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Santrauka 
Įvadas. Periodonto ir periimplantinės ligos yra plačiai 
paplitusios bendroje populiacijoje. Šių ligų gydymas 
apima konservatyvaus ir chirurginio gydymo strategi-
jas. Periodonto kišenių zondavimo gylio sumažėjimas, 
klinikinių uždegimo požymių nebuvimas ir pažeistų 
audinių regeneracija lemia stabilius gydymo rezulta-
tus, kuriuos pasiekti neretai naudojamos papildomos 
priemonės. Viena iš jų – hialurono rūgštis.
Tikslas − atlikti mokslinės literatūros apžvalgą apie 
hialurono rūgštį ir jos terapinį poveikį  periodonto ir 
periimplantinių ligų gydymui. 
Metodika. Straipsnių  paieška buvo vykdoma Pubmed, 
ScienceDirect duomenų bazėse ir Google Scholar in-
formacijos paieškos sistemoje. Apžvelgti 29 straipsniai 
tyrimo tema. 
Rezultatai ir išvados. Hialurono rūgšties uždegimą 
slopinančios, bakteriostatinės ir regeneracinės savybės 
leidžia svarstyti jos panaudojimo galimybes periodonto 
ir periimplantinių ligų gydymui. Hialurono rūgšties pre-
paratai pagerina kraujavimo po zondavimo, periodonto 
kišenių zondavimo gylio, prisitvirtinimo jungties lygio 
ir kitus parametrus, tačiau yra per mažai tyrimų formuoti 
stiprią rekomendaciją.  Hialurono rūgštis turi panašių 
regeneracinių savybių kaip ir emalio matricos derivatai, 
tačiau tyrimų, lyginančių šias dvi medžiagas, nepakanka.

Įvadas 
Hialurono rūgštis (HR), dar vadinama hialuronu, yra 

vienas iš labiausiai vyraujančių glikozaminoglikanų tarpląs-
telinėje matricoje [1]. 1934 metais tyrėjai Karl Meyer ir John 
Palmer išgrynino šią medžiagą iš karvės akies stiklakūnio ir 
suteikė hialurono rūgšties pavadinimą (gr. hialos − stiklas) 

[2].  Sveiko suaugusio žmogaus, sveriančio 70 kg, organizme 
aptinkama apie 15 g  HR [3]. Dauguma žmogaus kūno ląste-
lių sintetina HR, todėl ji yra svarbi  organizmo biologiniams 
procesams. Šiuo metu HR pagrindu pagaminti produktai 
naudojami gydyti įvairias uždegimines ligas.

Gingivitas ir periodontitas – tai lėtinės infekcinės ligos, 
pažeidžiančios dantį supančias atramines struktūras. Peri-
odonto ligų patogenezė siejama su uždegiminiu žmogaus 
imuninių ląstelių atsaku į disbiotišką danties bioplėvelės 
mikroflorą. Pradžioje pažeidžiamos tik kraštinės dantenos, 
vėliau prasideda jų uždegimas – gingivitas. Sergant gingi-
vitu, stebimi dantenų konsistencijos pokyčiai, paraudimas, 
patinimas, kraujavimas zonduojant ar prilietus. Negydomas 
gingivitas ilgainiui gali pažeisti danties atramines struktūras 
– periodonto raištį, cementą, dantenas bei kraštinį kaulą. Šių 
požymių atsiradimas yra siejamas su periodontito diagnoze, 
kuriai būdingi papildomi klinikiniai požymiai – prisitvirti-
nimo jungties praradimas, periodonto kišenės, dantenų rece-
sijos, kraštinio kaulo pažeidimai, galimas dantų paslankumas 
ar netekimas. Tokie pat procesai vyksta sergant uždegiminė-
mis ligomis, kai  aplink implantus  iš pradžių pažeidžiami 
tik minkštieji audiniai (perimukozitas), o vėliau uždegimas 
pažeidžia ir kraštinį kaulą (periimplantitas). 

