
1 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

3.  LÉKAŘSKÁ FAKULTA  

Stomatologická klinika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Merhautová 
 

 

 

 

 

 

 

Dentální hygiena u pacientů s rizikem infekční 

endokarditidy 

 

Dental hygiene in patients with the risk of infectious 

endocarditis 
 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, duben 2011 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Lucie Merhautová 

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví 

Bakalářský studijní obor: Dentální hygienistka 

 

Vedoucí práce: MUDr. Wael Kassab 

Pracoviště vedoucího práce: Stomatologická klinika FNKV 3. LF 

 

Předpokládaný termín obhajoby: 20.2.2012  



3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci vypracovala samostatně a 

použila výhradně uvedené citované prameny, literaturu a další 

odborné zdroje. Současně dávám svolení k tomu, aby má bakalářská 

práce byla používána ke studijním účelům.  

 

Prohlašuji, že odevzdaná tištěná verze bakalářské práce a verze 

elektronická nahraná do Studijního informačního systému – SIS 3. LF 

UK jsou totožné.  

 

V Praze dne 12. ledna 2012 Lucie Merhautová  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala mému školiteli panu 

MUDr. Waelu Kassabovi za velkou míru trpělivosti. Dále pak 

MUDr. Richardu Fojtovi (kardiolog), který mi pomáhal v průběhu 

praktické části práce. Další díky patří všem pacientům, bez kterých by 

se tato práce neuskutečnila. A v neposlední řadě bych chtěla 

poděkovat mým spolužačkám za cenné rady v průběhu psaní. 



1 

 

Obsah 

 

1 CÍL PRÁCE .................................................................................................................................................. 4 

2 ÚVOD ............................................................................................................................................................ 5 

3 TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................................................. 6 

3.1 ANATOMIE SRDCE .................................................................................................................... 6 
3.1.1 Struktura srdce ................................................................................................................ 6 
3.1.2 Interiér srdce ................................................................................................................... 7 

3.2 PATOGENEZE IE ....................................................................................................................... 8 
3.2.1 Původ infekce .................................................................................................................. 8 
3.2.2 Etiologie vzniku infekční endokarditidy .......................................................................... 9 
3.2.3 Postižení chlopní ........................................................................................................... 10 
3.2.4 Poškození orgánů a tkání .............................................................................................. 10 
3.2.5 Imunopatologické pochody ........................................................................................... 11 

3.3 ETIOLOGIE IE ........................................................................................................................ 11 
3.3.1 Streptokoky .................................................................................................................... 12 
3.3.2 Enterokoky .................................................................................................................... 12 
3.3.3 Stafylokoky .................................................................................................................... 13 
3.3.4 Gram-negativní bakterie ............................................................................................... 13 
3.3.5 Houby ............................................................................................................................ 13 
3.3.6  Mikroby a dutina ústní ................................................................................................. 14 

3.4 DIAGNOSTIKA ........................................................................................................................ 14 
3.4.1 Klinické projevy a znaky infekční endokarditidy ........................................................... 14 
3.4.2 Mikrobiologický průkaz ................................................................................................ 15 
3.4.3 Echokardiografické vyšetření ....................................................................................... 15 

3.5 LÉČBA PACIENTA S INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU ................................................................... 16 
3.5.1 Antibiotická léčba ......................................................................................................... 16 
3.5.2 Používaná antibiotika ................................................................................................... 17 
3.5.3 Chirurgické léčba.......................................................................................................... 18 

3.6 RIZIKOVÝ PACIENT ................................................................................................................ 18 
3.6.1 Vysoké a střední riziko onemocnění IE ......................................................................... 18 

3.7 DENTÁLNÍ HYGIENA .............................................................................................................. 19 
3.7.1 Přehled výkonů prováděných dentální hygienistkou ..................................................... 19 
3.7.2 Prevence IE z orální oblasti pomocí dentální hygieny .................................................. 19 

3.8 PROFYLAXE PŘI KRVAVÉM VÝKONU V ORDINACI STOMATOLOGA .......................................... 20 

4 PRAKTICKÁ ČÁST .................................................................................................................................. 23 

4.1 SOUBOR ................................................................................................................................. 23 
4.2 METODIKA ............................................................................................................................. 23 
4.1 KAZUISTIKA 1 ........................................................................................................................ 26 
4.1 KAZUISTIKA 2 ........................................................................................................................ 29 
4.1 KAZUISTIKA 3 ........................................................................................................................ 32 
4.1 KAZUISTIKA 4 ........................................................................................................................ 35 
4.1 KAZUISTIKA 5 ........................................................................................................................ 38 

5 DISKUZE .................................................................................................................................................... 42 

6 ZÁVĚR ........................................................................................................................................................ 44 

7 SOUHRN ..................................................................................................................................................... 45 

8 SUMMARY ................................................................................................................................................. 47 



2 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ......................................................................................................... 49 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................................................... 50 

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................................................... 51 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................................................... 52 

PŘÍLOHA Č.1 ............................................................................................................................................... 53 

PŘÍLOHA Č.2 ............................................................................................................................................... 54 

INDIKACE K PROVEDENÍ PROFESIONÁLNÍ DENTÁLNÍ HYGIENY U PACIENTŮ S RIZIKEM IE ............ 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 

 

 

  



4 

 

1 Cíl práce 

 

V úvodu bych chtěla představit původ, vznik a vývoj infekční 

endokarditidy, zároveň zdůraznit rizika šíření infekce z oblasti orofaryngeální a 

porovnat mikrobiální agens, které způsobuje infekční endokarditidu s mikroby, 

které žijí jako komenzálové na sliznicích v dutině ústní.   

Dále bych ráda přiblížila výkony dentální hygienistky, její komunikaci se 

stomatologem, s lékařem specialistou (kardiologem) a mikrobiologem. 

Chtěla bych zde zdůraznit prevenci zdraví v dutině ústní, v mém případě 

se zaměřením na kardiaky s vysokým a středně vysokým rizikem onemocnění 

infekční endokarditidou. V praktické části své bakalářské práce se pokusím 

prokázat problémy s nedostatečnou hygienou úst. 

Dále bych zde chtěla zdůraznit dentální ošetření v ordinaci a celkovou 

domácí hygienu k zajištění orálního zdraví, a tím vyloučit všechna rizika přenosu 

infekce z dutiny ústní. 
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2 Úvod 

Hlavním tématem této práce je riziko přenosu infekce z dutiny ústní na 

srdce, a tím i možnost vyvolání onemocnění zvané infekční endokarditida. 

Toto téma jsem si vybrala na základě zkušenosti z praxe. Byla jsem 

přítomna u vylučování fokálních infekcí a asistovala při následném ošetřování. 

Situace v ústech pacientů kardiaků nebyla vůbec příznivá. Infekce v dutině ústní 

byly rozsáhlé. Velké procento z nich trpělo středně těžkou až těžkou chronickou 

parodontitidou s aktivními parodontálními choboty. Zde docházelo k neustálým 

bakteriémiím. Podaná ATB sice eliminovala rizika během ošetření, ale nevyřešila 

problém ústní hygieny. 

Další problém, na který se v této práci zaměřuji, je komunikace mezi 

stomatologem, kardiologem a mikrobiologem. Lékař specialista často podceňuje 

orální zdraví. A tak se často stává, že se pacient k zubnímu lékaři dostane až na 

poslední chvíli, kdy už se zuby z nedostatku času zachránit nedají.  

Rozhodla jsem se tedy zaměřit na ústní hygienu u těchto pacientů a zmírnit 

tak jakákoliv rizika přenosu infekce z orální oblasti, a tím také zabránit 

předčasným ztrátám zubů osobám, indikovaným k operaci srdce. 

V praktické části bych se chtěla pokusit prokázat možnost infekčního 

onemocnění dutiny ústní u vybraných pacientů trpících srdečními chorobami s 

vysokým rizikem. Vyšetřovat bych chtěla pomocí hygienických indexů PBI, které 

stanovuje úroveň hygieny, a druhého indexu CPITN, který hodnotí stav parodontu 

s následným ošetřením. Pomocí těchto indexů bych chtěla zjistit stav celkového 

orálního zdraví u vybraných osob. Obávám se však (na základě 3leté praxe po 

dobu studia oboru dentální hygienistky), že výsledky mohou prokázat infekci u 

většiny z nich. 
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3 Teoretická část 

 

3.1 Anatomie srdce   

 

Srdce, z latinského slova cardia, je dutý svalový orgán, který svými 

pravidelnými stahy zajišťuje oběh krve tělem. Je uloženo v předním mediastinu, 

tedy v hrudníku mezi plícemi, hrudní kostí a bránicí.  

