s frakturou 

zubního kořene po 5letech sledování.  
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 V případě poranění závěsných vazů ( extruzivní a laterální luxace) se obliterace 

kořenového kanálku vyskytla signifikantně častěji ( P=0,0001 ) u zubů s nedokončeným 

vývojem. Tento nález se plně shoduje s údaji, které uvádí ve svých studiích Andreasen (5, 7). 

U zubů s nedokončeným vývojem dochází k revaskularizaci poraněné pulpy v oblasti foramen 

anatomicum, což zároveň provází zvýšené ukládání osteodentinu (5). S obliterací dřeňové 

dutiny jsme se setkali  též u komplikovaných fraktur zubní korunky, u nichž byla v důsledku 

úrazu provedena amputace vitální pulpy nebo přímé překrytí zubní dřeně. Obliterace v těchto 

případech vzniká následkem nekontrolovatelné dentinogeneze, kterou vyvolaly účinky 

preparátů s obsahem hydroxidu vápenatého (45). Nekróza pulpy provázející obliteraci 

kořenového kanálku bývá v literatuře uváděna u 10% případů (96). V našem sledovaném 

souboru se tato kombinace následků nevyskytla. 

 

 Poúrazová resorpce tvrdých zubních tkání kořene představuje závažnou komplikaci 

úrazů stálých zubů. Rozvoj zevní zánětlivé resorpce přímo souvisí s poškozením 

periodontálních vazů a přítomností bakteriální infekce v kořenovém kanálku a dentinových 

tubulech (8, 41). V naší studii se výskyt zánětlivé resorpce stupňoval se závažností poranění 

parodontálních tkání od 5,6% u extruzivních luxací do 33,3% u intruzivních luxací. Tyto 

nálezy odpovídají nálezům uváděným v literatuře jinými autory (15, 55, 79). U luxačních úrazů 

byl resorptivní proces nejčastěji lokalizován na oblast apexu a ve většině případů souvisel 

s bakteriální kontaminací nekrotické zubní dřeně. Po provedení endodontického ošetření se u 

většiny zubů zánětlivá resorpce zastavila a na rentgenovém snímku se jevila jako zkrácení 

zubního kořene. U replantovaných zubů výskyt poúrazové resorpce závisí na délce 

extraalveolární periody a za jakých podmínek je zub po dobu transportu uchováván (4, 13, 14, 

15, 21, 56, 87). V našem souboru byla zevní zánětlivá resorpce zjištěna u 13 z e 49 

replantovaných zubů (26,5%). Tato komplikace byla zjištěna častěji u zubů s nedokončeným 

vývojem kořene, u kterých nebylo provedeno profylaktické endodontické ošetření. Rychlý 

průběh zánětlivé resorpce kořene po replantaci byl pozorován též u 3 pacientů s nižší úrovní 

ústní hygieny. Častější výskyt resorpce s náhradou kosti ( 21 z 49 replantovaných zubů; 

42,9%)  byl  zjištěn u zubů s extraalveolární periodou delší než 60 minut a u zubů 

transportovaných v suchém prostředí. Tento typ resorpce nebylo možné terapeuticky ovlivnit. 

Celkově bylo z důvodu zevní resorpce kořene extrahováno 19 replantovaných zubů ( 38,8%).  
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 Vnitřní poúrazová resorpce byla v našem souboru málo častým poúrazovým 

následkem. Celkově byla zjištěna pouze u 8 zubů, při čemž ve 3 případech došlo k perforaci  

stěny kořene. 

 

 Poúrazové změny na marginálním parodontu se vyskytly u 34 zubů s poraněním 

závěsného aparátu, z toho v 8 případech byla ztráta marginální kosti spojena s ústupem gingivy 

a obnažením zubního krčku poraněného zubu. K ošetření posttraumatických parodontálních 

lézí v současné době lze využít metody řízené tkáňové regenerace. V naší studii bylo touto 

metodou úspěšně ošetřeno 13 z 15 zubů (86,7%) s posttraumatickým postižením parodontu. 

Úspěšnost této parodontologicko-chirurgické terapie závisí na spolupráci pacienta a dodržení 

požadavku dokonalé ústní hygieny.  
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4.4. Závěr 

 Závažnost poúrazových následků závisí většinou na tom, v jak dlouhém  časovém 

odstupu  bylo postižení zjištěno. K prevenci poúrazových komplikací je proto nutné nejen 

řádné bezprostřední ošetření úrazu, ale i dlouhodobé klinické a rentgenové sledování 

poraněných zubů. 

