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Abstrakt 
 
Autorky v svojej prezentácii poukazujú na riziko 
vzniku zubného kazu u detí a možnosti 
vytvorenia plánu zabránenia jeho vzniku. 
Najčastejšie používaným  prostriedkom na 
zastavenie zubného kazu sú fluoridy. Majú tri 
základné lokálne mechanizmy účinku: inhibícia 
bakteriálneho metabolizmu, inhibícia 
demineralizácie, podpora remineralizácie. Keď 
pH v plaku klesá pôsobením bakteriálnych 
kyselín, časť fluoridu prítomného v plakovej 
tekutine sa viaže s hydrogénovým iónom na HF 
a rýchlo preniká do buniek. Vo vnútri 
bakteriálnej bunky HF disociuje, okysľuje bunku 
a uvoľnený fluoridový ión inhibuje základnú 
enzymatickú aktivitu baktérie,1 čím  znižuje 
množstvo kyselín vyprodukovaných  baktériou. 
Fluoridy prítomné v tekutine plaku v čase, keď 
baktérie vytvárajú kyseliny, cestujú spolu 
s kyselinami do podpovrchových vrstiev 
skloviny zuba, absorbujú sa na kryštály a chránia 
ich tak pred rozpúšťaním. 
Fluoridy podporujú remineralizáciu adsorbciou 
na kryštály zuba a priťahovaním kalciových 
iónov, ktoré sú nasledované fosfátovým iónmi, 
čo vedie k vzniku nového minerálu. Novo 
remineralizovaný kryštál sa teraz správa ako 
nízko-rozpustný fluorhydroxyapatit. Na to aby 
došlo k rozpusteniu remineralizovanej skloviny 
musia byť ďalšie zmeny pH  oveľa väčšie 
a dlhšie. Aj keď sú fluoridy excelentným 
prostriedkom na udržanie rovnováhy pri 
prevencii zubného kazu, ak je počet baktérií 
privysoký, fluoridy nedokážu zabezpečiť 
rovnováhu.   

 
 
 
 
V prípade vysokého počtu baktérií, musí byť 
infekcia potlačená antimikrobiálnymi 
prostriedkami ako sú chlorhexidín a xylitol. 
Chlorhexidín vďaka pozitívnemu náboju dokáže 
zredukovať množstvo mutantných streptokokov 
v ústach, ale nedokáže ovplyvniť počet 
laktobacilov. Súčasné užívanie pozitívne 
nabitého chlorhexidínu a záporne nabitých 
fluoridov sa neodporúča pre zníženie ich účinku. 
Chlorhexidín glukonát a fluoridy by sa mali 
používať aspoň s 30 minútovým odstupom.              
V „boji“ proti laktobacilom pomôže zníženie 
príjmu cukru. Test, ktorý ukáže vysoké množstvo 
prítomných laktobacilov svedčí o tom, že pacient 
užíva vysoké množstvo cukru.                              
Xylitol je prirodzene sa vyskytujúci cukrový 
alkohol, ktorý kariogénne baktérie nedokážu 
zmetabolizovať. Žuvanie xylitolových žuvačiek 3 
krát denne 5 minút dokáže zredukovať hladinu 
mutantných streptokokov. Xylitol je schopný 
zabrániť prenosu kariogénnych baktérií z matky 
na dieťa, a preto je vhodné ho odporúčať 
tehotným ženám. 
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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Plán prevencie a liečby u detí s rampantným (agresívnym) zubným kazom 

 


