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Proces tvorby zubného kazu predstavuje progresívnu demineralizáciu a následnú deštrukciu tvrdých 

zubných tkanív (skloviny a dentínu). Zubný kaz postihuje rovnako mliečny aj trvalý chrup. 

Etiológia zubného kazu je multifaktoriálna. Zjednodušene sa dá povedať, že na vzniku zubného kazu 

sa spolupodieľajú sacharidy a mikroorganizmy schopné vytvárať z nich kyseliny, ktoré pôsobia na 

povrch zuba v určitom časovom úseku. Médiom pre proces demineralizácie je zubný povlak a naopak 

slina má ochrannú funkciu. Zubný kaz u detí v predškolskom veku označujeme ako zubný kaz raného 

detstva, ktorý je virulentnou formou zubného kazu a na jeho vzniku sa podieľa viacero typických 

faktorov. Kľúčovým faktorom pre vznik zubného kazu je kolonizácia ústnej dutiny dieťaťa 

kariogénnou baktériou Streptococcus mutans. Hladina Streptococcus mutans u detí s aktívnym 

kazom presahuje hodnotu 30 % z celkovej vykultivovanej bakteriálnej flóry plaku, kým u detí bez 

aktívneho kazu je jeho hladina len 0,1 %. Zubný kaz raného detstva deštruuje mliečny chrup v 

pomerne krátkom čase, spôsobuje bolestivé zápalové komplikácie a značne negatívne ovplyvňuje 

vzťah dieťaťa k ďalšiemu ošetreniu. 

Ochorenie sa môže vyskytnúť už veľmi skoro po erupcii prvých zubov, pričom niekedy rodičia mylne 

udávajú, že „zuby sa už prerezali so zubným kazom". Prvým klinickým znakom je tzv. kriedová (biela) 

škvrna na sklovine. V tomto štádiu ešte nedochádza k porušeniu celistvosti skloviny a je možná jej 

remineralizácia. Ak pretrváva pôsobenie etiologických faktorov, dochádza k ďalšej demineralizácii a 

na povrchu zuba sa vytvára typická kavita. U detí sa často stretávame s agresívnou formou zubného 

kazu, tzv. caries rampans (synonymá - fľašový kaz, kaz dojčenskej fľaše, syndróm dojčenskej fľaše, 

early childhood caries, zubný kaz raného detstva). Podľa American Dental Association (ADA) je zubný 

kaz raného detstva definovaný ako ochorenie, ktoré je charakterizované prítomnosťou jednej alebo 

viacerých kariéznych lézií, stratou zuba pre kaz alebo prítomnosťou výplne u dieťaťa vo veku </= 71 

mesiacov. Ide o rýchlo progredujúci zubný kaz, ktorý začína postihnutím labiálnej plochy horných 

mliečnych rezákov a šíri sa cirkulárne v krčkovej oblasti. Typické je tmavohnedé až čierne sfarbenie 

zubov. Pomerne rýchlo dochádza k deštrukcii a následne fraktúre celých koruniek mliečnych zubov a 

u dieťaťa môžeme v ústnej dutine identifikovať zvyšky ponechaných koreňov mliečnych zubov (obr. 

1). 

Na etiológii caries rampans sa podieľa primárna infekcia Streptococcus mutans (SM), zvýšený prísun 

sacharidov v potrave a nedostatočná hygiena ústnej dutiny. Ústna dutina dieťaťa sa začína osídľovať 

SM už pri narodení, ale najvhodnejšou dobou na kolonizáciu je obdobie po prerezaní prvých 

mliečnych zubov, t. j. približne v 6. mesiaci života. Čím skôr dochádza ku kolonizácii ústnej dutiny 

dieťaťa SM, tým je riziko kariézneho postihnutia chrupu väčšie. Rezervoárom SM pre dieťa je jeho 

matka. Prenos sa uskutočňuje najmä slinou matky (hlavne ak sama nemá ošetrený chrup) pri 

bozkávaní dieťaťa na ústa, pri oblizovaní cumľov, lyžičiek alebo prstov dieťaťa. Streptococcus mutans 

metabolizuje glukózu a fruktózu z ovocných štiav a sladkých nápojov, pričom dochádza k vzniku 



agresívnych organických kyselín, ktoré deštruujú sklovinu. Rozhodujúci vplyv má dĺžka a frekvencia 

expozície skloviny. Medzi ďalšie rizikové faktory, ktoré môžeme identifikovať v skupine detí so 

zvýšeným výskytom zubného kazu, ďalej patrí nedostatočná fluoridácia, protrahované dojčenie, resp. 

nočné dojčenie ad libidum a pretrvávajúce pitie z fľaše. Materské mlieko obsahuje laktózu, ktorú sú 

kariogénne mikroorganizmy schopné metabolizovať a z hľadiska rozvoja zubného kazu je nočné 

dojčenie po 18. mesiaci veku dieťaťa vysoko rizikové a z nutričného hľadiska málo významné. 

Samotné pitie sladených nápojov by nebolo pre vznik zubného kazu škodlivé, ak by nebolo dieťaťu 

ponúkané počas celého dňa a hlavne pri zaspávaní. Počas spánku je salivácia znížená, slina tak 

nemôže uplatniť svoju neutralizačnú schopnosť a povrch zubov je opakovane atakovaný sladkou 

tekutinou. Nedostatočná alebo v mnohých prípadoch aj žiadna hygiena ústnej dutiny dieťaťa, za 

ktorú sú v plnej miere zodpovední rodičia, prispieva k vzniku a rozvoju zubného kazu. Iba pravidelné 

mechanické odstraňovanie mäkkého zubného povlaku z povrchu zubov zabráni, aby v ňom 

dochádzalo k rastu kariogénnych mikroorganizmov. 