 

 Včasná diagnóza nekrózy zubní dřeně a endodontická terapie může zabránit vzniku 

zevní zánětlivé resorpce tvrdých tkání zubního kořene nebo rozvoj resorptivního procesu 

zastavit. 
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5.  Experimentální část disertační práce 
 
5.1.   Úvod 
 
 Pokud je povrch korunky chráněn sklovinou, je zubní dřeň izolována od vnějšího 

prostředí. Je-li sklovinná vrstva poškozena (například kazem, úrazem nebo abrazí), je dentin 

vystaven prostředí ústní dutiny a tím i možnému průniku bakterií a jejich toxinů (18, 92). 

Obdobná situace nastává po některých parodontologických výkonech (např. subgingivální 

kyretáži) nebo případně po poranění závěsného aparátu (6, 21, 39). Riziko možného 

poškození zubní dřeně je vysoké, jestliže se šíře dentinové stěny sníží na 0,5mm (92). 

Dentinovou permeabilitu ovlivňuje řada dalších faktorů jako je stáří zubu, stav zubní dřeně a 

různé fyzické, chemické a biologické mechanismy, které kontrolují pohyb tubulární tekutiny. 

Během života se tloušťka dentinové stěny zvětšuje a dentin se stává méně prostupný (42, 

106).  

 Hodnota hydrostatického tlaku dentinové tekutiny je okolo 15cm/H2O a nemění se, 

pokud tubuly zůstanou uzavřeny. Jestliže na periferii v důsledku kazu, úrazu, preparace nebo 

parodontologického terapeutického výkonu dojde k otevření dentinových tubulů, změní se 

směr pohybu tubulární tekutiny a dočasně se zvýší permeabilita dentinu pro škodlivé látky a 

bakterie vyskytující se v prostředí ústní dutiny (39, 82). 

 Možnost odumření pulpy v důsledku průniku bakterii přes obnaženou plochu dentinu 

zubní korunky prokázala řada klinických i experimentálních studii (19, 66, 80, 92). Studie, 

zaměřené na možnost průniku bakteriální infekce přes dentinové tubuly kořene, jsou méně 

četné (1, 8). 

 V rámci experimentální části disertační práce byly provedeny 2 studie, jejichž cílem 

bylo zjistit možnost kontaminace pulpy v důsledku propojení kořenového kanálku 

s periodontální štěrbinou. 
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5.2. Studie č. 1  
 

 Cílem studie bylo určit jaké bakteriální kmeny kontaminovaly nekrotickou zubní dřeň, 

která odumřela v důsledku poranění závěsných vazů.  

 

5. 2. 1  Materiál a metodika 

 V rámci studie byly u 11 zubů s intaktní klinickou korunkou a  poúrazovou chronickou 

periodontitis  vyhotoveny endomikrobiální testy. Před trepanací korunky byl nasazen 

koferdam a povrch korunky byl dekontaminován 6% roztokem peroxidu vodíku a 0,12% 

roztokem chlorhexidinu. Tento proces byl opakován těsně před proniknutím do dřeňové 

dutiny. Odběr materiálu byl proveden pomocí sterilních papírových čepů, které byly zaváděny 

do prostoru dřeňové dutiny a kořenových kanálků na dobu 20 sekund. Poté byly čepy vloženy 

do sterilní zkumavky obsahující 1ml redukovaného transportního média (RTF) (Syed, 

Loesche). Do 20 minut byla na vortexovém míchadle provedena homogenizace vzorku a 100 

mikrol bylo inokulováno na krevní agar obohacený o 5% defibrinovanou koňskou krev, 

hemin  a menadion. Anaerobní kultivace probíhala při 37oC po dobu 7 dnů. Následně byla 

vyhodnocena morfologie kolonií a jednotlivé druhy kolonií byly dále subkultivovány za 

stejných anaerobních podmínek. Identifikace jednotlivých mikrobiálních druhů byla 

provedena na základě stanovení Gram pozitivity a negativity, katalázové aktivity a 

komerčního diagnostického setu. Přítomnost eventuálních parodontálních patogenů byla 

ověřována pomocí DNK sondy pro 8 bakteriálních druhů (101).  
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5. 2. 2. Výsledky 
 
Vyhodnocení endomikrobiálních testů 
 
 V průběhu experimentální studie jsme zjišťovali, jaké mikroorganismy  kontaminují, u 

zubů s intaktní zubní korunkou, pulpu odumřelou v důsledku poranění závěsného aparátu. 