Srdce má tvar kužele, jehož hrot zasahuje do pátého mezižebří. Srdeční 

základna je místo, kam ústí cévy vstupující a vystupující do srdce. Leží pod pátým 

až sedmým hrudním obratlem. Levá plocha srdce je přivrácená k hrudní kosti a k 

žebrům, pravá plocha je přivrácená k bránici. Hmotnost srdce závisí na množství 

srdeční svaloviny a na tělesné konstituci. Pohybuje se mezi 250 - 390 g, v 

průměru dosahuje až 300 g. Tvoří 0,40 - 0,45 % hmotnosti těla 
1
.  

3.1.1 Struktura srdce 

 

Srdeční stěna je tvořena třemi vrstvami. Endokardem, myokardem a 

epikardem. Zevně je srdce kryto vazivovým obalem (perikard), který je fixován k 

bránici a ke sternu. Uvnitř perikardu je dvojitá membrána. V tomto úzkém 

dvojitém vaku se nachází perikardiální prostor. Obsahuje asi 20 ml nažloutlé 

tekutiny tekutiny. Tekutina usnadňuje pohyby srdce uvnitř vaku
1
. Další vrstvou je 

epikard vypadající, jako jemná blanka, která pokrývá srdce. Mezi perikardem a 

endokardem je vlastní zdroj síly srdce, myokard. Je tvořen příčně pruhovanou 

svalovinou, která není ovladatelná vůlí. Stěny síní mají méně svaloviny než stěny 

komor, protože vykonávají menší činnost. Vnitřní výstelku tvoří poslední vrstva, 

která se nazývá endokard. Tato vrstva hydraulicky celé srdce utěsňuje. Je složena 

z kolagenu, elastických vláken a hladké svaloviny. 

 

  



7 

 

3.1.2 Interiér srdce 

 

 Krev při průchodu srdcem protéká dutinami. Patří k nim dvě předsíně, 

pravá a levá, navzájem oddělené mezi předsíňovým septem, a dvě komory, pravá 

a levá, vzájemně oddělené septem mezi komorovým. Předsíně a komory jsou 

navzájem odděleny chlopněmi, které zabraňují zpětnému toku krve. Stěny 

předsíní jsou 2 - 3 mm silné, stěny komor jsou podstatně silnější. Pravá asi 1 cm, 

levá až 3 cm 
1
.  

Pravá předsíň leží nad a za pravou komorou a před levou síní. Zevně má 

vztah k přední stěně hrudní a k mediální ploše pravé plíce. Vybíhá vpřed v malé 

ouško. Je nejobjemnější dutinou v srdci. Ústí do ní horní i dolní dutá žíla, které se 

před srdcem slévají do tzv. žilného splavu a přivádějí sem neokysličenou krev.  

Z pravé předsíně protéká krev pravým atrioventriculárním ústím do pravé 

komory. Toto ústí zajišťuje proti zpětnému toku krve trojcípá (trikuspidální) 

chlopeň, jejíž cípy jsou pomocí jemných úponů ukotveny do malých bradavčitých 

svalů ve stěnách pravé komory. Pracuje jednoduchým způsobem, stejně jako 

chlopeň mitrální v levé komoře. Svalové napětí při stahu (kontrakci) vytváří v 

komorách tlak, který stlačuje chlopenní cípy k sobě a vytváří tak těsný uzávěr. 

Pravá komora leží před ostatními srdečními oddíly a utváří pravý okraj srdce. Je 

rozdělena na část vtokovou a část výtokovou. Tyto části jsou od sebe odděleny 

svalovým hřebenem. Pravá komora vyúsťuje do plicního kmene, kde se otvor 

uzavírá poloměsíčitou (pulmonální) chlopní. Při kontrakci komor se dostává 

neokysličená krev do kmene plicnice přes pulmonální chlopeň. Tento kmen se 

dělí na dvě stejně silné větve, které vedou odkysličenou krev přímo do plicního 

řečiště 
1
. 

Z plic se vrací okysličená krev čtyřmi plicními žilami, které ústí po dvou z 

každé strany do levé předsíně. Levá předsíň tvoří levou polovinu srdeční 

základny. Stejně jako pravá předsíň má tenkou svalovou stěnu a vybíhá na povrch 

srdce jako ouško. Kaudálně uložené atrioventrikulární ústí je opatřeno dvoucípou 

chlopní (bikuspidální, mitrální), která je podobnými úpony připevněná na dva 

větší papilární svaly na stěnách. Pracuje souběžně a stejným způsobem jako 

chlopeň trikuspidální.  
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Poslední srdeční dutinou je levá komora, která má na rozdíl od pravé 

komory stěnu daleko silnější a má také menší objem. Z její horní části vystupuje 

vzhůru aorta, která má na svém začátku aortální chlopeň. Pracuje stejně jako 

chlopeň plicní. Je obvykle tvořena třemi poloměsíčitými cípy. Při kontrakci 

komor se dostává okysličená krev do hlavního tělního oběhu.  

 

3.2 Patogeneze IE 

 

Infekční endokarditida patří mezi zánětlivé onemocnění postihující vnitřní 

výstelku srdce zvanou endokard a zejména srdeční chlopně tvořené stejnou 

nitroblánou. Endokard, jako jediná vrstva srdce, přichází do bezprostředního 

kontaktu s krví 
2
. V současné době onemocní touto chorobou 2 - 5/100 000 

obyvatel ročně. Postiženi jsou asi dvakrát více muži než ženy 
4
. S přibývajícím 

nárůstem intravenózních narkomanů se toto číslo posunulo směrem nahoru. 

Přibývají pacienti s infekční endokarditidou lokalizovanou na trikuspidální 

chlopni. To je nejobvyklejší lokalizace infekční endokarditidy pro tuto skupinu 

lidí.  

 

3.2.1 Původ infekce 

 

Cesty přenosu infekce jsou různé. Známe čtyři základní. Z respiračního 

traktu, z gastrointestinální sliznice, ze sliznice urogenitální, a co nás zajímá 

nejvíce, z oblasti orofaryngeální. Dutina ústní patří do této oblasti.  

Pro vznik infekční endokarditidy je nezbytná kombinace několika faktorů. 

Jedním z nich je bakteriémie. Jedná se o přechodnou přítomnost živých 

mikroorganismů v cirkulující krvi. Ta většinou odezní do několika minut. Může 

se ale stát, že se tyto organismy stanou odolné vůči naší imunitě nebo mají 

možnost se někde usadit a množit se. V tomto případě zůstanou na místech 

poškozeného endokardu nebo srdeční chlopni. Dalším faktorem je přilnavost 

mikroorganismů k povrchu defektu. 
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Existuje řada patologických, ale i fyziologických situací, kdy do krve 

pronikají mikroorganismy. K těmto situacím dochází v případě porušení bariérové 

funkce sliznice nebo kůže. V dutině ústní můžeme snadno mechanicky poškodit 

silně mikrobiálně osídlenou sliznici například klasickým kartáčkem při čištění 

zubů nebo také při usilovném žvýkání. Tyto situace řadíme mezi fyziologické. U 

pacientů se špatnými hygienickými návyky vzniká "fyziologická" bakteriemie v 

průběhu jednoho měsíce skoro 1000 krát 
3
. 

 

3.2.2 Etiologie vzniku infekční endokarditidy 

 

Infekční endokarditida nejčastěji vzniká v místech, kde dochází k silnému 

turbulentnímu proudění krve. Popisují se dva způsoby poškození endotelu. 

Prvním je vystřelující krevní proud, který poškozuje endotel v místě dopadu. 

Druhý mechanismus je běžnější. Jeho předpokladem je vznik úzkého otvoru, který 

vytváří komunikaci mezi vysokotlakým a nízkotlakým srdečním oddílem. Takový 

stav může vzniknout například při insuficienci mitrální chlopně při systole a 

aortální chlopně při diastole. Krev proudící z nízkotlakého oddílu srdce vyvolává 

silné turbulence, ale bezprostředně za otvorem je proud krve minimální 
2
. V tomto 

místě se snadno zachycují mikrotromby, aktivované tromby a mikroorganismy 

přítomné v krevním řečišti. 

Základním projevem této choroby je vznik vegetací. Vegetace jsou složeny 

z fibrinových vláken, trombocytů a mikroorganismů, z nichž jsou to nejčastěji 

bakterie, ale mohou to být i viry, chlamydie nebo plísně. Tyto vegetace pak 

nasedají na okraj chlopně a vlají ve směru toku krve. Optimální místa pro vznik 

vegetace jsou: okraj mitrální a trikuspidální chlopně ze síňové strany, okraj 

aortální chlopně z komorové strany (není však vyloučeno poškození ze strany 

aortální), případně pravostranný okraj defektu komorového septa 
2
. Velikost a tvar 

bývá různá. Vegetace mohou být široce přisedlé, stopkaté, laločnaté nebo 

strunkovité. 

