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0,074 % roztok diklofenaku a liečba zápalových 
procesov v ústnej dutine  

Rozdelenie zápalových procesov  
v dutine ústnej
Zápalové procesy vyskytujúce sa na slizniciach ústnej dutiny vznikajú 
z mnohých endogénnych a exogénnych príčin. Patria sem fyzikálne  
a chemické vplyvy, vírusové, bakteriálne a plesňové infekcie, vrodené  
a získané poruchy imunity, hormonálna dysbalancia, genetické faktory, 
deficit niektorých látok (železo, kyselina listová, zinok, selén, vitamín C, 
B12, atď.), fajčenie, alkohol, poruchy metabolizmu a mnohé ďalšie. Sliz-
nicové lézie môžu byť prejavom lokálneho ochorenia mäkkých tkanív 
ústnej dutiny, avšak často sú iniciálnym príznakom závažných systémo-
vých ochorení. Z klinického hľadiska ich rozdeľujeme na: 
1. Biele plochy. Bielymi plochami sa na sliznici ústnej dutiny prejavujú 

prekancerózy, poruchy imunity aj plesňové infekcie (leukoplakia, 
lichen planus a lichenoidné stomatitídy, afty a orálna kandidóza). 

2. Ulcerácie, erózie a erytém sa na sliznici ústnej dutiny vyskytujú 
pri viacerých ochoreniach, napr. pri aftóznej stomatitíde, vybra-
ných infekčných ochoreniach (napr. choroba ruky-ústa-nohy), 
lupus erythematodes, pemphigus vulgaris, Crohnovej chorobe 
aj pri febrilnej systémovej vaskulitíde (Kawasakiho choroba).

3. Vezikuly a makuly na sliznici ústnej dutiny môžu byť príznakom 
celkových infekčných ochorení (šarlach, osýpky), primárnej her-
petickej gingivostomatitídy, multiformného erytému (Steven-
sov-Johnsonov syndróm) a pod.  

Klinický obraz a možnosti liečby
V klinickom obraze bakteriálnych, vírusových či mykotických zápalov 
sliznice ústnej dutiny dominuje bolesť, stomatodýnia, glossodýnia 
a odynofágia. Včasná a presná diagnostika je hlavnou podmienkou 
adekvátnej liečby týchto stavov. Okrem kauzálnej systémovej tera-
pie, aplikácie antibiotík, antivirotík, antimykotík, odstránenia príčin, 
suplementácie vitamínov a minerálov, prípadne nutnosti imonomo-
dulačnej liečby má zásadný význam symptomatická liečba. Využívajú 
sa lokálne anestetiká (lidokaín, benzokaín), lokálne antiseptiká (chlór-
hexidín), lokálne kortikoidy a lokálne protizápalové lieky. 
Nesteroidové antiflogistiká sú najčastejšie používané lieky v ma-
nažmente akútnej a chronickej bolesti. Majú protizápalové, antipyre-
tické a analgetické účinky. 

Systémové verzus topické podanie  
nesteroidových antiflogistík
Systémovo podávané nesteroidové antiflogistiká (NSAID) patria me-
dzi najčastejšie liečivá používané v manažmente pooperačnej bolesti 
nielen v zubnom lekárstve. Ovplyvňujú uvoľňovanie β-endorfínov, 
redukujú bolesť, zápal a opuch1, 2. Majú však aj nežiaduce účinky pre-
javujúce sa nauzeou, dyspepsiou až krvácaním sliznice gastrointesti-
nálneho systému. Preto je súčasný výskum zameraný na lokálne apli-
kačné formy NSAID ako sú gély, pasty, roztoky a spreje. S ohľadom na 
svoju lipofilnú povahu v tejto forme ľahko penetrujú sliznicou ústnej 
dutiny a gingiválnym tkanivom. V priebehu 1 hodiny znižujú hladinu 
PGE 2 (prostaglandín E2) v tekutine gingiválneho sulku3, 4.
Práve preto sa v liečbe zápalových procesov v dutine ústnej v súčas-
nosti čoraz častejšie preferujú lokálne aplikované prípravky zamerané 
na riešenie lokálneho problému s minimalizáciou nežiaducich účinkov. 

