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Abstrakt 
      
Autorky v svojich prezentáciách poukazujú na 
možnosti ošetrenia zubného kazu u rizikových 
pacientov na zubný kaz. 
Vychádzajú z poznatkov, že ústna dutina človeka  
je domovom približne 700 identifikovaných 
druhov  baktérii. Na zdravej ústnej ploche 
zvyčajne nájdeme  20-50 druhov baktérií, kým na  
chorej ploche je tendencia k  vyššiemu počtu 
rôznych druhov, možno 200, alebo aj viac. 
Ochorenie v ústach  vznikne vtedy, keď sa poruší 
hostiteľova mikrobiálna rovnováha. Ochorenia  
dutiny  ústnej sú polymikrobiálneho pôvodu 
a obidva  faktory mikrobiálne aj faktory hostiteľa  
sa podieľajú na iniciácii a progresii ochorenia. 
Zmeny v množstve jednotlivých druhov 
mikroorganizmov môžu viesť k  rozvoju 
ochorenia. Tieto populačné posuny môžu  byť 
spôsobené zmenou vonkajších  podmienok 
prostredia, napr. nevhodnými stravovacími 
návykmi alebo lokálnym, či systémovým  
ochorením hostiteľa. Nové dominantné baktérie 
potom upravujú mikroprostredie, čím udržiavajú 
svoju prítomnosť na úkor ostatných 
mikroorganizmov. Zubný kaz je lokalizovaná 
deštrukcia tvrdých zubných tkanív. Je spôsobená 
acidogénnymi baktériami, ktoré sú schopné 
fermentáciou cukrov prijatých z potravy 
(predovšetkým sacharózy) vytvoriť  slabé 
organické kyseliny. Tie  sa šíria  do povrchových 
vrstiev skloviny  a rozpúšťajú minerály (kalcium 
a fosfát) procesom  nazývaným demineralizácia. 
Dlhodobý pokles pH zároveň vplýva na 
mikrobiálne zloženie plaku v zmysle preferencie  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
acidurických (schopných tolerovať nízke pH) 
baktérií na úkor ne-kazotvorných druhov 
baktérií. V roku 1940 vytvoril Stephan krivku 
ukazujúcu pokles pH v plaku po expozícii 
sacharózou, ktorá sa po určitom čase vrátila 
k pôvodným hodnotám. Organické kyseliny 
vyprodukované bakteriálnym metabolizmom boli 
zneutralizované pôsobením pufrov zo sliny. 
Podobná krivka sa využíva aj v protokole výživy, 
ktorým dokážeme zistiť množstvo, frekvenciu 
a typ príjemného cukru. Je to schéma na výpočet 
doby demineralizácie a remineralizácie 
v priebehu jedného dňa. K poklesu pH dochádza 
už po dvoch minútach od  začiatku jedenia a pitia 
potravín obsahujúcich cukor, trvá počas doby 
jedenia a popíjania a končí 30 až 45 minút po 
ukončení jedenia a pitia.  Protokol výživy 
umožní odhaliť pacientovi častosť prijímania 
skrytého a priameho cukru, priemerný čas 
pôsobenia kyselín v plaku, upozorniť pacienta na 
potraviny, ktoré predstavujú riziko pre jeho zuby 
a ďasná, individuálnym prístupom upozorniť 
pacienta na možné alternatívy v jeho 
stravovacích návykoch a odporučiť  spôsob a 
vhodný čas pre ústnu hygienu. Presná detekcia 
skorých kariéznych lézií a  hodnotenie 
rizikových faktorov môže pomôcť zastaviť 
progresiu zubného kazu. Je to časovo náročný 
proces, kde môže byť užitočná pomoc dentálneho 
hygienika, ktorý zozbiera anamnestické údaje, 
pacienta vyšetrí a stanoví dentálno-hygienickú 
diagnózu, lekár diagnózu overí a spolu navrhnú 
postup neinvazívnej liečby. 
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Kazuistiky ošetrenia rizikových pacientov. 
 Plán liečby, plán preventívnych opatrení 

 
Succesful treatment case studies of high risk patients.  

Treatment plan, plan of preventive measures 