DNA testy prokázaly u 6 z 11 sledovaných zubů v odumřelé zubní dřeni přítomnost 

anerobních gramnegativních tyčinek, které se vyskytují v parodontálních chobotech a 

uplatňují při destrukci parodontu. 

 
Vzorek č. 1       Porhyromonas gingivalis 
    Peptostreptococcus micros 
               Porhyromonas endodontalis 
    Fusobacterium species 
 
 
Vzorek č. 2       Porhyromonas endodontalis 
    Prevotella intermedia 
    Peptostreptococcus micros 
 
 
Vzorek č. 3       Porhyromonas endodontalis 
    Peptostreptococcus micros 
    Eubacterium species 
    Fusobacterium species 
 
 
Vzorek č. 4       Fusoacterium nucleatum 
 
Vzorek č. 5       negativní 
 
Vzorec  č. 6       negativní 
 
Vzorek č. 7        negativní 
 
Vzorek č. 8        Peptostreptococcus micros 
                Fusoacterium nucleatum 
 
Vzorek č. 9        negativní 
 
Vzorek č. 10      Enterococcus 
 
Vzorek č. 11      negativní 
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5.3.  Studie č. 2  

 

 Cílem studie bylo prokázat možnost průniku organického barviva z povrchu zubního 

kořene  přes dentinovou stěnu do lumina kořenového kanálku. 

 

 

  

5. 3. 1. Materiál a metodika 

 Pro experimentální práci bylo použito 30 jednokořenových zubů extrahovaných 

z ortodontických indikací. Zuby byly rozděleny do 6 skupin (A1, A2, B1, B2, C1, C2). U 

všech zubů byl odříznut hrot kořene a vyústění kořenového kanálku bylo dokonale adhezivně 

utěsněno  skloionomerním cementem ( Ketak Molar Easy Mix), který byl ještě překryt 

kompozitní výplní. 

 

Zuby v jednotlivých skupinách byly následovně upraveny: 

Zuby skupiny A - vrstva cementu na kořenu nebyla narušena 

Zuby skupiny B -  vrstva cementu na kořenu byla obroušena diamantovým brouskem 

Zuby skupiny C - kontrolní skupina, povrch kořene byl překryt kompozitním materialem 

 

 K poškození cementové vrstvy kořene u skupin B byl použit diamantový brousek v 

mikromotoru. Povrch celého kořene zubů skupiny C byl po naleptání a nanesení adhezivního 

systému překryt kompozitním materiálem Tetric Ceram ( fy Vivadent). U všech zubů  

kompozitum zasahovalo až na sklovinu v gingivální třetině zubní korunky (obr. 40, 41, 42, 

43). Zuby všech šesti skupin byly po dobu 30 dnů umístěny v roztoku s organickým 

barvivem. U zubů skupiny 1 byl k experimentu použit roztok erytrosinu, u zubů skupiny 2 

roztok methylenové modři (obr. 44, 45, 46). Po 30 dnech byly kořeny zubů u všech skupin 

zality do bločku dentální pryskyřice (Spofacryl, Dental, CZ) a po ztuhnutí rozřezány 

diamantovou pilou ( 4 zuby příčně, 1 zub podélně) (obr. 47, 48, 49, 50, 51). 
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 Průnik barviva u jednotlivých řezů byl sledován jednak makroskopicky, jednak 

pomocí digitálních mikrofotografických zařízení. Fotografické snímky byly zhotoveny 

světelným a elektronovým mikroskopem s digitálním nástavným mikrofotografickým 

zažízením (obr. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60). U řezů byla označena zabarvená plocha a 

speciálním grafickým programem GIMP byl vypočítán procentuální rozsah průniku barviva. 