Klinické skúsenosti s 0,074 % roztokom  
diklofenaku
Diklofenak má silné protizápalové, antipyretické a analgetické účin-
ky. Inhibuje cyklooxygenázu a lipoxygenázu, a tým inhibuje tvorbu 
prozápalových mediátorov – prostaglandínov. Zníženie produkcie 
PG redukuje zápal, opuch a bolesť. Pre zápalové procesy v ústnej 
dutine je určená jeho topická aplikácia vo forme 0,074 % roztoku. 
Rýchlo preniká do sliznice, pri obmedzenej systémovej absorbcii sa 
v nej koncentruje. V in vitro podmienkach tiež redukuje chemotaxiu 
polymorfonukleárnych leukocytov, produkciu toxických superoxido-
vých radikálov a neutrálnych proteáz, čím potláča zápalovú reakciu5,6. 
0,074 % roztok diklofenaku prekonal nevýhody nerozpustnosti vo 
vodných roztokoch a nepríjemnej chuti7. 
Mainali a Bajracharya (2013) v dvojito-zaslepenej placebom kon-
trolovanej štúdii analyzovali účinnosť 0,074 % roztoku diklofenaku  
na redukciu bolesti v skupine 60 pacientov trpiacich na rekurentnú 
aftóznu stomatitídu (RAS). Prípravok viedol k skráteniu trvania bolesti 
a signifikantnému zníženiu jej intenzity oproti placebu, a to už v prie-
behu 3 dní od začiatku liečby. Neboli zaznamenané nežiaduce účinky 
liečby.
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Príčinou bolesti po chirurgických dentoalveolárnych výko-
noch na tvrdých a mäkkých tkanivách v oro-maxilofaciálnej 
oblasti (chirurgické extrakcie zubov, resekcie koreňových hrotov, 
exstirpácie cýst a nádorov, predprotetická chirurgická úprava, mu-
kogingiválne chirurgické výkony) je progresia zápalu a opuchu  
v oblasti operačnej rany. Jej intenzita závisí od stupňa poškodenia 
tkanív a rozsahu operačného výkonu. V postihnutých tkanivách do-
chádza ku zvýšenej produkcii cyklooxygenázy 2 (COX – 2), čo vedie 
k syntéze prostaglandínov (PG), ktoré senzibilizujú vlákna vedúce 
informáciu o bolesti, a podporujú zápalovú reakciu vazodilatáciou  
a zvýšenou permeabilitou cievnych stien9, 10.
Roobal a kol. (2016) uvádzajú súbor 25 pacientov (15 mužov a 10 
žien) po mukogingiválnom chirurgickom výkone, vo vekovom roz-
pätí 35 – 50 rokov. Pacienti si po chirurgickom výkone vyplachovali 
ústa 15 ml 0,074 % roztoku diklofenaku 2x denne po dobu 7 dní.  

Na objektivizáciu výsledkov účinku lokálne aplikovaného diklofe-
naku bola použitá 10-bodová VAS škála (vizuálna analógová škála) 
a modifikovaný gingiválny index (MGI). Sledovanými parametra-
mi bola bolesť, opuch, začervenanie a pocit pálenia. Výsledky boli 
porovnávané s kontrolnou skupinou, kde bol aplikovaný preparát  
s placebo efektom. V sledovanom súbore signifikantne ustúpila bo-
lesť už v prvý deň aplikácie výplachu (p < 0,05) a potom postupne 
počas 7 dní, pričom pokles na nulu bol u 90 % prípadov v porov-
naní s kontrolnou skupinou. Zápal v sledovanej skupine významne 
ustúpil v porovnaní s kontrolnou skupinou (p < 0,0467). I zmenšenie 
opuchu bolo výrazné. Chuť roztoku pacienti hodnotili ako akcepto-
vateľnú. 
Ashank a kol. (2017) vo svojej štúdii sledovali 30 pacientov vo veku 
od 25 do 45 rokov tiež po mukogingiválnom chirurgickom výkone. 
V jednej skupine si pacienti vyplachovali 15 ml 0,074 % roztoku  