Periodonto ir periimplantinėmis ligomis pasaulyje serga 
didelė dalis populiacijos. Manoma, jog vien tik perimukozito 
paplitimas siekia 44 proc., o sunkaus periodontito - 11,2 proc.
[4,5]. Šių ligų gydymas apima konservatyvias ir chirurgines 
gydymo strategijas. Kartu su pagrindiniais gydymo metodais 
taikomas gydymas įvairiomis cheminėmis medžiagomis, 
gerinančiomis klinikinius rezultatus.  Dažnai  naudojami 
antibiotikai bei antiseptikai, tokie kaip chlorheksidinas, ce-
tilpiridinas ir vandenilio peroksidas, taip pat medžiagos, ku-
rios gali padėti gijimui ir audinių regeneracijai, pavyzdžiui, 
emalio matricos baltymai ar hialurono rūgštis
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Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros apžvalga buvo vykdoma Pubmed, Scien-

ceDirect duomenų bazėse ir Google Scholar informacijos 
paieškos sistemoje. Paieškai naudoti raktažodžiai: hialurono 
rūgštis, periodonto ligos, gingivitas, periodontitas, perimu-
kozitas, periimplantitas, periodonto gydymas, periodonto 
regeneracija. Apžvelgti 29 straipsniai tyrimo tema.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 
Hialurono rūgšties savybės.  HR susideda iš pasikar-

tojančių d-gliukurono rūgšties ir N-acetil-d-gliukozamino 
vienetų. Dėl savo neigiamo krūvio HR išsiskiria nuo kitų 
glikozaminoglikanų. HR sintezė vyksta ląstelių plazminėje 
membranoje, o kitų glikozaminoglikanų sintezė dažniausiai 
vyksta Goldžio aparate. Plazminėje ląstelių membranoje 
esantis baltymas gamina HR, pernešdamas aktyvuotus mo-
nosacharidus į glikozaminoglikanų grandines ir išskirdamas 
uridino difosfatą į tarpląstelinę medžiagą. Sinoviniame skys-
tyje, epidermyje, virkštelėje HR koncentracija yra didžiausia, 
o kraujo serume – mažiausia [6]. Burnoje mineralizuotuose 
kraštinio kaulo ir šaknies cemento audiniuose HR yra labai 
mažai, tačiau dantenose bei periodonto raištyje šios medžia-
gos gausu [7]. HR pusinės eliminacijos laikas svyruoja nuo 
12 valandų iki 2-3 dienų [6].

HR veikia skirtingai, priklausomai nuo jos molekulinės 
masės [8]. Ankstyvosiose audinių gijimo stadijose smarkiai 
padidėja didelės molekulinės masės (>1000 kDa) HR, kuri 
gali surišti fibrinogeną – vyrauja reakcija, būdinga krešėjimo 
procesams. Didelės molekulinės masės HR polimeras yra 
antiangiogeninis, palengvinantis polimorfonuklearinių leu-
kocitų patekimą į žaizdos vietą, kad būtų pašalinti pažeisti 
audiniai, irimo produktai ir bakterijos. Vėlesnėse  uždegimo 
stadijose dėl hialuronidazės aktyvumo ir oksidacijos kaupiasi 
mažesnės molekulinės masės (<700 kDa) HR fragmentai [9]. 
Jie skatina uždegimą slopinančių citokinų, tokių kaip naviko 
nekrozės faktorius-α (TNF-α), interleukino-1β ir IL- 812 
gamybą, taip pat angiogenezę [10]. 

