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Abstrakt 

Autori v príspevku poukazujú, na dôležitosť orálneho zdravia u žien v období tehotenstva 

a materstva. Upozorňujú na vážnosť ochorenia, akými sú zápal ďasien a zubný kaz. Včasným 

podaním informácií matke a ich uplatnenie zabezpečí zdravie matky a dieťaťa. Významnú 

úlohu v  primárnej  prevencii orálnych ochorení zohráva práca dentálneho hygienika. Spočíva 

vo vyšetrení, motivácii,  ošetrení dutiny ústnej , vo výbere  pomôcok a inštruktáži správnou 

technikou čistenia. Výživové poradenstvo  o zložení stravy dôležitej pre zdravie matky 

a dieťaťa,  informácie o  starostlivosti o dutinu ústnu dieťatka v prvých mesiacoch                    

po narodení.  
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Abstrakt 

The authors point out the importance of oral health for women during pregnancy and 

motherhood. Highlight the seriousness of the disease such as gingivitis and tooth decay. 

Timely submission of information to the mother and their application, ensure the health of 

mother and child. Important role in primary prevention of oral diseases plays work of dental 

hygienist. It lies in the examination, motivation and treatment of oral cavity, the choice of 

equipment and proper instruction in cleaning techniques. Nutritional advice on the 

composition of the diet is important for the health of mother and child, care of oral cavity 

baby in the first months after birth 
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Úvod 

Tehotenstvo je v živote ženy jedno z najkrajších období. Trvá priemerne 40 týždňov 

a končí pôrodom. V tomto období žena nesie zodpovednosť za zdravý vývoj dieťaťa, z čoho 
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vyplýva zvýšená starostlivosť o svoje zdravie, orálne zdravie nevynímajúc. Zdravie zubov 

tehotnej ženy je len v jej rukách. Pravdou je, že podmienky pre udržanie zdravého chrupu 

môžu byť komplikované napríklad tzv. tehotenskou gingivitídou, alebo  zmenami chuti – 

nutkavá chuť na niektoré jedlá, alebo averzia na niektoré iné. Zvyšuje sa konzumácia 

sladkých alebo kyslých jedál.  Spolu s nedôsledným čistením chrupu pri zvýšenom krvácaní 

ďasien dochádza ku zvýšenému usadzovaniu plaku, ktorý je zodpovedný za zvýšenú kazivosť. 

Zubný kaz nie je dedičný. „Dedičné „ sú len návyky v oblasti výživy a hygieny. Ak sú 

nesprávne, sú príčinou vzniku zubného kazu u rodičov aj u ich detí. Dedičný je tvar, veľkosť 

zubov a čeľustí. Pri správnej starostlivosti o chrup zostanú zuby aj ďasná nastávajúcej 

mamičky a jej dieťatka zdravé po celý život. Tvrdenie ženy po pôrode, že zuby sa jej pokazili 

preto, že „dieťa jej odobralo vápnik zo zubov počas tehotenstva“ je nepravdivé. Zub sa môže 

pokaziť len narušením kyselinami zvonku, chybami pri výžive a hygiene. 

Počas tehotenstva je ženský organizmus ovplyvnený výraznými fyzickými 

a psychickými zmenami. Hormonálne zmeny veľkou mierou pôsobia na ďasná, ktoré sa 

stávajú priepustnejšími pre škodliviny pochádzajúce z bakteriálneho biofilmu  plaku,  tým sú 

náchylnejšie pre vznik zápalu ďasien a parodontu. K zmenám dochádza  zhoršením úrovne 

ústnej hygieny, dôsledkom hormonálnych zmien, zmenou stravovacích návykov a iných 

faktorov. 

Ak má žena zápal ďasien alebo parodontitídu už pred tehotenstvom, je nevyhnutné 

ich liečenie. Neliečená parodontitída môže byť vo zvýšenej miere príčinou rizikového 

tehotenstva, predčasného pôrodu a nízkej pôrodnej hmotnosti dieťaťa. Nastávajúce 

mamičky by mali navštíviť svojho zubného lekára už na začiatku tehotenstva. Počas 

tehotenstva, ak to nestihli pred tehotenstvom, majú budúce mamičky navštíviť zubnú 

ambulanciu trikrát. 