 



10 

 

Vegetace narušují funkci chlopní, mohou však také způsobit svým 

odlomením embolizaci vzdálenějšího orgánu podle toho, zda jde o vegetaci 

lokalizovanou v pravé nebo v levé polovině srdce. Z pravého srdce vegetace 

embolizuje do plic, z levého do mozku. 

 

3.2.3 Postižení chlopní 

 

Díky svému umístění jsou vegetace pravidelně vystaveny silnému 

proudění krve, proto narůstají především do délky a vytvářejí vlající útvary o 

délce několika milimetrů, až centimetrů. Rozměrné vegetace znamenají pro 

nemocného zhoršení prognózy 
2
. 

Základní funkce chlopně může být při infekční endokarditidě narušena 

několika mechanismy: částečnou nebo úplnou destrukcí chlopně, odtržení 

závěsného aparátu chlopně, postupný rozvoj chlopenní insuficience jako následek 

tahu, který vyvolává vlající vegetace, obturace chlopenního ústí objemnou 

vegetací. 

Specifickou komplikací endokarditid postihujících umělé chlopenní 

náhrady je částečné odtržení úponu chlopně. Tento stav může způsobit až 

uvolnění protézy.  Díky všem těmto komplikacím může dojít až ke kardiální 

dekompenzaci 
2
.   

 

3.2.4 Poškození orgánů a tkání 

 

Větší embolie se projeví trvalou nebo přechodnou ischemií tkáně, která 

byla zásobena obturovanou tepnou. Tkáň může propadnout nekróze, čímž vzniká 

infarkt. 

Embolus může být i zdrojem infekce, která se začne šířit z cévního lumen 

do okolí. Tím se pak rozvine absces nebo flegmóna. V místě embolizace může 

dojít k poškození arteriální stěny a následnému krvácení.  
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Mikroembolizace mohou být další příčinou poškození funkce různých 

orgánů, které při vyšetření neodhalí běžné zobrazovací techniky jako CT nebo 

sonografie.  

Kterákoliv tkáň může být cílovým místem embolizace., v praxi však k 

tomuto druhu postižení inklinují orgány, označené příhodným anatomickým 

uspořádáním odstupu tepen, které je zásobují. Emboly při levostranné 

endokarditidě nejčastěji směřují do mozku, ledvin a sleziny. Při pravostranné 

endokarditidě jsou nejčastěji zasaženy dolní laloky plic.  

Zásadní jsou neurologické komplikace. Jejich problematika přitahuje 

nejvíce pozornosti. Příčinou je nepochybně jejich závažnost a význam pro další 

prognózu pacienta. Často se objeví ještě před stanovením diagnózy infekční 

endokarditidy, buď v časném stadiu nemoci, nebo jako její prvotní příznak 
2
. 

 

3.2.5 Imunopatologické pochody 

  

Akutní Infekční endokarditida má ložisko infekce v oběhové soustavě a 

neustále ohrožuje nemocného svou hyperfunkcí cytokinů, které mohou navodit 

hyperpyrexii, hypotenzi, šokový stav, až po syndrom multiorgánové dysfunkce 

(MODS). U subakutní a chronické formy infekční endokarditidy jsou spíš patrné 

důsledky neustálého vyplavování antigenů do oběhu. Například mikrocytární 

anemie, zvýšená hladina imunoglobulinů, apod. 

Při infekční endokarditidě je hladina cirkulujících imunokomplexů vyšší 

než při jiných druzích sepse.  

Klinicky významným důsledkem ukládání imunokomplexů je poškození 

poškození ledvin 
2
. 

 

3.3 Etiologie IE 

 

Je dokázáno, že infekční endokarditidu může způsobit jakékoliv 

bakteriální nebo mykotické agens. Jsou to streptokoky, stafylokoky, enterokoky, 

gram-negativní bakterie a houby 
2
. 
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3.3.1 Streptokoky 

  

Ze skupiny streptokoků jsou příčinou vzniku infekční endokarditidy 

takzvané "viridující streptokoky". Tyto streptokoky žijí jako komenzálové na 

sliznicích dutiny ústní nebo ve střevním traktu. 

70-75 % vzniklých endokarditid je způsobeno trojicí bakterií. Str. mitis, 

Str. sangius a Str. mutans. Infekční endokarditida způsobená těmito mikroby je 

zpravidla dobře léčitelná a smrtnost je velice nízká.  

20 % onemocnění infekční endokarditidy jsou způsobeny Str. bovis. 

Výborně reaguje na antibiotickou léčbu, jako i výše uvedené druhy bakterií. Tento 

mikrob se přirozeně vyskytuje na sliznici střeva, proto jeho nález svědčí o 

porušení této sliznice. 

Další streptokoky: Str. adjacens, Str. defectivus, Str. anginosus, atd. 

nejčastěji doprovázejí různé komplikace (embolizace, abscesy, apod.) Letalita u 

těchto druhů je poměrně vysoká 15-40 %.  

Klasické patogenní streptokoky infekční endokarditidu vyvolávají vzácně, 

jelikož nemají dobrou afinitu k srdečním chlopním a endokardu 
2
.  

 

3.3.2 Enterokoky 

  

Dříve se enterokoky zařazovaly mezi streptokoky. Dnes už tvoří 

samostatnou skupinu, která není moc citlivá vůči penicilinu oproti viridujícím 

streptokokům. Nejčastější bakterie z řady enterokoků je E. faecalis. Má mnohem 

nižší citlivost k antibiotikům. 

Infekční endokarditida způsobená enterokoky má zejména subakutní 

průběh. Letalita činí 10-20 % 
2
. 
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3.3.3 Stafylokoky 

 

Nejznámější ze skupiny stafylokoků je S. aureus. Je původcem různých 

hnisavých onemocnění. Stafylokoky mohou infikovat patologicky změněné i 

zdravé chlopně, stejně tak i chlopenní protézy. Typické jsou embolizace do 

vzdálených orgánů. Smrtnost na stafylokokovou endokarditidu je kolem 40%, 

avšak u starších lidí je mnohem vyšší. 

Ostatní stafylokoky se řadí mezi tzv. koaguláza-negativní stafylokoky. 

Tyto stafylokoky představují nejvýznamnější etiologické agens endokarditid 

lokalizovaných na chlopenní protéze 
2
. 

 

3.3.4 Gram-negativní bakterie 

  

Hlavním zástupcem gram-negativní bakterie jsou neissérie (N. 

meningitidis), enterobakterie (E. coli, salmonely) a nefermentující aerobní tyčky 

(pseudomonády). průběh endokarditid způsobených těmito bakteriemi je akutní 

nebo subakutní. Smrtnost bývá 40-80 % 
2
. 

 

3.3.5 Houby  

   

Mykotická endokarditida bývá u osob s těžkým defektem imunity, dále u 

otevření fyziologických bariér nebo při narušení fyziologické mikroflóry. 

Hlavními představiteli hub jsou kandidy (C. albicans) a plísně rodu 

aspergillus. ATB léčba není v mnoha případech úspěšná, většinou se tato 

endokarditida musí řešit chirurgicky. Smrtnost je 60-90 % 
2
.  
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3.3.6  Mikroby a dutina ústní 

 

V mikrobiálním spektru ústní dutiny dominují aerobní a fakultativně 

anaerobní streptokoky (zejména viridující) a neisserie. Ve slinách běžně 

nalezneme mikrokoky, stafylokoky a aerobní a fakultativně anaerobní 

laktobacily.
6
 

 

3.4 Diagnostika 

 

Klinická diagnostika je velmi obtížná, protože projevy infekční 

endokarditidy se vyskytují v mnoha různých kombinacích a jsou málo specifické.  

 

3.4.1 Klinické projevy a znaky infekční endokarditidy 

 

Pomocné klinické obrazy nemoci jsou například Oslerovy uzlíky. Jsou to 

bolestivá zduření, která jsou lokalizována na bříškách prstů. Během několika dnů 

či hodin spontánně mizí. Další typické příznaky jsou Rothovy skvrny. Což jsou 

hemoragické skvrny na sítnici. Již méně specifičtější jsou Janewayovi léze. Jsou 

to nebolestivé skvrny (hemoragie) lokalizované na dlaních nebo chodidlech. Další 

znaky, které můžou vést k onemocnění, jsou petechie na bércích nebo třískovité 

hemoragie na nehtech rukou i nohou. Tyto příznaky ještě nedokazují vznik 

infekční endokarditidy. Jsou pouze orientační. 