Vandeniliniai ryšiai tarp gretimų karboksilo ir N-acetilo 
grupių lemia HR gebėjimą sulaikyti vandenį. Vienas HR 
gramas gali surišti net 6 litrus vandens – tai svarbi savybė 
išlaikant tūrį, mažinant poveikį išorės jėgoms, taip pat tepi-
mui [3]. Didelė vidutinės ir mažos molekulinės masės HR 
koncentracija pasižymi antibakteriniu poveikiu. Yra žinomas 
bakteriostatinis poveikis Aggregatibacter actinomycetemco-
mitans, Prevotella oris ir Staphylococcus aureus kolonijoms, 
kurios dažnai randamos uždegimo pažeistoje dantenų vage-
lėje.  HR pasižymi kaulų indukcijos savybėmis kaip ir kitos 
osteogeninės medžiagos, tokios kaip kaulų morfogenetinis 
baltymas-2 ir osteopontinas. HR pagreitina kaulų regenera-
ciją, skatindama mezenchiminių ląstelių chemotaksį, proli-

feraciją bei diferenciaciją. HR gali veikti kaip kitų molekulių 
karkaso biomedžiaga, pvz., BMP-2 ir PDGF-BB, kurios 
naudojamos nukreipiamajai kaulinio audinio regeneracijai 
ir audinių inžinerijai [11].

Hialurono rūgšties reikšmė gingivito gydymui. Nau-
jausi moksliniai tyrimai, vertinantys HR poveikį gingivito 
gydymui, analizavo ilgalaikio šios medžiagos naudojimo 
efektyvumą po įprastinės  burnos higienos procedūros. V. Sa-
hayata ir kt. atliktame tyrime trečdaliui tiriamųjų po burnos 
higienos procedūros buvo rekomenduotos aplikacijos 0,2% 
HR geliu ant uždegiminių dantenų audinių 2 kartus per dieną 
4 savaites. Po 1, 2 ir 4 savaičių buvo stebimi geresni dan-
tenų ir kraujavimo po zondavimo indeksų parametrai tiems 
pacientams, kurie papildomai naudojo HR gelį. Statistiškai  
reikšmingo  skirtumo vertinant apnašų indeksą tiriamojoje, 
placebo ir kontrolinėse grupėse nebuvo. Po burnos higienos 
procedūros visiems tiriamiesiems pastebėtas Gram- lazde-
lių kiekio sumažėjimas ir Gram+ kokų kiekio padidėjimas, 
tačiau reikšmingų skirtumų tarp tiriamųjų grupių nebuvo. 
Gauti rezultatai tyrimo autoriams leido svarstyti apie nepa-
kankamą 0,2% HR gelio poveikį burnos mikrobiotai [12]. A. 
Abdulkareem ir kt. ir B. Gizligoz ir kt. atliktuose tyrimuose 
buvo nustatytas vienodas poveikis dantenų ir kraujavimo po 
zondavimo indeksams, naudojant 0,12% chlorheksidino ir 
0,2% HR skalavimo skysčius po burnos higienos procedūros. 
Pacientų, naudojusių 0,12% chlorheksidino turintį skalavimo 
skystį, buvo geresnė apnašų kontrolė, nei tų, kurie skalavo 
0,2% HR tirpalu. Vis dėlto, dėl geresnio skonio, mažesnio 
šalutinio poveikio -  dantenų jautrumo, burnos sausumo ir 
deginimo pojūčio po skalavimo - tiriamieji labiau mėgo ska-
lavimo skysčius su HR [13, 14]. 

Hialurono rūgšties reikšmė nechirurginiam perio-
dontito gydymui. Nechirurginiam periodontito gydymui 
įprastai naudojama vienkartinė 0,2% - 0,8% HR gelio apli-
kacija kartu su konkrementų šalinimu virš ir po dantenomis. 
J. Lobato ir kt. atliktame tyrime nustatyta, jog konkrementų 
pašalinimas ir 0,8% HR gelio aplikacija periodonto kišenėse 
ženkliai sumažina kraujavimą po zondavimo, lyginant su tik 
konkrementų pašalinimu. Vis dėlto, reikšmingo skirtumo 
tarp periodonto kišenių zondavimo gylio ir prisitvirtinimo 
jungties lygio pokyčių po gydymo nebuvo stebima [15]. S. 
Shah ir kt. tyrime buvo gauti kitokie rezultatai – vertinant 
po 12 savaičių nustatyta, jog papildomas 0,8% HR gelio 
naudojimas lemia 0,96 mm mažesnį periodonto kišenių 
zondavimo gylį ir 0,8 mm didesnį prisitvirtinimo jungties 
atsistatymą, lyginant su kontroline grupe [16].  N. Al-Shar-
mari ir kt.  tyrime buvo nustatytas statistiškai reikšmingas 
apnašų, dantenų, kraujavimo po zondavimo indeksų verčių 
ir periodonto kišenių zondavimo gylio sumažėjimas tiems 
pacientams, kuriems papildomai buvo aplikuotas 0,8% HR 
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gelis, tačiau kiti tyrimai statistiškai reikšmingo skirtumo 
nenustatė [17-19]. H. Aydinyurt ir kt. tyrimo rezultatai teigia, 
jog mažesnės 0,2% koncentracijos HR gelio naudojimas 
nepagerina klinikinių gydymo rezultatų [3].