Hustota pohlceného barviva Erytrosin byla u vybraných řezů určována pomocí konfokálního 

mikroskopu (obr. 61, 62). Získané matematické výsledky byly statisticky vyhodnoceny.      
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Obr. 40, 41  Příprava zubů pro experiment     

    

 

 

Obr. 42, 43 Úprava kořene u zubů skupiny C 

    

 

 

Obr. 44, 45, 46,   Barvení zubů organickým barvivem 
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Obr. 47, 48,  Zalití obarvených zubů do dentální pryskyřice 

   

 

 

Obr. 49   Diamantová pila 

 

 

 

Obr. 50, 51 Podélné a příčné řezy 
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Obr.52, 53  Řezy skupiny A 

     

 

 

 

Obr. 54, 55 Řezy skupiny B 

       

 

 

 

Obr. 56, 57  Řezy skupiny C 
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Obr. 58 Průnik barviva   - obraz v elektronovém mikroskopu 

  

 

Obr. 59 Obraz v elektronové mikroskopu skupina C 

 

 

 

 

Obr. 60  Průnik barviva v různých částech kořene 
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Obr. 61, 62  Průnik barviva v konfokálním mikroskopu 

 

   

 

 

 



88 

 

5. 3. 2. Výsledky 
 
Makroskopické sledování řezů 
 

 Průnik barviva přes stěnu kořene byl nalezen u všech zubů skupin A1, A2, B1 a B2, při 

čemž nebyl zjištěn rozdíl v penetraci erytrosinu a methylenové modři. U zubů skupin A byl 

nejvýraznější rozsah zabarvení nalezen u řezů v cervikální třetině a zároveň bylo zjištěno, že 

penetrace barviva se směrem k apexu snižuje. V apikální třetině byl průnik barviva výrazně 

redukován. Z řezů v cervikální krajině je zřejmé, že prostupnost stěny dentinu není zcela 

rovnoměrná. Rozsáhlejší barevná penetrace byla nalezena v meziodistálním směru oproti 

směru bukolinguálnímu. U řezů skupin B byla zjištěna rozsáhlá penetrace barviva ve všech 

částech zubního kořene, při čemž v cervikální a střední třetině radixu barvivo zasáhlo až ke 

kořenovému kanálku. U řezů skupin C se zabarvení vyskytlo pouze v  případech, kdy barvivo 

pravděpodobně v důsledku nedotatečného adhezivního připojení proniklo pod vrstvu 

kompozita. 

    

 Porovnání rozsahu průniku barviva v r ůzných částech kořene 

 Matematické výpočty rozsahu zabarvení u příčných řezů prokázaly, že penetrace 

barviva přes stěnu kořenového dentinu byla nejvyšší u zubů s postiženou vrstvou cementu. 

V případě cervikálních řezů u skupin B zasáhla plocha zabarvení 75,8% až  94,1% celkové 

plochy dentinu, u řezů ve střední části kořene rozsah zabarvení pohyboval od 63,1% do 82,8 

%.  

U kořenů skupiny A byl plošný rozsah zabarvení vyšší u řezů v cervikální třetině oproti 

střední části. Řezy z apikální krajiny u obou skupin A i B ukázaly výrazně menší rozsah 

zabarvené plochy (u zubů skupiny A tvořilo zabarvení maximálně 16,2% plochy apikálního 

řezu, u zubů skupiny B 32,9% plochy řezu). Plošné zabarvení u příčných řezů skupiny C se 

vyskytlo pouze u 4 zubů a v cervikální krajině zasáhlo maximálně 10,2% celkové plochy 

dentinu (tab. 18). 

 Matematickým výsledkům získaným vyhodnocením mikrofotografií odpovídají 

proporciálně hodnoty sytosti proniklého organického barviva (erythrosinu), které byly 

zjišťovány rozborem na konfokálním mikroskopu. Spektrální analýza byla provedena u řezů 

ve střední části kořene a to vždy u jednoho zubu ze skupiny A1, B1 a C1 (tab. 19).  
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Tab. 18 Rozsah průniku barviva 
 
 