Hlavní příznaky jsou trochu jiné.  Na počátku je nejdříve horečka 

38 - 39 °C, kde doprovodné potíže mohou být různé myalgie, slabost, pocení, 

nechutenství, celkové chřadnutí. Dalším projevem může být třesavka a následná 

zimnice, dušnost nebo obluzení. Pacient přichází k obvodnímu lékaři, který ho 

léčí nejčastěji ATB, která vyřeší problém pouze dočasně. Později však pacient 

skončí v nemocnici, kde se provedou další již specifičtější vyšetření. Zde se teprve 

odhalí infekční endokarditida.   
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3.4.2 Mikrobiologický průkaz 

 

Základem této diagnostiky je hemokultivace.  Infekční endokarditida se 

liší od jiných infekčních onemocnění tím, že má neustále přítomné mikroby v 

krvi, i když jen v malém množství. Doporučuje se 3-5 odběrů po 10-20 ml krve v 

průběhu 1-3 dnů. To je u subakutně nebo chronicky probíhající endokarditidy. 

Pokud tato nemoc probíhá akutně, je dobré odebrat 2-3 hemokultury, vždy po 

proběhlé třesavce a s rozestupem jedné hodiny. 

 Hemokultivace je velice choulostivé vyšetření. Při nedodržení přísně 

stanovených zásad můžou být vzniklé hodnoty falešně pozitivní nebo naopak 

falešně negativní 
2
. 

 

3.4.3 Echokardiografické vyšetření 

Obrázek 1 - Echokardiograf 

Stanovení endokarditidy během života 

pacienta bylo pro lékaře značně obtížné. Za 

velký zvrat se považovalo objevení 

echokardiografie. Patří mezi nejcennější 

metody v rozpoznání infekční endokarditidy.  

Existují dva typy echokardiografie. Rozdělují 

se podle přístupu. Transezofageální (TEE) a 

transtorakální (TTE) echokardiografie. 

Vyšetření je bezpečné a nevede k bakteriémii. 

Umožňuje kvalitnější zobrazení všech 

vyšetřovaných struktur. TTE má při vyšetření srdce jen orientační význam. Hlavní 

echokardiografické známky infekční endokarditidy jsou: 1. vegetace 2. abscesy 3. 

nově vzniklá dehiscence protézy 4. nově vzniklá chlopenní regurgitace. 

Echokardiografie slouží nejen k diagnostice samotné infekční endokarditidy, ale i 

k odhadu prognózy dle charakteru vegetace, zjišťování nitrosrdečních komplikací 

a monitorování úspěšnosti léčby. Význam dalších zobrazovacích metod pro 

zjištění infekční endokarditidy je zanedbatelný 
2
. 
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3.5 Léčba pacienta s infekční endokarditidou 

 

Infekční endokarditida je primárně léčena antibiotiky. Pokud vypadá, že 

ATB léčba bude neúspěšná, přistupuje se k operativnímu řešení. 

 

3.5.1 Antibiotická léčba 

 

Infekční endokarditida se vyznačuje některými specifickými rysy, které 

znesnadňují podmínky léčby.  Denzita mikroorganismů, které se vyskytují ve 

vegetaci, je o 3-6 řádů vyšší, než odpovídá podmínkám běžné pyogenní infekce. 

Důsledkem je několikanásobné snížení účinnosti některých ATB. Terapie musí 

být baktericidní. 
2
 Pro optimální účinek antibiotik musíme uplatnit celkovou 

znalost farmakodynamických vlastností jednotlivých přípravků. Všechny žádoucí 

vlastnosti antibiotika se musejí projevit nejen v séru, ale i ve tkáni, kde se 

mikroby nalézají. V našem případě tedy ve vegetaci. ATB léčba musí být 

upravována podle vlastností mikrorganismu, pacienta a nemoci. Faktory 

ovlivňující výběr přípravků a jejich dávkování: 

 druh vyvolávající agens a jeho patogenita 

 kvantitativně zjištěná citlivost mikroorganizmu na ATB 

 stav pacienta 

 charakter vegetace 

 lokalizace a rozsah eventuálních sekundárních ložisek 

 průběh nemoci  

U běžných případů probíhá 4 týdny, při komplikacích 6 - 8 týdnů 
2
. 
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3.5.2 Používaná antibiotika 

 

V terapii infekční endokarditidy si udržují prvenství takzvaná stěnová 

antibiotika. To jsou ATB, která inhibují syntézu stěny bakterií. Mezi stěnová 

antibiotika patří beta-laktamy (peniciliny, cefalosporiny, karbapenemy) a 

glykopetidy. 

Penicilinová ATB zůstávají nejúčinnějšími antibiotiky používanými pro 

léčbu těžkých grampozitivních infekcí. Jejich výhodou je nízká cena a téměř 

absolutní netoxičnost. Ale hlavní nevýhodou je poměrně častý výskyt alergických 

reakcí na ně. Je mnohem účinnější podávat ho v nižší koncentraci a častěji než ve 

vyšší koncentraci za delší dobu, protože má celkem krátký poločas rozpadu a je 

rychle vylučován tělem. Při perorálním podávání je lepší podávat amoxicilin, 

který se lépe vstřebává. 

Cefalosporiny 1. generace jsou účinné na streptokoky a stafylokoky, mají 

ale na rozdíl od penicilinu slabší účinek. Nepůsobí vůbec proti enterokokům, a 

proto jejich použití u endokarditid je omezené. Cefalosporiny 3. generace jsou 

vysoce účinné proti gram negativním bakteriím. Pro typ této infekční 

endokarditidy jsou lékem první volby. Jsou to například: cefotaxim, ceftriaxon, 

ceftazidim a cefoperazon. 

Glykopeptidy působí pouze na gram-pozitivní mikroby, mají tedy účinek 

na hlavní vyvolavatele infekční endokarditidy, což jsou streptokoky, stafylokoky, 

enterokoky. Jejich účinek nastupuje pomaleji než u penicilinu a jsou také mnohem 

dražší a toxické, proto jsou lékem druhé volby. Nejznámějšími antibiotiky jsou 

vankomycin a teikoplanin. 

Aminoklykosidy jsou vysoce účinná baktericidní antibiotika. Jejich účinek 

je mnohem rychlejší než u penicilinů. Působí hlavně na gram-negativní mikroby a 

mykobakterie, zanedbatelný účinek mají na gram-pozitivní bakterie. Používané 

aminoglykosidy jsou amikacin, isepamicin, gentamicin, který je nejpoužívanější z 

této trojice. Léčba těmito antibiotiky je trochu odlišná než u předchozích ATB, 

podává se v nižších dávkách, ale déle. Dávkování aminoklikosidů je u každého 

pacienta individuální.  
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Fluorochinolony  jsou účinné hlavně proti gram-negativním mikrobům. 

Předností těchto ATB je levnost a výhodná farmakokinetika, u nevýhod je 

důležité zmínit brzký nástup rezistence. Do řady  fluorochinolonů patří 

linkomycin a více používaný klindamycin. 

 

3.5.3 Chirurgické léčba 

 

Tato léčba se stala alternativou konzervativní léčby. Smrtnost se uvádí na 

10-20 %. Kdežto u konzervativní léčby je smrtnost o něco vyšší 20-30 %. 

Neznamená to však, že má chirurgická léčba přednost před konzervativní. Je to 

proto, že pacienti v nejtěžším stavu nejsou indikováni k operaci 
2
. 

 

3.6 Rizikový pacient 

 

Z hlediska vzniku infekční endokarditidy jsou pacienti rozděleni do dvou 

skupin, a to s vysokým rizikem onemocnění infekční endokarditidou nebo se 

středně vysokým rizikem onemocnění toutéž chorobou. 

 

3.6.1 Vysoké a střední riziko onemocnění IE 

 

Do vysokého rizika onemocnění infekční endokarditidou patří mechanické 

a biologické náhrady srdečních chlopní, stav po prodělané infekční endokarditidě, 

komplexní kongenitální cyanotická srdeční vada (např. transpozice velkých 

artérií, Fallotova tetralogie) 
5
. 

Do skupiny se středním rizikem patří většina ostatních kongenitivních 

srdečních vad, revmatické nebo jiné získané vady chlopní, prolaps mitrální 

chlopně s mitrální insuficiencí a hypertrofické obstrukční kardiomyopatie 
5
. 
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3.7 Dentální hygiena 

 

Jedná se o poměrně mladý, ale rozsáhlý obor, který se stal nedílnou 

součástí stomatologické péče a jehož cílem je preventivně zabránit veškerým 

problémům v dutině ústní. 