Hialurono rūgšties reikšmė chirurginiam periodontito 
gydymui. Tyrimai, vertinantys HR poveikį chirurginiam pe-
riodontito gydymui, daugiausia dėmesio skiria regeneracinių 
medžiagos savybių vertinimui. A. Mamajiwala ir kt.  tyrimo 
rezultatai parodė, jog 0,8% HR gelio panaudojimas atliekant 
atviro lopo kiuretažą kauliniuose kraštinio kaulo defektuose 
lemia 1 mm didesnį prisitvirtinimo jungties lygio atsistatymą, 
lyginant tik su chirurginiu gydymu. Taip pat stebimas 1 mm 
didesnis periodonto kišenių zondavimo gylio sumažėjimas ir 
0,5 mm mažesnė dantenų recesija naudojant HR gelį kartu 
su chirurginiu gydymu [20]. Naudojant HR gelį kartu su 
fibroblastų augimo faktoriais, pastebėtas 2,5 mm didesnis 
periodonto kišenių zondavimo gylio sumažėjimas ir 2,6 mm 
didesnis prisitvirtinimo jungties atsistatymas kauliniuose 
defektuose, lyginant tik su atviro lopo kiuretažu, nenaudojant 
papildomų medžiagų [21].  F. Briguglio ir kt.  atliktas tyrimas 
pateikė mažesnius, bet reikšmingus HR gelio regeneracinio 
poveikio rezultatus [22]. Teigiamas HR gelio poveikis dan-
tenų recesijų uždengimui stebimas gydant Miller I klasės 
recesijas koronaliai pozicionuoto lopo technika [23]. Kon-
troversiški rezultatai gauti  S. Gupta ir kt.  tyrime, kuriame 
buvo vertinamas HR gelio regeneracinis poveikis gydant II 
klasės furkacijų defektus kartu su chirurgine koronaliai pozi-
cionuoto lopo technika. Papildomai naudojant 0,8% HR gelį, 
horizontalaus ir vertikalaus tarpušaknio defekto regeneracija 
buvo atitinkamai 0,45 mm ir 0,23 mm didesnė, nei taikant tik 
chirurginį gydymą, o tai nebuvo statistiškai reikšminga [24]. 
A. Pilloni ir kt.  lygino kaulinių defektų regeneraciją, naudo-
jant HR ir emalio matricos derivatus (EMD). Abi medžiagos 
pagerino klinikinius rezultatus – buvo stebimas periodonto 
kišenių zondavimo gylio sumažėjimas ir prisitvirtinimo jung-
ties lygio atsistatymas. EMD kaulinių defektų regeneracijoje 
buvo reikšmingai pranašesni nei HR – stebimas 0,75 mm 
didesnis prisitvirtinimo jungties atsistatymas [25]. R. Koop 
ir kt.  atliktoje sisteminėje apžvalgoje nustatyta, jog EMD 
naudojimas padidina periodonto raiščio regeneraciją vidu-
tiniškai 1,3 mm, lyginant tik su atviro lopo kiuretažu [26]. 
Gali būti, jog HR pasižymi silpnesnėmis regeneracinėmis 
savybėmis nei EMD, tačiau tam reikalingi detalesni tyrimai, 
įvertinantys ir medžiagų ekonominį efektyvumą.