Rozsah pr ůniku barviva 
Zabarvená část plochy řezu 

(%) 
Zabarvená část plochy řezu 

(%) Skupina 
(erytrosin) Zub Cervikální Střední Apikální 

Skupina 
(methylenová 

modř) Zub Cervikální Střední Apikální 
50.16 32.65 10.82 52.32 30.61 9.65 

1 48.87 42.23 9.53 1 51.87 31.23 12.87 
52.35 38.25 16.15 47.33 35.36 11.07 

2 51.12 37.79 14.07 2 49.21 31.87 10.03 
49.65 37.94 12.22 48.43 33.53 10.77 

3 49.99 29.98 12.53 3 50.08 34.69 13.85 
51.78 36.98 10.64 51.02 31.65 12.32 

A1 4 50.16 37.34 11.32 A2 4 48.12 28.81 9.87 
78.96 75.16 31.12 84.11 66.93 25.12 

1 91.21 80.66 32.95 1 87.33 67.83 23.22 
90.06 79.21 29.97 92.14 72.55 27.63 

2 91.28 82.77 31.23 2 89.12 63.12 22.54 
87.11 79.95 31.14 85.13 79.15 30.11 

3 89.17 75.12 30.13 3 86.95 75.09 29.33 
92.22 72.28 27.13 75.82 71.15 24.76 

B1 4 94.12 72.05 30.17 B2 4 77.02 69.72 26.54 
10.23 2.45 0 0 0 0 

1 10.21 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 2 0 0 0 
2.23 0 0 8.43 2.11 0 

3 0 0 0 3 6.41 0 0 
0 0 0 0 0 0 

C1 4 1.7 1.23 0 C2 4 0 0 0 
 
 
 
Tab. 19 Vyhodnocení sytosti barviva ve st řední t řetin ě kořene 
     
 

Vyhodnocení sytosti barviva ve st řední 
třetin ě ko řene 

Skupina Lokalizace 
Intenzita 
fluorescence 

A proximálně   707,1 
A bukálně 1941,0 
B proximálně 1776,4 
B bukálně 1497,4 
C proximálně   154,7 
C bukálně   227,7 
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3. Statistické vyhodnocení výsledků 

 

 Statistické zhodnocení sledovaných skupin bylo provedeno na základě  neparametrické 

analýzy rozptylu (ANOVA) ). Při hodnocení byla použita zobecněná varianta Wilcoxon Testu 

a to tzv. Kruskal-Wallis test. Statisticky významný rozdíl P = 0,0073 mezi skupinami A, B, C 

byl zjištěn jak při barvení erytrozinem ( P=0,0073), tak při barvení methylenovou modří (P = 

0,0068) ( tab.20, 21) ( graf 8, 9). Statistický rozdíl mezi průnikem erytrozinu a methylenovou 

modří nebyl zjištěn v žádné části zubního kořene (tab. 22). 
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Tab 20. Statistická deskripce při barvení erythrosinem 
 

Skupina Část ko řene Valid N  Průměr 

Interval 
spolehlivosti       

-95% 

Interval 
spolehlivosti       

+95% Median Minimum  Maximum  
Dolní 

Quartil 
Horní 

Quartil 
Směrodat ná 

odchylka 

A1 cervikální 4 50,51 48,87 52,15 50,40 49,52 51,74 49,67 51,35 1,03 

A1 střední 4 36,65 33,74 39,55 37,30 33,96 38,02 35,56 37,73 1,83 

A1 apikální 4 12,16 8,71 15,61 11,68 10,18 15,11 10,58 13,74 2,17 

A1 průměrná hodnota 4 33,11 31,04 35,17 32,71 32,05 34,96 32,21 34,00 1,30 

            

B1 cervikální 4 89,27 83,76 94,78 89,41 85,09 93,17 86,61 91,92 3,46 

B1 střední 4 77,15 71,32 82,98 77,72 72,17 80,99 74,85 79,45 3,67 

B1 apikální 4 30,48 28,27 32,69 30,62 28,65 32,04 29,63 31,34 1,39 

B1 průměrná hodnota 4 65,63 63,67 67,59 65,22 64,66 67,42 64,84 66,43 1,23 

            

C1 cervikální 4 3,55 -3,78 10,87 1,98 0,00 10,22 0,56 6,54 4,60 

C1 střední 4 0,46 -0,47 1,39 0,31 0,00 1,23 0,00 0,92 0,59 

C1 apikální 4 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C1 průměrná hodnota 4 1,34 -1,40 4,08 0,76 0,00 3,82 0,19 2,49 1,72 

 

 