 

3.7.1 Přehled výkonů prováděných dentální hygienistkou 

 

 vstupní komplexní vyšetření (anamnéza, stav chrupu, úroveň ústní 

            hygieny, parodontologické vyšetření, zhotovení RTG snímků)  

 stanovení léčebného plánu  

 instruktáž ústní hygieny a její nácvik  

 odstranění zubního kamene 

 odstranění pigmentací (skvrny od kávy, čaje, cigaret apod.) -         

   depurace, airflow  

 léčba parodontitidy 

 ošetření citlivých krčků a klínovitých defektů  

 pečetění fisur (preventivní výplně)  

 úprava převislých výplní  

 fluoridace 

 bělení zubů  

 aplikace zubních šperků 

 

3.7.2 Prevence IE z orální oblasti pomocí dentální hygieny 

 

Bakteriémie se v životě člověka objevuje celkem často. Zaměříme se na 

oblast dutiny ústní. Zde k bakteriémii dochází například při běžném čištění zubů 

nebo při žvýkání. Sliznice úst jsou oslabovány infekcí, a nejsou proto odolné vůči 

tlaku. Dokáže je poranit kartáček nebo cokoliv jiného, při čem je vyvinut 

mechanický tlak. Dojde tak k rychlému poškození tkání, a tím ke krvácení. 
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Mikroorganismy přítomné na sliznicích, přestoupí do krevního řečiště, kudy 

putují dál do lidského těla. Pokud je člověk zdravý, jsou bakteriémie nevýznamné. 

V okamžiku, kdy dojde z jakéhokoliv důvodu k poklesu IS, měli bychom se 

vyvarovat všech infekcí v těle.  

Dentální hygiena je u pacientů s rizikem infekční endokarditidy důležitá. 

Pomocí ní eliminujeme záněty a snížíme počet patogenních bakterií. Většina 

případů infekční endokarditidy orálního původu není způsobena stomatologickým 

ošetřením, ale špatnou hygienou v dutině ústní.  

 

3.8 Profylaxe při krvavém výkonu v ordinaci stomatologa 

 

Při chirurgických zákrocích ve stomatologii dochází k průniku bakterií do 

krevního oběhu - bakteriémie. Incidence bakteriémie při zákrocích v dutině ústní 

činí až 87%. Ke zvýšené bakteriémii vedou především extrakce zubů, operace na 

parodontu, odstraňování zubního kamene, ale také žvýkání tuhé stravy a 

používání ústního spreje. Proto musíme antibioticky zajistit pacienty s rizikem 

infekční endokarditidy. Antibiotika by měla zabránit šíření v organismu a 

přestupu infekce na ostatní orgány 
5
.  
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Tabulka 1 - Přehled podání ATB 

 

 

Nejefektivnější profylaxe je ta, která je podávána během výkonu a po něm 

v dávce zaručující po celou dobu výkonu dostatečnou sérovou koncentraci ATB. 

Z důvodu snížení možné bakteriální rezistence je vhodné, aby se ATB 

podávalo jen v perioperačním období. Podávání by tedy mělo započít těsně před 

začátkem výkonu a nemělo by trvat déle jak 6–8 hodin po skončení výkonu. 

Každý pacient ohrožený infekční endokarditidou by měl být vybaven kartičkou, 

Režim 
ATB dávka a způsob 

podání 

standartní 

antibakteriálí profylaxe 

amoxicilin dospělí: 2g 

děti do 50mg/kg 

perorálně 1h před 

výk. 

nelze použít 

perorální podání 

ampicilin dospělí 2g i.m.nebo 

i.v. 

děti:50mg/kg 

i.m.nebo i.v. 

30min před výkonem 

alergie na penicilin klindamicin 

 

 

 

cefalexin 

 

 

 

azitromycin 

(klaritomycin) 

dospělí: 600 mg 

děti: 20mg/kg 

perorálně 1h před 

výk. 

 

dospělí: 2g 

děti: 50 mg/kg 

perorálně 1h před 

výk. 

 

dospělí: 500mg 

děti 15mg/kg 

perorálně 1h před 

výk. 

alergie na penicilin, 

nelze použít perorální podání 

klindamycin dospělí: 600mg  

děti: 20mg/kg 

i.v. 30min před výk. 
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kterou předloží při každém stomatologickém výkonu. Pokud pacient již infekční 

endokarditidou onemocněl, dostává kartičku jinou: "Průkaz nemocného infekční 

endokarditidou". 

 

 

Obrázek 2 - Průkaz rizikového pacienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Průkaz pacienta s infekční endokarditidou 
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4 Praktická část 

 

4.1 Soubor 

 

Prokázání infekčních ložisek a zánětů v dutině ústní demonstruji na 

kazuistikách 5 pacientů. Kritériem výběru do souboru byl nějaký typ chlopenního 

onemocnění s vysokým rizikem infekční endokarditidy. Z těchto 5 pacientů byli 2 

ženy a 3 muži. Doba trvání kardiologického onemocnění byla u všech pacientů 

různá. Každého pacienta jsem vyšetřila jednou.  

 

4.2 Metodika 

 

Pacienti nejprve dostali anamnestický dotazník spolu se souhlasem o 

anonymním zveřejnění údajů a materiálů, včetně fotografií, které dobrovolně 

poskytli pro účely mé bakalářské práce o dentální hygieně u pacientů s rizikem 

infekční endokarditidy. Pro zjištění vědomí a informovanosti pacienta o jejich 

orálním zdraví jsem každému položila jednu otázku. Pomocí této otázky jsem 

zjistila, zda byli informováni či ne (o možných důsledcích ústní malhygieny). 

Jako další následovalo zhotovení fotodokumentace digitálním fotoaparátem a 

vlastní vyšetření pacienta. Do karty jsem zaznamenávala stav dásně a úroveň 

hygieny pomocí indexů PBI a úroveň stavu parodontu pomocí CPITN indexu. U 

každého pacienta jsem provedla motivaci a instruktáž orální hygieny pomocí 

vhodných dentálních pomůcek a dle jeho stavu v dutině ústní. Na základě 

přesného zhodnocení parodontu mi byly poskytnuty OPG snímky. Pro jednotlivá 

vyšetření indexu PBI a CPITN jsem použila parodontologickou kalibrovanou 

sondu. Postup jednotlivých vyšetření je popsán níže. 

PBI index (papilla bleeding index) - pomocí tohoto indexu hodnotíme 

velikost zánětu u konkrétního pacienta. Je časově nenáročný. Postup je 

následovný: Tupou sondou si objedeme gingivální sulcus v místě mezizubních 

papil a za 30 sekund se hodnotí, k jak velkému krvácené díky podráždění došlo. 
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Dutinu ústní si rozdělíme na 4 kvadranty. Vpravo nahoře a vlevo dole hodnotíme 

orálně, vlevo nahoře a vpravo dole hodnotíme vestibulárně. Intenzita krvácení se 

hodnotí od 0 - 4. 

 

0 - papila nekrvácí 

1 - jeden krvácející bod 

2 - krvácení v podobě linky nebo několika bodů 

3 - prostor interdentální papily je vyplněn krví 

4 - krvácení se šíří do okolí 

 

Čísla se po vyšetření sečtou a vypočítá se z nich takzvaná průměrná 

hodnota. Součet hodnot krvácení/počtem papil. Mnohem efektivnější je pro 

pacienta znát jen součet krvácení papil. Toto číslo je vyšší a při další návštěvě, 

kdy pacient poctivě prováděl ústní hygienu, je mnohem viditelnější rozdíl mezi 

nimi. 

CPITN (Community Periodontal Index of Treatment Needs) - index slouží 

pro zjištění závažnosti poškození parodontu (CPI), ale poskytuje i údaje o 

potřebné léčbě (TN). Tento index se hodnotí v sextantech. Provádí se tak, že se 

objede krček zubu tupou parodontální sondou. Zabraňuje se tak traumatizaci 

těsnícího epitelu, protože na rozdíl od ostré sondy do něho neproniká. Proto také 

umožňuje přesnější měření hloubky chobotu.  Pomocí ní se dále dá zjistit, zda 

subgingivální prostor neobsahuje retenční místa plaku.  Aby byl sextant 

hodnotitelný, musí obsahovat alespoň dva funkční zuby nebo jediný 1. nebo 2. 

molár. Pokud sextant neobsahuje ani jedno z nich, nehodnotí se.  Zaznamenáváme 

pouze jedno číslo v daném sextantu a to nejvyšší naměřené. CPI se hodnotí od 0 - 

4 a TN - potřeba ošetření zahrnuje 3 stupně přiřazené k danému vyšetření. 
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CPI: 

 

0 - zdravý parodont 

1 - krvácení při podráždění 

2 - obsahuje supragingivální nebo subgingivální zubní kámen nebo  

      iatrogenní dráždění 

3 - mělké parodontální choboty hluboké do 5,5 mm 

4 - parodontální choboty hluboké od 6 mm 

 

TN: 

u CPI 0 - není ošetření 

u CPI 1 - motivace a instruktáž ústní hygieny 

u CPI  2 a 3 - motivace a instruktáž ústní hygieny, odstranění retenčních  

             faktorů zubního plaku (např. zubní kámen, převislé výplně) 

u CPI 4 - motivace a instruktáž ústní hygieny, odstranění retenčních  

      faktorů zubního plaku (např. zubní kámen, převislé výplně)  

      a komplexní léčba 

 

Obrázek 4 - Parodontální sonda 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj:http://obchod.stomatol.cz/?ACTION=DETAIL&OID=000000002000102843 
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OTÁZKA INFORMOVANOSTI PACIENTA zněla:  

Byl/a jste informován/a o dodržování důsledné orální hygieny 

 

Vyhodnocení výsledků 

U každé kazuistiky jsou slovně a číselně popsány výsledky vyšetření v 

dutině ústní pomocí indexů PBI a CPITN. Proběhlo pouze jedno vyšetření 

pacientů před příjmem na kardiochirurgickou kliniku, kde byli indikováni k 

operaci chlopní. V tabulce zaznamenávám odpověď na mojí otázku: "Byl/a jste 

informován/a o dodržování důsledné orální hygieny?" - ANO/NE.  