Hialurono rūgšties reikšmė periimplantinių ligų gy-
dymui. Manoma, jog HR produktai gali daryti teigiamą 
poveikį periimplantinių ligų gydymui, tačiau kol kas yra 
atlikti tik pavieniai atvejo  kontrolės tyrimai šia tema. M. 
Lopez ir kt.  tyrė vienakartinės HR gelio aplikacijos naudą, 
gydant perimukozitą kartu su įprastiniu konservatyviu pe-

riodontologiniu gydymu. Gauti rezultatai atskleidė šiek tiek  
didesnį kraujavimo po zondavimo sumažėjimą, papildomai 
naudojant HR gelį. Tyrėjai šiuos rezultatus sieja su teigiama 
HR įtaka angiogenezei, kuri svarbi pažeistų audinių gijimui. 
Vis dėlto, HR gelio aplikacija nedarė įtakos apnašų susida-
rymui, todėl ilgalaikė HR vertė perimukozito gydymui yra 
diskutuotina [27]. 

HR gelio aplikacijos poveikį konservatyviam periimplan-
tito gydymui  tyrė E. Sánchez-Fernández ir kt.  Naudojant 
0,8%  HR gelį buvo pastebėtas reikšmingas periodonto ki-
šenių zondavimo gylio sumažėjimas, mažesni IL-1β kiekiai 
dantenų vagelės skystyje, lyginant su kontroline grupe [28]. 
HR gelis  efektyviau  mažina Prevotella ir Campylobacter  
bakterijų skaičių dantenų vagelės skystyje, priešingai negu 
taikant tik konservatyvų periodontologinį gydymą [29]. 

Išvados
1. HR uždegimą slopinančios, bakteriostatinės ir rege-

neracinės savybės leidžia svarstyti jos naudą periodonto ir 
periimplantinių ligų gydymui.

2. HR preparatai gerina kraujavimo po zondavimo, pe- 
riodonto kišenių zondavimo gylio, prisitvirtinimo jungties 
lygio ir kitus parametrus, tačiau atlikta per mažai tyrimų 
stiprios rekomendacijos formavimui.

3. HR regeneracinės savybės panašios į seniai perio- 
dontologijoje naudojamų EMD, tačiau tyrimų, lyginančių 
šias dvi medžiagas, nepakanka.

4. Namuose naudojamos HR turinčios burnos priežiūros 
priemonės dėl mažesnio šalutinio poveikio yra labiau tole- 
ruojamos nei chlorheksidino turintys skalavimo skysčiai.
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THE USE OF HYALURONIC ACID 
IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL AND 
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Keywords: hyaluronic acid, periodontal diseases, gingivitis, 
periodontitis, peri-implant mucositis, peri-implantitis, periodon-
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Summary
Background and the aim. Periodontal and peri-implant disea-

ses are widespread in the general population. Treatment of these 
diseases includes conservative and surgical treatment strategies. 
The decrease in the probing depth of the periodontal pockets, the 
absence of clinical signs of inflammation and the regeneration of 
damaged tissues lead to stable treatment results. Additional agents 
are usually used to achieve this and one of them is hyaluronic acid. 
The aim of this study is to review the scientific literature on hyalu-
ronic acid and its therapeutic effects in the treatment of periodon-
tal and peri-implant diseases.

Methodology. A literature review was conducted in the Pubmed, 
ScienceDirect databases and the Google Scholar information se-
arch system. 29 research articles were reviewed.

Results and conclusions. The anti-inflammatory, bacteriosta-
tic and regenerative properties of hyaluronic acid allow us to con-
sider its use in the treatment of periodontal and peri-implant di-
seases. Hyaluronic acid gel applications additionally reduce the 
probing depth of the periodontal pockets, bleeding after probing, 
increase the level of the periodontal attachment and affect other 
parameters but there are too few studies to form a strong recom-
mendation. Hyaluronic acid has similar regenerative properties to 
enamel matrix derivatives, but there are not enough studies com-
paring these two materials.
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