Tab. 21.  Statistická deskripce při barvení methylenovou modří 
 

Skupina Část ko řene Valid N  Průměr 

Interval 
spolehlivosti  

-95% 

Interval 
spolehjlivosti  

+95% Median Minimum  Maximum  
Dolní 

Quartil 
Horní 

Quartil 
Směrodat. 
odchylka  

A2 cervikální 4 49,80 47,21 52,39 49,41 48,27 52,10 48,76 50,83 1,63 

A2 střední 4 32,22 29,15 35,29 32,27 30,23 34,11 30,58 33,86 1,93 

A2 apikální 4 11,30 10,13 12,48 11,18 10,55 12,31 10,82 11,79 0,74 

A2 průměrná hodnota 4 31,11 30,00 32,22 31,12 30,30 31,89 30,56 31,66 0,70 

            

B2 cervikální 4 84,70 75,22 94,19 85,88 76,42 90,63 81,07 88,34 5,96 

B2 střední 4 70,69 63,55 77,84 69,14 67,38 77,12 67,61 73,78 4,49 

B2 apikální 4 26,16 22,25 30,06 25,37 24,17 29,72 24,63 27,69 2,45 

B2 průměrná hodnota 4 60,52 55,85 65,19 60,14 57,50 64,29 58,30 62,74 2,93 

            

C2 cervikální 4 1,86 -4,05 7,76 0,00 0,00 7,42 0,00 3,71 3,71 

C2 střední 4 0,26 -0,58 1,10 0,00 0,00 1,06 0,00 0,53 0,53 

C2 apikální 4 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C2 průměrná hodnota 4 0,71 -1,54 2,95 0,00 0,00 2,83 0,00 1,41 1,41 

 

 

 

Tab. 22. Porovnání průniku barviva (Two Sample Wilcoxon Test) 
 

Část ko řene Skupiny Barvivo Směrodat. odchylka 

cervikální A+B+C 1 vs. 2 0,562853 

střední A+B+C 1 vs. 2 0,368755 

apikální A+B+C 1 vs. 2 0,659110 

průměrná hodnota A+B+C 1 vs. 2 0,271613 
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Graf 8. Průměrná hodnota BOX Plot – barvení erytrosinem 
 

 

 

 

Graf 9. Průměrná hodnota BOX Plot – barvení methylenovou modří 
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5. 3. Diskuze 

 Dentin vzhledem k jeho tubulární struktuře je propustná tkáň. V případě poškození 

ochranné vrstvy skloviny nebo zubního cementu musí pulpo-dentinový orgán odpovídat na 

řadu škodlivých faktorů, zejména na možnost průniku bakteriální infekce (18, 80). Zpočátku 

průniku škodlivin brání filtrační tok dentinové tekutiny, který může cizorodou látku vypudit 

navenek. U zubů s nepoškozenou zubní dření brání invazi bakterií i tvorba terciálního nebo 

sklerotického dentinu. Některé studie uvádějí, že průnik bakterií do dentinových tubulů může 

omezit též agregace mikrobiálních buněk na makromolekuly typu mucinu nebo IgG, které 

jsou obsaženy ve slinách. Touto agregací se prostupnost bakterií skrze lumen dentinového 

tubulu snižuje (66). Všechny tyto obranné mechanismy však bývají většinou pouze dočasné a 

trvalé působení bakterií zpravidla po určité době tyto obranné bariéry překoná .  

 Prezentovaný experiment je možné považovat za model napodobující difúzi bakterií a 

jejich toxinů uvnitř dentinových tubulů po poranění závěsných vazů. Této představě 

napomáhá též skutečnost, že molekulární rozměr methylenové modři odpovídá rozměrům a 

uspořádání bakteriálních toxinů (66). Po poranění periodontálních vazů dochází u zubů 

s dokončeným vývojem kořene též k poškození nervově cévního svazku a zpravidla též 

k následnému odumření zubní dřeně (6, 17, 21). Při poškození cementové vrstvy je možná i 

kontaminace dentinových tubulů anaerobními gramnegativními mikroorganizmy, které se 

běžně vyskytují v zubním mikrobiálním plaku a v  parodontálních chobotech. Do 

periodontální štěrbiny mohou být mikroorganizmy zaneseny buď během úrazu nebo následně  

poškozeným dentogingiválním úponem (1, 5, 9, 13, 14, 44). Vzhledem k tomu, že při 

experimentu nejvyšší prostupnost stěny kořene byla zjištěna v cervikální třetině, je následný 

průnik bakteriální infekce a zejména bakteriálních toxinů směrem do pulpy velice 

pravděpodobný. 