Obrázok 1. Chronické mechanické dráždenie sliznice líca  
(morsicatio buccarum)
(Zdroj: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM)

Obrázok 2. Kandidóza ústnej sliznice
(Zdroj: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM)

Obrázok 3. Leukoplakia v oblasti predného podnebného oblúka 
(Zdroj: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM)

Obrázok 4. Mapovitý jazyk (Lingua geographica)
(Zdroj: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM)
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30 sek., 2x denne počas troch dní. V kontrolnej skupine pacienti uží-
vali perorálnu tabletkovú formu NSA 50 mg 2x denne počas troch 
dní. Na objektivizáciu hodnotenia výsledkov bola opäť použitá VAS 
a MGI. Zaznamenali signifikantný ústup bolesti na druhý pooperač-
ný deň v oboch skupinách pacientov – s lokálnou aj systémovou 
aplikáciou diklofenaku podľa VAS, pričom neboli pozorované roz-
diely v účinnosti medzi skupinami. Tým potvrdili, že lokálna apliká-
cia môže byť rovnako účinná ako systémová aplikácia diklofenaku, 
avšak jednoznačne s lepším bezpečnostným profilom v prospech 
topickej aplikácie.

Weinstein a kol. (2001) vo svojej štúdii (50 pacientov – 30 mužov 
a 20 žien, priemerný vek 31,7 rokov, po mukogingiválnych chirur-
gických výkonoch udáva signifikantný ústup pooperačnej bolesti 
po výplachoch 0,074 % roztokom diklofenaku v porovnaní s kon-
trolnou skupinou (pacienti si vyplachovali ústnu dutinu roztokom 
chlórhexidínu) v deň chirurgického výkonu (p = 0,003) a nasledu-
júci deň (p = 0,001). Ústup príznakov zápalu bol tiež podstatný 
(p = 0,001). Tramer a kol. (2001), Agarwal a kol. (2010), a Yaghini  
a kol. (2011) uvádzajú porovnateľné výsledky s predchádzajúcimi 
štúdiami.

Záver 
Dlhodobé štúdie dostupné v literatúre poukazujú na vysokú účinnosť 
lokálne aplikovaného 0,074 % roztoku diklofenaku (15 ml roztoku,  
30 sek., 2 až 3x denne, počas 3 – 7 dní) pri eliminácii bolesti, opuchu 
a príznakov zápalu u pacientov so zápalmi sliznice ústnej dutiny aj po 
operačných dentoalveolárnych a mukogingiválnych výkonoch v oro-
-maxilofaciálnej oblasti. Vysoko pozitívne je možné hodnotiť rýchly 
nástup účinku. V porovnaní so systémovo aplikovanými NSAID neboli 
pozorované nežiaduce účinky. Chuť roztoku bola pacientmi tiež hod-
notená pozitívne. 

0,074 % roztok diklofenaku je výbornou voľbou pre pacientov, kto-
rí netolerujú celkové nežiaduce účinky nesteroidových antiflogis-
tík, a zároveň je ich lokálnou aplikáciou možné predísť interakciám  
so systémovo aplikovanými antikoagulanciami a antiastmatikami.  
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Obrázok 5. Lichen planus v oblasti sliznice líca 
(Zdroj: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM)

Obrázok 6. Pemfigus v oblasti sliznice podnebia
(Zdroj: Klinika stomatolológie a maxilofacial chirurgie JLF UK a UNM)
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