 

4.1 Kazuistika 1 

 

Muž (45 let) 

Anamnéza: 

 Předchozí onemocnění: hypertenze, hyperlipidémie 

 Nynější onemocnění: aortální stenóza, mitrální insuficience 

 FA: Concor, Furon, Duomox 

 Alergie: neguje 

 alkohol: příležitostně, nekouří 

 stav po vyloučení fokálních infekcí 

 

Poznámky: 

Problémy se u pacienta projevily nejprve klidovou dušností, poté mu bylo 

zjištěno pomocí echokardiografického vyšetření chlopenní onemocnění. V 

předoperačních vyšetřeních podstoupil i dentální vyšetření, kde mu byla zjištěna 

odontogenní fokální infekce. Pacient podstoupil vícečetné extrakce zubů. 
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Výsledky vyšetření: 

 

 Sliznice je bez patologického nálezu  

 Jazyk s lehkým mikrobiálním povlakem 

 Přítomen plak (na labiálních a vestibulárních ploškách i v   

  krčkových partiích)  

 Supragingivální i subgingivální zubní kámen 

 Při probidingu gingiva značně krvácí   

 přítomny zuby: horní čelist 17,13,12,11 - 21,23,27;  dolní čelist  

  45,44,43,42,41 - 31,32,33,35 

 Dle OPG: ústup alveolární kosti horizontálně 

 

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány výsledky hodnocených indexů 

PBI a CPITN.    

 

Tabulka 2 - Kazuistika 1 

Hodnocený index Výsledek vyšetření 

PBI 48 

CPITN  4 / 3 / 4 

4 / 3 / - 

Otázka: Byl/a jste informován/a o 

dodržování důsledné orální hygieny? 

NE 

 

Obrázek 5 - Kazuistika 1 
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Obrázek 6 - Kazuistika 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kardiologická ambulantní vyšetřovna FNKV archiv já 

 

Obrázek 6 - Kazuistika 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archiv kardiologické kliniky FNKV 
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4.1 Kazuistika 2 

 

Žena B (83 let) 

 

Anamnéza: 

 Předchozí onemocnění: osteoporosa, hyperlipidemie 

 Nynější onemocnění: těžká stenóza aortální chlopně s lehkou  

  insuficiencí, mitrální insuficience 

 FA: Sortis, Prestarium, Egilok, Helicid, Letrox, Agen 

 Alergie: neguje 

 Alkohol: příležitostně, nekouří 

 Stav po vyloučení fokálních infekcí 

 

Poznámky: 

Pacientka přijata pro podezření na infarkt myokardu, po 

echokardiografickém vyšetření jí byla prokázána vstávající onemocnění. Z 

důvodu rizika infekční endokarditidy byla poslána na stomatologii, kde byla 

zjištěna odontogenní fokální infekce. Pacientka podstoupila extrakce rizikových 

zubů. 

 

Výsledky vyšetření: 

 

 Jazyk bez povlaků  

 Sliznice je bez patologických nálezů  

 Přítomny zuby: horní čelist 16; dolní čelist 44,43 - 35 

 Přítomen plak v obvodu krčku jednotlivých zubů 

 Gingiva při probidingu krvácí  

 Přítomen supragingivální a subgingivální zubní kámen  

 Dle OPG: ústup alveolární kosti v celé čelisti o několik   

 centimetrů  
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V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány výsledky hodnocených indexů 

PBI a CPITN. 

 

Tabulka 3 - Kazuistika 2 

Hodnocení pomocí indexu Výsledek vyšetření a odpovědi 

PBI 16 

CPITN 4 / - / - 

- / 4 / - 

Otázka: Byl/a jste 

informován/a o dodržování důsledné 

orální hygieny? 

NE 

 

Obrázek 7 a 9 - Kazuistika 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: Ambulantní kardiologická vyšetřovna FNKV archiv já 
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Obrázek 8 - Kazuistika 2 

 

Zdroj: Archiv kardiologické kliniky FNKV 
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4.1 Kazuistika 3 

 

Muž C (63 let) 

 

Anamnéza: 

 Předchozí onemocnění: arteriální hypertenze, dyslipidémie,  

  diabetes mellitus 2. typu 

 Nynější onemocnění: Aortální stenóza 

 FA: Rosucard, Agen, Siofor, Valsacombi, Bisoprolol 

 Alergie: na náplast 

 Alkohol: příležitostně, kouření 10/den  

  Stav po částečném vyloučení odontogenních fokálních infekcí 

 

Poznámky: 

Pacient byl přijat pro občasné bolesti v obou horních končetinách a 

námahovou dušnost. V klidové poloze bolest vždy odezněla. Po 

echokardiografickém vyšetření byla zjištěna aortální stenóza. Pacient je v 

předoperačním vyšetření s následnou operací náhrady chlopně. Při 

stomatologickém vyšetření byla zjištěna ložiska fokální infekce v dutině ústní 

vyžadující vícečetné extrakce. Z tohoto důvodu byl kardiochirurgický výkon 

zatím odložen, extrakce probíhají. 

 

Výsledky vyšetření: 

 Jazyk bez povlaků 

 Sliznice: chronická parodontální píštěl v horní čelisti ve vestibulu 

 Přítomny zuby: horní čelist 13 - 21,22,23,24; dolní čelist   

  47,46,45 - 35,36,37 

 Přítomen plak v obvodu krčku u jednotlivých zubů 

 Při probidingu dáseň značně krvácela 

 Supragingivální a subgingivální zubní kámen 

 Aktivní parodontální choboty 
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 Dle OPG: četné odontogenní fokální infekce (iatrogenní dráždění, 

parodontální choboty), ústup alveolární kosti horizontálně 

 

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány výsledky hodnocených indexů 

PBI a CPITN. 

 

Tabulka 4 - Kazuistika 3 

Hodnocení pomocí indexu Výsledky vyšetření a odpovědi 

PBI 28 

CPITN - / 4 / - 

4 / - / 4 

Otázka: Byl/a jste 

informován/a o dodržování důsledné 

orální hygieny? 

NE 

 

Obrázek 9 a 12 - Kazuistika 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ambulantní kardiologická  

vyšetřovna FNKV archiv já 
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Obrázek 10 - Kazuistika 3 

 

Zdroj: Archiv kardiologické kliniky FNKV 
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4.1 Kazuistika 4 

 

Muž D (60 let) 

 

Anamnéza: 

 Předchozí onemocnění: ischemická choroba srdeční, ischemická  

  choroba dolních končetin, hypertenze, Diabetes mellitus 2. typu,  

  hyperlipidemie, hyperurikemie 

 Nynější onemocnění: Stenóza aortální chlopně, dysfunkce levé  

  komory, dysfunkce a dilatace pravé komory srdeční 

 FA: Anopirin, Plavix, Cordarone, Rosucard, Betaloc, Prestarium,  

  Ranisan, Furon, Clexane, Inzulin s.c, Lantus 

 Alergie: neguje 

 Alkohol: nepije, kouření: 6/den (od 23 let) 

 Stav po vyloučení odontogenních fokálních infekcí 

 

Poznámky: 

Pacient doporučen k hospitalizaci z poradny pro srdeční vady, kde byl 

dlouhodobě sledován pro významnou aortální stenózu. Vzhledem k výše zmíněné 

polymorbiditě znamenající neúnosné operační riziko byl pacient kontraindikován 

ke klasickému kardiochirurgickému zákroku a bylo rozhodnuto o provedení 

katetrizační implantace aortální chlopenní protézy (TAVI). Před tímto zákrokem 

pacient podstoupil standardní sadu předoperačních vyšetření k vyloučení fokální 

infekce.  

Při stomatologickém vyšetření byla zjištěna vícečetná ložiska fokální 

infekce, která si vyžádala opakované extrakce. Po zhojení extrakčních ran a 

dokončení předoperačních vyšetření pacient dne 9.8.2011 podstoupil TAVI. 