Zuby dieťaťa sa zakladajú a vyvíjajú v priebehu tehotenstva. Strava bohatá na výživné 

látky a dobrá ústna hygiena v priebehu tehotenstva zaistia, že matka i dieťa budú mať zdravé 

a odolné zuby. 

 

TEHOTNÁ ŽENA A JEJ ORÁLNE ZDRAVIE 

V prvom trimestri (prvé tri mesiace) zubný lekár vyšetrí a on alebo jeho dentálna 

hygienička vysvetlia  budúcej mamičke v akom stave sa nachádza jej ústna dutina a dohodnú 

si ďalšie stretnutia. V tejto prvej návšteve poučia budúcu mamičku o správnej hygiene, výžive 
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a fluoridácii. Vysvetlia jej ako sa správne starať o ústnu dutinu, ako správne čistiť zuby, aké 

pomôcky používať, aby čistenie zubov bolo dôkladné a nebolo sprevádzané nepríjemnými 

pocitmi , ako je napr. napínanie pri čistení zadných zubov. Tehotné ženy, ktoré často 

zvracajú, majú v ústach kyslejšie prostredie, a preto sa im zuby viac kazia. Vždy je dobré ústa 

poriadne povyplachovať vodou, výhodnejšie fluoridovanou ústnou vodou, jesť jedlá solené 

fluoridovanou soľou. 

Vývin zubov dieťaťa sa začína asi v štvrtom týždni tehotenstva. Pre ich stavbu sú 

najdôležitejšie minerály, ako sú vápnik, fosfor, fluór, ktoré sa nachádzajú v rybách, v mlieku, 

v surovej zelenine, v ovocí a v minerálkach. Preto je dôležité upozorniť na stravovacie návyky 

počas tehotenstva. Je to hlavne častosť prijímania kariogénnej potravy – sladké a kyslé 

potraviny. 

V druhom trimestri (4.-6. mesiac) je nutné ošetriť všetky prítomné kazy, odstrániť 

hrubé nánosy zubného kameňa, urobiť kompletnú profesionálnu hygienu s následnou 

inštruktážou a fluoridáciou. Ak má tehotná žena pokazené zuby, znamená to, že v ústach má 

kazotvorné baktérie. Po pôrode prenáša tieto baktérie pri bozkávaní, oblizovaní cumlíka do 

úst svojho dieťaťa. Na potlačenie aktivity baktérii  sa odporúča chemická antibakteriálna 

liečba pomocou  ústnych vôd s obsahom chlórhexidínu. 

V treťom trimestri (7.-9. mesiac) dostane tehotná žena v zubnej ambulancii základné 

informácie, ako sa má starať o ústa svojho dieťatka ihneď po narodení a v prvých mesiacoch 

jeho života  a kedy by mala s dieťatkom prísť na prvé vyšetrenie ústnej dutiny. 

 

TEHOTENSTVO A ZUBNÝ KAZ 

Je pravda, že sa počas tehotenstva zuby viac kazia? Čo je príčinou tohto stavu? Je tu niekoľko 

príčin: 

• časté jedenie sladkosti 

• časté jedenie kyslých potravín 

• zvracanie 

• nedôsledná hygiena ústnej dutiny. 

 

Ako vplýva časté jedenie na stav orálneho zdravia? 

Do dvoch minút po vložení potravy do ústnej dutiny tvoria baktérie žijúce v ústnej dutine  

kyselinu mliečnu, ktorá spôsobuje odvápňovanie skloviny. V ústnej dutine sa však nachádza 
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aj slina, ktorá túto kyselinu dokáže zneutralizovať. Na to, aby ju mohla zneutralizovať, 

potrebuje určitý čas a ten je asi 30 minút. Po tridsiatich minútach od skončenia jedenia je pH 

v ústnej dutine neutrálne, to znamená, že nedochádza k poškodzovaniu – odvápňovaniu 

skloviny. Toto obdobie je dôležité na regeneráciu odvápnenej skloviny. Pri neutrálnom pH 

dochádza k hojeniu odvápnenej skloviny. Ak sa po tridsiatich minútach ,alebo ešte skôr, 

konzumuje ďalšia potrava pH začne opäť prudko klesať, opäť sa tvorí kyselina, ktorá 

poškodzuje sklovinu. Ak toto poškodzovanie trvá celý deň, tj. pH v ústnej dutine je stále nízke 

v dôsledku častého prijímania potravy, tak hrozí nebezpečenstvo vzniku zubného kazu. 