 Obdobná studie provedená Thalerem prokázala, že permeabilita kořenového dentinu 

se snižuje se stářím zubu (106). U pacientů starších než 50 let klesá dentinová permeabilita až 

na 7% původního rozsahu. Důvodem je sklerotická přeměna kořenového dentinu, která 

pravděpodobně souvisí se změnami parodontu (40, 77, 110). V naší studii byly použity zuby 

extrahované z ortodontických důvodů a věková hranice pacientů, u nichž byly zuby 

extrahovány, nepřekročila 30 let. Obdobné věkové rozmezí bývá též u pacientů s nejčastějším 

výskytem poranění závěsného aparátu.  

 
 



94 

5. 4. Závěr 

 Naše experimentální studie prokázala možnost penetrace organického barviva do 

pulpy přes stěnu zubního kořene. Na základě naší experimentální práce lze předpokládat, že  

po poranění závěsných  vazů dochází k průniku mikrobiální infekce do kořenového kanálku 

nejen přes foramen anatomicum a přídatné kanálky, ale i přes poškozenou vrstvu cementu a 

dentinové tubuly. Tuto úvahu podporuje i nález parodontálních patogenů v kořenovém 

kanálku zubů s chronickou poúrazovou periodontitis, což  prokázaly DNA testy ve studii 1.  
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6. Souhrn 
 

Úrazy stálých zubů představují rozsáhlou a závažnou problematiku v zubním lékařství. 

Při úrazu bývají postiženy různé struktury stomatognátního  systému, a tak vedle viditelného 

poškození tvrdých zubních tkání nebo gingivy  bývá v různém stupni poraněn i závěsný 

aparát, zubní dřeň nebo alveolární kost. Hojení po úrazu ovlivňuje řada dalších faktorů, jako 

je stádium vývoje zubního kořene, vliv bakteriální infekce v prostředí ústní dutiny a 

prostupnost obnaženého dentinu pro bakterie a jejich toxiny. Chybné ošetření a uvedené 

faktory bývají příčinou poúrazových komplikací, jež se mohou objevit  buď bezprostředně  po 

úrazu nebo s odstupem i několika let. 

 V rámci disertační práce je provedeno kompletní vyhodnocení souboru 384 pacientů, 

kteří byli pro poraněním stálých zubů ošetřeni na Stomatologické klinice FN a LFUK v Plzni. 

Cílem klinické části studie bylo provést rozbor epidemiologických údajů a zjistit výskyt 

poúrazových následků u jednotlivých skupin dentálních poranění. Získané údaje byly 

porovnány s výsledky uváděnými v zahraniční literatuře. Klinická část studie byla zároveň 

zaměřena i na zjištění souvislostí mezi věkem pacienta, stupněm vývoje kořenového hrotu,  

způsobem ošetření, dodržením doporučovaných poúrazových kontrol a stupněm závažnosti 

případných poúrazových následků. 

 Základní všeobecné údaje charakterizující soubor pacientů s dentálním poraněním se 

shodují s údaji uváděnými v literatuře. Úrazy se vyskytují nejčastěji u dětí ve věku 8 až 14 let, 

avšak v posledních letech se ukázala též stoupající prevalence výskytu dentálních poranění i u 

pacientů ve věku 15 až 25 let. Ve všech věkových skupinách jsou muži postiženi dentálním 

úrazem častěji než ženy a nejvíce ohroženy jsou horní frontální zuby. Hlavním etiologickými 

faktory dentálních úrazů byly různé sportovní aktivity, dopravní nehody a v poslední době i 

narůstající agresivita určitých skupin populace. 

 Poúrazové následky se vyskytly u všech typů dentálních poranění a jako nejčastější 

poúrazová komplikace byla vyhodnocena nekróza zubní dřeně. Nejlepší prognóza, pokud jde 

o uchování živé zubní pulpy, byla zjištěna u nekomplikovaných fraktur zubní korunky, jejichž 

lomná plocha byla v krátké době po úrazu překryta dokonale těsnící adhezivní výplní. 