Výkon proběhl bez komplikací. Pooperační echokardiografické vyšetření s 

příznivým nálezem. Pacient musel být v pooperačním období přeléčen ATB 

terapií pro respirační infekt a chronickou ránu ve sternu (po kardiochirurgickém 

výkonu v minulosti). V současné době je pacient stále hospitalizován na 
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Kardiologické klinice FNKV pro přetrvávající elevaci zánětlivých parametrů 

nejspíše při chronickém infektu sterna. 

 

Výsledky vyšetření: 

 Jazyk bez povlaků, lingua plicata 

 Sliznice bez patologických nálezů 

 Přítomny zuby: horní čelist 27; dolní čelist 46,44,43 - 32,33,34 

 Plak přítomen okolo krčku zbývajících zubů 

 Při probidingu dáseň zřetelně krvácela 

 Supragingivální a subgingivální zubní kámen 

 Aktivní parodontální choboty 

 Gingivální recesy několik milimetrů 

 Dle OPG: resorpce alveolární kosti horizontálně (není dostupné v  

  elektronické podobě) 

 

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány výsledky hodnocených indexů 

PBI a CPITN. 

 

Tabulka 5 - Kazuistika 4 

Hodnocení pomocí indexu Výsledky vyšetření a odpovědi 

PBI 20 

CPITN - / - / 3 

4 / 3 / - 

Otázka: Byl/a jste 

informován/a o dodržování důsledné 

orální hygieny? 

NE 
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Obrázek 11 - Kazuistika 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ambulantní kardiologická vyšetřovna FNKV archiv já 

 

Obrázek 12 - Kazuistika 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ambulantní kardiologická vyšetřovna FNKV archiv já 
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4.1 Kazuistika 5 

 

Žena E (87 let) 

 

Anamnéza: 

 Předchozí onemocnění: aortální stenóza, ischemická choroba  

  srdeční arteriální hypertenze, osteoporóza, úzkostně - depresivní  

  syndrom, hypothyreosa, recidivující infekce močových cest,  

  synkopy 

 Nynější onemocnění: pacientka před TAVI 

 FA: Anopirin, Plavix, Euthyrox, Betaloc, Helicid, Prenessa, Sortis 

 Alergie: neguje (před časem obtíže po Godasalu, nyní toleruje  

  dobře) 

  Alkohol: nepije, nekouří 

 po vyloučení fokálních infekčních ložisek 

 

Poznámky: 

Asi po měsíci po náhradě chlopně katetrizační metodou (TAVI) byla 

pacientka hospitalizována na Metabolické jednotce FNKV pro dehydrataci a 

elevaci zánětlivých parametrů nejasné příčiny. Pro podezření na infekční 

endokarditidu byla pacientka přeložena na Kardiologickou kliniku FNKV. Zde 

byly nabrány opakovaně hemokultury, které byly negativní, a zároveň bylo 

provedeno jícnové echokardiografické vyšetření bez průkazu jasné vegetace na 

chlopních svědčící pro infekční endokarditidu. Subfebrilie a elevace zánětlivých 

parametrů, byly tak přisouzeny probíhajícímu uroinfektu. Pacientka byla zajištěna 

ATB terapií dle citlivosti. 
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Výsledky vyšetření: 

 

 Jazyk bez povlaku 

 Sliznice bez patologických nálezů 

 Přítomné zuby: horní čelist 17,13,11 - 21,22,23,24,26 

 (fixní můstek - 17-13); dolní čelist 44,43,42,41 - 31,32,33 

 Plak přítomen na krčcích zubů horní i dolní čelisti 

 Po probidingu dáseň krvácela v celé čelisti 

 Supragingivální a subgingivální zubní kámen 

 Parodontální choboty v horní čelisti 

 Dle OPG: ústup alveolární kosti horizontálně, iatrogenní   

 dráždění 

 

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány výsledky hodnocených indexů 

PBI a CPITN. 

 

Tabulka 6 - Kazuistika 5 

Hodnocení použitých indexů Výsledky vyšetření a odpovědi 

PBI 38 

CPITN 4 / 4 / 4 

- / 2 / - 

Otázka: Byl/a jste 

informován/a o dodržování důsledné 

orální hygieny? 

NE 
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Obrázek 13 a 17 - Kazuistika 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Stomatologická klinika FNKV archiv já 

 

Obrázek 14 - Kazuistika 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Stomatologická klinika FNKV archiv já 
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Obrázek 15 - Kazuistika 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Stomatologická klinika FNKV archiv já  

 

 

 

Obrázek 16 - Kazuistika 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archiv kardiologické kliniky FNKV 
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5 Diskuze 
 

Vyšetření podstoupilo celkem 5 pacientů. 3 muži a 2 ženy. Od 45 - 87 let. 

Všichni měli společné kardiovaskulární onemocnění (které je nejčastěji smrtelné 

onemocnění v ČR) s vysokým rizikem infekční endokarditidy. Všech 5 pacientů 

bylo indikovaných k chlopenní náhradě, prováděnou pod celkovou anestezií 

chirurgicky nebo katetrizačně (TAVI). V první fázi předoperačního vyšetření 

pacienti podstoupili i stomatologické vyšetření. Pro vyloučení fokálních infekcí v 

dutině ústní, která by mohla zapříčinit následnou bakteriální kolonizaci na 

budoucí operované chlopni a tím vyvolat infekční endokarditidu. 

Všechny pacienty jsem vyšetřila pomocí dvou indexů, které stanovují 

úroveň orální hygieny a závažnost poškození parodontu s rozsahem potřebné 

terapie.   

První index PBI (úroveň ústní hygieny) byl u všech pacientů zvýšený. 

Nikdo z vyšetřovaných neměl odpovídající kvalitu ústní hygieny. 

Druhý index CPITN (stav parodontu) vypovídal o neléčených aktivních 

parodontálních chobotech s přítomností supragingiválního i subgingiválního 

kamene opět u všech pacientů. Dle OPG resorpce kosti probíhala horizontálně. 

U všech jsem diagnostikovala aktivní chronické parodontální onemocnění 

z neefektivní ústní hygieny způsobené vnějšími faktory - hlavně plakem, ale i 

iatrogenním drážděním. 

Po odebrání anamnézy se pacienti často dotazovali na skutečnost, jak 

souvisí toto vyšetření s jejich onemocněním. U všech jsem zaznamenala 

nevědomost a zároveň neinformovanost o problému šíření možné infekce z dutiny 

ústní dále do těla. Zde vázne komunikace mezi stomatologem, lékařem 

specialistou a pacientem. Pacient sám je odstaven mimo vše dění. Někdy ani 

netuší z jakého důvodu je poslán na stomatologii a co s ním bude dál. Zmatenému 

pacientovi je ve spěchu vysvětleno zubním lékařem, že musí provést extrakce 

zubů, které jsou zdrojem infekce. Pro nás tyto zuby znamenají odstranění 

odontogenního fokálního rizika, ale pro staré osoby to znamená, další 

nevyhnutelný krok ke snímatelné náhradě. Tímto většinou úloha stomatologa 

končí. Pacient je hospitalizován na kardiologii či kardiochirurgii, kde mu bude 
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výkon proveden. Ústní hygiena je samozřejmostí do okamžiku, kdy pacient je 

schopen ji provádět sám (již před operací všech 5 pacientů- podle mých výsledků 

vyšetření - trpělo malhygienou). Ovšem od okamžiku (po operaci), kdy se stává 

pacient imobilním, přestává být o jeho dutinu ústní pečováno zcela. Tím ještě víc 

klesne úroveň jejich ústní hygieny.  

V dutině ústní se vyskytují tyto viridující streptokoky: Str. mitis, Str. 

sangius, Str. mutans. Tyto bakterie patří mezi nejčastější vyvolavatele infekční 

endokarditidy. Jsou součástí plaku, který byl přítomen u všech pěti vyšetřovaných 

pacientů. Je zde tedy i riziko vzniku infekční endokarditidy? Podle odborných 

knih a jejich autorů zde rizika onemocnění být mohou. 
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6 Závěr 
 

Dentální hygiena není bohužel dovedností, která by byla vrozená. Je to 

něco, co se každý z nás musí učit už od dětství. Odstraňování plakových deposit je 

základem prevence před infekčním onemocněním v dutině ústní, které nás 

ohrožuje od narození.  Proto cílem je předcházet veškerému vzniku infekce 

pomocí prevence a efektivní ústní hygieny. 

Ve stomatologických ordinacích se už málokdy setkáme s verdiktem - 

chrup intaktní a zároveň s dásněmi bez zánětu. Bohužel česká populace trpí 

vysokým počtem zánětů dásní a z toho i rozvinutou parodontitidou. 

