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Abstrakt   
   
Stav ústnej dutiny obyvateľov Ukrajiny, bez 
ohľadu na vypracovaný systém prevencie a 
rozvinutú sieť zubných kliník zostáva na nízkej 
úrovni, aj keď sa objavujú značné rozdiely 
indexov výskytu zubného kazu v rôznych 
regiónoch krajiny. Podľa štatistiky [1,2,3,4] deti, 
ktoré byvajú v rôznych oblastiach úroveň výskytu 
zubného kazu sa pohybuje od najnižšej k najvyššej 
(33,3 %-98,3 %) pri intenzite úrazu od 0,9 dо 7,1. 
Avšak, bez ohľadu na priemernú úroveň intenzity 
patalogického procesu v každom regióne sa 
stretávajú osoby, ktoré majú tento koeficient 
zvýšený v porovnaní s primerným skupinovým 
indexom [5]. Podľa literárnych zdrojov [6,7,8], 
táto ťažká forma prejavú zubného kazu (množný, 
«kvetúci» zubný káz, dekompenzačná forma) sa 
vyskytuje v 7-15 % detí. Na vývoj 
dekompenzačnej formy zubného kazu často trvalé 
chorých detí a detí so somatickými ochoreniami 
s chronickým priebehom ochorenia ukazujú 
[9,10]. Bolo ustanovené, že detí choré na 
reumatizmus, reumatoidnú artritídu, žalúdočno-
črevný ústroj, hormonálna nevyváženosť, poruchy 
pri formovaní kostry (scolliosis, disharmonický 
telesný vývoj), majú značne vyššiu intenzitu 
výskytu zubného kázu a zníženie úrovne 
konštrukčno – funkčnej odolnosti  skloviny 
v porovnaní so zdravými deťmi 
[11,12,13].V súvislosti s týmto bola urobená 
segmentacia stavu zdravia  188. detí vo veku 7, 12 
rokov, ktoré majú množný zubný kaz. КPV 
u týchto detí sa pohybovalo od 5 dо 12, kazové 

dutiny sa lokalizovali v imunitných zonach, 
priebeh zubného kázu sa charakterizoval veľkým 
množstvom komplikácií, ktoré v niektorých 
prípadoch provokovali stratu stálych zubov už u 7. 
ročných detí. Pre kritériá určenia zdravotného 
stavu sme použili údaje o katamnéze 
vyšetrovaných detí, ktoré sme dostali pomocou 
použitia formalizovaných anket prvotnej 
diagnostiky, v dôsledku čoho sme zistili 
nepriaznivý priebeh   antenatálneho obdobia                    
u 74 % anketovaných pacientov, index často 
chorých detí dosiahol 38 %, taktiež 28 % detí 
trpeli ochoreniami vnútorných orgánov 
a systémov, ktoré podľa údajov [14] dovoľuje 
pripustiť výskyt imunného nedostatku.Obdržané 
údaje úplne korelujú s hodnotením všeobecného 
stavu zdravia,  ktoré sme uskutočnili spoločne 
s pediatrami, a tiež cestou preskúmania údajov                
v zdravotných kartach pacientov.  Tak,  analýza 
členenia patalogických foriem podľa systémov 
ukázalá, že endokrinná patológia je objavená                  
u 76,9 % prípadov (väčšinou v dôsledku ochorení 
štítovitej žľazy). Náklonnosť k častým 
ochoreniam dýchacieho systému je objavená                   
u 57,69 % vyšetrených detí. Patológia LOR – 
orgánov sa umiestnila na 3. mieste podľa intenzity 
vyskytu (53,85 %). Ochorenia hlavného 
nervového systému boli zistené u 42,31 % 
prípadov. Patológia svalovej a kostrovej sústavy  
sa vyskytovala u 12,3 % vyšetrených detí. U 30,46 
% vyšetrených pacientov bolo diagnostované 
ochorenie traviacich orgánov.  
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Ochorenia močového systému  sú objavené u 
34,62 % prípadov. S rovnakou intenzitou sa 
objavovala patológia kardiovaskulárneho systému. 
Miopia  je objavená u 34,62 %. Všetky detí majú 
zlúčený charakter ochorení. Takže obdržané nami 

údaje zodpovedajú údajom literatúry o tom, že 
chronické ochorenia majú vplyv na aktivitu 
kázneho procesu, čo je potrebné brať do úvahy pri 
kompleexnej terapií tohto ochorenia. 
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