Ako sa dá v tomto prípade pomôcť? 

1. Jesť v pravidelných časových intervaloch, minimálne s dvojhodinovou prestávkou 

medzi jednotlivými jedlami 

2. Časté jedenie = časté čistenie 

3. Používanie fluoridových prípravkov (zubná pasta, ústna voda) 

 

Ako vplýva časté jedenie kyslých potravín na stav orálneho zdravia? 

Kyslé potraviny obsahujú veľa kyselín, ktoré priamo poškodzujú sklovinu. Medzi takéto 

potraviny patrí hlavne citrusové ovocie, kyslé uhorky, kyslá kapusta, rebarbora, džúsy ale aj 

minerálky s bublinkami tj. s obsahom CO2 .    

Ako sa dá v tomto prípade pomôcť? 

1. Po týchto potravinách by sa zuby nemali hneď čistiť. 

2. Po týchto potravinách je dobre si ústnu dutinu len vypláchnuť čistou vodou, lepšie je 

ústnou fluoridovanou vodou. 

3. Denne používať fluoridové prípravky (zubná pasta, ústna voda)  

 

Ústna dutina a zvracanie počas tehotenstva 

Niektoré tehotné ženy mávajú ranné nevoľnosti a zvracajú. Kyselina žalúdočná je veľmi 

agresívna a veľmi rýchlo poškodí sklovinu. Preto aj tehotné ženy, ktoré počas tehotenstva 

tento problém majú, majú aj viac poškodené zuby. 

Ako pomôcť v tomto prípade? 

1. Dôležitá je intenzívna fluoridácia. Je dobré poradiť sa so svojim zubným lekárom 

alebo dentálnou hygieničkou. Odporúča sa profesionálna fluoridácia v zubnej 

ambulancii v kombinácii s domácou fluoridáciou (zubná pasta, ústna voda). 
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2. Po zvracaní nečistiť zuby zubnou kefkou, stačí iba intenzívne vypláchnutie čistou 

lepšie fluoridovanou vodou. 

 

Hygiena dutiny ústnej počas tehotenstva 

Nedôsledná hygiena ústnej dutiny je príčinou kazu ale aj zápalu ďasien. Pri častom jedení 

okrem kyselín vytvárajú baktérie na povrchu zubov povlak. Tento povlak je miestom, kde sa 

zachytáva a  množí veľa druhov baktérii a vylučujú jedovaté látky, na ktoré ďasno reaguje 

tak, že opuchne a pri dotyku krváca. Okrem toho sa do tohto povlaku ukladajú aj minerálne 

látky zo slín a tak sa vytvorí zubný kameň. 

Ako by sa dalo pomôcť v tomto prípade? 

1. Pravidelné čistenie zubov ráno a večer pred spaním 

2. Pri častom jedení aj často čistiť 

3. Používať všetky pomôcky na hygienu ústnej dutiny (zubná kefka, medzizubná kefka, 

zubná niť) 

4. Ak je problém pri čistení zadných zubov je dôležité používať jednozväzkovú kefku 

5. Hygienu ústnej dutiny uľahčuje používanie fluoridových prípravkov(pasty, ústne vody) 

 

Záver 

Zhoršená hygiena a zmeny stravovacích návykov vedú k vyššiemu výskytu škodlivých baktérií 

a tým ku vzniku zubného kazu a parodontopatií. Je preto dôležité venovať zvýšenú pozornosť 

prevencii zubného kazu a parodontopatií prostredníctvom dôkladnej orálnej hygieny. Pri 

perfektnej hygiene a pri pozitívnom postoji k správnej ústnej hygiene nestojí z pohľadu 

zubného lekárstva hladkému  priebehu tehotenstva nič v ceste. Preto sa odporúča sanácia 

chrupu pred začiatkom tehotenstva a znalosť ako aj dodržiavanie správnej ústnej hygieny. 

Žena sa tak nestará len o vlastné obmedzenie baktérií v ústnej dutine, ale aj o tie 

nenarodeného dieťaťa. Tento cieľ je možné dosiahnuť individuálnou a profesionálnou 

hygienou. Profesionálna starostlivosť prostredníctvom zubného lekára alebo dentálneho 

hygienika. 
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