Bohužel se toto týká i vážně nemocných pacientů - kardiaků. Tito pacienti 

by se měli vyvarovat sebemenších dalších infekcí v těle. Bohužel skutečnost je 

jiná. Praktická část mé bakalářské práce se zabývá důkazem infekce v dutině 

ústní. Pomocí hygienických indexů jsem u každého z 5 pacientů prokázala 

infekční onemocnění. Vysoké výsledky vyšetření ukazují na záněty dásní s aktivní 

parodontitidou. To znamená, že u nich probíhá neustálá bakteriémie, která nemusí 

znamenat přímý vznik onemocnění infekční endokarditidou, ale může ji značně 

podpořit. Z epidemiologického hlediska uvedeného v teoretické části víme, že 

nejčastější vznik infekční endokarditidy je podmíněn přítomností viridujících 

streptokoků, které se nacházejí v nemalém počtu na sliznicích i tvrdých tkání 

dutiny ústní. Zvýšením ústní hygieny a jejího zefektivnění se tak vyhneme i tomu 

nejmenšímu riziku onemocnění infekční endokarditidou z oblasti orální. 

Na otázku zda byli informováni o dodržování důsledné orální hygienu, mi 

všichni odpověděli NE. Jejich nevědomí a následná neinformovanost brání těmto 

pacientům omezit rizika z oblasti orální. Pacient nepřikládá důležitost zabývat se 

dál svým orálním zdravím. Je přece těžce nemocný, trpí stresem z následné 

operace a měl by se ještě zabývat čištěním zubů? Protože většina pacientů neví o 

možných rizicích přenosů infekce z dutiny ústní, trpí většina z nich orální 

malhygienou. 
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7 Souhrn 
 

Infekční endokarditida patří mezi zánětlivé onemocnění postihující vnitřní 

výstelku srdce, zvanou endokard a zejména srdeční chlopně, tvořené toutéž tkání. 

Endokard, jako jediná vrstva srdce, přichází do bezprostředního kontaktu s krví.  

Mikroorganismy, které mohou způsobovat infekční endokarditidu, jsou 

především bakterie, viry, chlamydie nebo plísně. Všechny tyto jmenované 

organismy se většinou nacházejí v menší nebo větší míře v dutině ústní.  

Pro vznik infekční endokarditidy je nezbytná kombinace několika faktorů. 

Jedním z nich je bakteriémie. Jedná se o přechodnou přítomnost živých 

mikroorganismů v cirkulující krvi. Ta většinou odezní do několika minut. Může 

se ale stát, že se tyto organismy stanou odolné vůči naší imunitě, nebo mají 

možnost se někde usadit a množit se. V tomto případě zůstanou na místech 

poškozeného endokardu nebo srdeční chlopni. Proto riziko IE narůstá u pacientů 

se srdečním onemocněním. Tito pacienti by měli být s touto skutečností 

seznámeni a informováni o možném riziku a jeho prevenci. Léčba IE se provádí 

vysokými dávkami baktericidních antibiotik. Důležité je, aby byla léčba 

dostatečně dlouhá. U běžných případů probíhá 4 týdny, při komplikacích 6 - 8 

týdnů. Vysoké dávky jsou nezbytné pro dosažení patřičné koncentrace léku v krvi, 

aby mohl v účinné míře působit na dané mikroorganismy. 

Bakteriémie se v běžném životě objevuje např. při čištění zubů nebo při 

žvýkání. V současné době je prokázáno, že většina případů bakteriální 

endokarditidy orálního původu není způsobena stomatologickým ošetřením, ale 

špatnou ústní hygienou. U pacientů se špatnými hygienickými návyky vzniká 

"fyziologická" bakteriémie v průběhu jednoho měsíce skoro 1000 krát. Dentální 

hygiena je důležitá pro snížení stavu bakterií v ústech.  

U profesionální hygieny prováděné v ordinaci, se často neubráníme 

zákrokům, při kterých dojde ke krvácení z měkkých tkání dutiny ústní. Jsou to 

např. stanovení hodnot různých indexů (PBI, CPITN, atd.), odstranění zubního 

kamene (OZK), čištění zubů nebo fixních protetických náhrad (depurace). Tyto a 

ještě jiné výkony, které provádíme u pacientů s rizikem nebo již po proběhnuté 

IE, je nutné krytí antibiotiky. Zde je nutná spolupráce s lékařem specialistou 
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(kardiolog). Ten určuje druh, dobu a výši braného léku před daným výkonem. Na 

prevenci se však podílí i sám nemocný, přinejmenším dodržováním hygienických 

návyků. 

Poklesem primárně patogenních mikroorganismů v dutině ústní u pacientů 

se srdečním onemocněním nebo u lidí po již prodělané IE, můžeme snížit i riziko 

opětovného vzniku této choroby.  

Znalosti z oblasti prevence ústní hygieny u lidí s IE, by měly být v 

podvědomí nejen lékařské veřejnosti, ale také i u rizikových nemocných. 
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8 Summary 

 

Infectious endocarditis belong among inflammatory diseases affecting 

inner endotelia of the heart,called endocard and foremost heart valves, which are 

consist of the same tissue. Endocard is the only layer of the heart, which comes 

into direct contact with the bloodstream. Microorganism, which can cause 

infectious endocarditis are mostly bacteria, viruses, chlamydia or mycosis agents. 

All stated organisms are more or less found in the oral cavity. For the 

infectious endocarditis to arise, a combination of several factors is necessary. One 

of them is bacteremia. That means a presence of living microorganisms in the 

circulating bloodstream. Bacteremia is usually gone within couple of minutes. But 

it can also happen that those microorganisms become resistant to our immune 

system or they have opportunity to lodge somewhere and multiply. In this case, 

they usually lodge on damaged endocard or heart valve. Thus, the risk increases in 

the patients with heart disease. Those patients should be acknowledged with this 

fact and informed about possible risk and its prevention. The cure of IE is high 

doses of bactericidal antibiotics. The importance lies in the sufficient period of the 

cure. With usual cases, it's maintained for 4 weeks, if there are complications, it's 

6-8 weeks. High doses are essential to reach sufficient plasmatic concetration of 

the drug, so it can affect microorganisms with sufficient effect.  

Bacteremia is present in ordinary life in e.g. teeth brushing or chewing. It's 

proven at this time, that most cases of bacterial endocarditis of oral origin is not 

caused by stomatological procedures but by bad oral hygiene. In patients with bad 

hygienical habits, a „physiological“ bacteremia is present almost a thousand times 

within a month. Oral hygiene is important to lower the number of bacteria in the 

mouth. 

With professionally performed hygiene in the dental office, we often 

cannot refrain from interventions causing minor hemorrhage from the soft tissues 

in the oral cavity. For example, assesment of values of various indices (PBI, 

CPITN, etc.), removal of tartar (OZK), clening the teeth or fixed prosthetics 

(depuration). These and many more interventions, performed in patients with risk 
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or with history of IE, it is essential to cover such intervention with antibiotics 

prophylaxis. 

Cooperation with cardiologist is often necessary. He determines the type, 

period and dose of the antibiotics before specific intervention. But the patient 

itself can participate in the prophylaxis by adhering to habits of hygiene. 

Decrease of primary pathogenic microorganisms in the oral cavity in 

patients with heart disease or with IE history can lower the risk or recurrence of 

this disease. 

Knowledge of the prophylaxis in the oral hygiene in people with IE should 

be known not only to medical staff but also to patients with risk. 
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Příloha č.2 

 

Indikace k provedení profesionální dentální hygieny u 
pacientů s rizikem IE 

 
Na úvod: 

Dutina ústní je jednou z důležitých vstupních bran mikroorganismů do 

krevního oběhu. Tyto mikroorganismy jsou původci různých infekcí. 

Profesionální hygienou a následnou domácí péčí o chrup lze ve velké míře snížit 

počet bakterií pronikajících do cévního řečiště.  

 

1. Návštěvou dentální hygienistky lze: 

Zajistit dobrý zdravotní stav zubů a dásní 

Standardní návštěva pacienta s rizikem IE u dentální hygienistky 

Profesionální ústní hygiena  

Instruktáž čištění a motivace 

Zánět dásní a jeho léčba 

Parodontální ošetření 

Před operací 

Poučení pacienta o hygieně DÚ před operací pomocí chemických 

 prostředků  

 

2.  Včasnou diagnostikou a léčbou lze zamezit zbytečným ztrátám zubů, 

a tak se vyhnout stresu pro pacienta před operací: 

 Diagnostikovat a léčit periapikální nálezy (bez extrakcí zubů) 

 Diagnostikovat a léčit parodintitis  

 Diagnostikovat a léčit rozsáhlé kazy (ve spolupráci se stomatologem) 

 

3.  Důvody finanční 

Dentální hygiena, která není hrazena pojišťovnou, bude poskytována 

 pacientům zdarma 