Nedostatečné poúrazové kontroly pacientů a pozdní diagnóza poúrazové nekrózy byly hlavní 

příčiny rozvoje dalších poúrazových následků zejména chronické periodontitis a poúrazové 

zevní resorpce. 
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  Nejzávažnější poúrazovou komplikaci představuje zevní zánětlivá resorpce tvrdých 

zubních tkání kořene, jejíž výskyt se v naší studii stupňoval se závažností poranění 

parodontálních tkání a ve většině případů souvisel s bakteriální kontaminací nekrotické zubní 

dřeně. Po provedení endodontického ošetření kořenového kanálku se u většiny postižených 

zubů resorptivní proces zastavil. Rychlý průběh zevní resorpce kořene byl pozorován 

v případech pozdní replantace a byl zjištěn též u pacientů s nižší úrovní ústní hygieny. 

 Experimentální studie prokázala možnost penetrace organického barviva do pulpy přes 

stěnu zubního kořene a lze ji považovat za model napodobující možný způsob bakteriální 

kontaminace kořenového kanálku po poranění závěsných vazů. 

 K prevenci poúrazových komplikací je nutné nejen včasné a správné ošetření úrazu, 

ale i dlouhodobé klinické a rentgenové sledování poraněných zubů. Úspěšnost poúrazové 

terapie též závisí na spolupráci pacienta a to zejména na dodržení požadavku dokonalé ústní 

hygieny.  
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7. Summary 
 
  

 Injuries of the permanent teeth represent extensive and serious problems of dentistry. 

With the exception of the hard dental tissues, gingiva, periodoncium, dental pulp and alveolar 

bone are offen affected. 

 The healing of injured teeth depends upon different factors, such as the stage of root 

development, the presence of bacterial infection in oral cavity and the possible penetration of 

bacteria or their toxins through the dentinal wall. These factors as well as  incorrect treatment 

can cause posttraumatic complication, which appear immediately after dental trauma or up to 

several years lato. 

 In this study the evaluation of 384 patients with injuries of the permanent teeth was 

performed. All these patients were treated in the Dentistry Department of the Faculty Hospital 

in Pilsen. The aim of the clinical part of the study was the analysis of the epidemiologic data 

and of the occurrence of posttraumatic consequences in every group of dental injuries. The 

investigated dates were compared with the dates in the literature. The relation between 

patient´ age, stage of root development, treatment of dental trauma and occurrences of 

posttraumatic complications has been investigated. 

 The main findings of this study agree with the data in the literature. Dental injuries 

occur more frequently in children at the age of 8 to 14 years, although lately an increase in 

prevalence of dental injuries has been reported among patients at the ageof 15 and 25 years. In 

all age groups, males suffered accidental injuries more frequently than females and the 

maxillary incisors are the most affected teeth. The main etiological factors of dental injuries 

were different physical leisure activities, traffic accidents and increased physical aggression 

among  some groups of the population. 

 Post-traumatic consequences occured in all types of dental traumas and pulp necrosis 

was the most frequent complication. The best prognosis of pulp survival was found in teeth 

with uncomplicated crown fractures. Delays in  treatment can have an adverse effect on 

longterm outcomes of pulp survival in fractured teeth. Insuffissient post-traumatic check-ups 

and delayed diagnosis of post-traumatic pulp necrosis often result in additional complications, 

such as chronic periodontitis, fistulae or external root resorption. Post-traumatic resorption of 

the root hard tissues represents quite a serious complication. The development of external 

inflammatory root resorption is directly related to the extent of damage of the periodontium at 

the time of trauma and to the presence of bacteria within the root canal and dentinal tubules. 
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During endodontic treatment with calcium hydroxide, we observed an arrest of the 

inflammatory root resorption of the damaged teeth. In case of replanted teeth, a quick process 

of inflammatory root resorption was seen in the patients with malhygiene. 

 The experimental study confirmed a possibility of day penetration through the dentinal 

wall and demonstrates the pattern of the possible way of bacterial root canal contamination 

after injuries of periodontal ligaments. 

 Early and correct treatment after dental trauma is necessary for the prevention of post-

traumatic consequences. Long term clinical and radiographic check-ups of injured teeth are 

essential crucial for patients. The patient´s collaboration and good hygiene influece the 

successful therapy of dental trauma. 
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