Vzhľadom na obmedzenú existenciu mliečneho chrupu prevláda u niektorých rodičov a časti 

odbornej verejnosti názor, že ošetrovanie mliečnych zubov je zbytočné. Medzi následky 

neošetreného zubného kazu, ktoré sú bolestivé a môžu byť závažné, patria hlavne ochorenia zubnej 

drene, vznik dentogénnych abscesov a lymfonoditíd. Devitálne mliečne zuby môžu byť zdrojom 

fokálnej infekcie hlavne u detí so systémovými ochoreniami (obr. 2). V skutočnosti je zubný kaz 

mliečnych zubov faktorom zvyšujúcim riziko vzniku zubného kazu aj v trvalej dentícii. Ošetrenie 

zubného kazu u takýchto malých detí je veľmi obtiažne, nie iba pre nespoluprácu dieťaťa, ale aj preto, 

že kazivým procesom sú mliečne zuby úplne deštruované. Výsledkom sú mnohopočetné extrakcie 

mliečnych zubov, ktoré znamenajú pre dieťa, ale aj jeho rodičov veľký stres. Predčasné extrakcie 

mliečnych zubov môžu byť príčinou porúch prerezávania trvalých zubov (retencie, stesnania, 

dystopie). Chronické periapikálne procesy mliečnych zubov predstavujú riziko aj pre trvalý chrup. 

Infekcia z ložiska v oblasti koreňa mliečneho zuba môže preniknúť perikoronárnym vakom k zárodku 

trvalého zuba a vyvolať ireverzibilné zmeny na tvrdých zubných tkanivách trvalého zuba. Výsledkom 

takéhoto procesu je hypoplázia trvalého zuba rôzneho stupňa (tzv. Turnerov zub) -obr. 3. 

Možnosti prevencie 

Napriek tomu, že existujú účinné formy prevencie, zostáva zubný kaz najčastejším chronickým 

infekčným ochorením u detí a zároveň je najčastejším neliečeným ochorením u detí hlavne zo 

sociálne slabších vrstiev. Je dôležité si uvedomiť, že ide o dynamický proces, ktorý je možné v 

počiatočných štádiách významne ovplyvniť. Proces demineralizácie môže byť inhibovaný 

remineralizáciou, ak sa na povrchu skloviny koncentruje fluorid. S prevenciou je potrebné začať čo 

najskôr. Prvé vyšetrenie dieťaťa v zubnej ambulancii by sa malo uskutočniť do 6 mesiacov od 

prerezania prvého mliečneho zuba, najneskôr však v 12. mesiaci veku. V primárnej prevencii zubného 

kazu má významnú úlohu domáca starostlivosť o chrup, ktorá v detskom veku kladie vysoké nároky 

na rodičov. Veľký dôraz treba klásť na informovanie matiek detí, aby si deti osvojili správne návyky 

ústnej hygieny a stravovania už v útlom veku. Začať s pravidelnou hygienou ústnej dutiny dieťaťa je 

treba už pred prerezaním prvých mliečnych zubov. V rámci každodennej hygieny rodič čistí bezzubé 

alveolárne výbežky kúskom navlhčenej gázy alebo vreckovky. Po prerezaní mliečnych rezákov 

pokračuje v očisťovaní zubného povlaku aspoň dvakrát denne jeho stieraním navlhčenou gázou alebo 

kefkou adaptovanou na prst (obr. 4). Po prerezaní mliečnych molárov očisťovanie gázou už nie je 

postačujúce a dieťaťu začíname čistiť zuby mäkkou zubnou kefkou s malým množstvom detskej 



zubnej pasty dvakrát denne. Pretože malé deti približne do troch rokov nevedia vyplachovať ústa a 

väčšinu zubnej pasty prehltnú, je množstvo flóru v detských zubných pastách znížené (200 - 400 

ppm). Čistenie zubov vyžaduje asistenciu rodiča až do 9 až 10 rokov dieťaťa. Spočiatku dieťa získava 

zručnosť, so zubnou kefkou sa hrá, povrch zubov čistí rodič. Neskôr si dieťa čistí zuby samo a rodič 

čistenie zubov kontroluje, resp. dokončí. Po večernom čistení by dieťa nemalo už nič jesť a piť iba 

čistú vodu. 

Správne stravovacie návyky tiež významne ovplyvňujú kazivosť chrupu. V prevencii zubného kazu 

úplne vylučujeme zaspávanie dieťaťa s dojčenskou fľašou so sladeným nápojom. Fľaša, či už 

dojčenská alebo tzv. fľaše na uľahčenie pitia nápoja (so špeciálnym náustkom) nemá byť voľne k 

dispozícii dieťaťu ani počas dňa. Náhradou sladkej tekutiny počas noci, ale aj dňa by mala byť 

neochutená stolová alebo dojčenská voda alebo nesladený čaj. Úplne je potrebné vylúčiť namáčanie 

cumľa do medu alebo cukru. Prechodom na tuhú potravu je zaujímavé nie iba zloženie a množstvo, 

ale tiež frekvencia prijímanej potravy. Aj po požití malého sústa klesá pH v ústnej dutine a ak klesne 

pod kritickú hodnotu, dochádza k demineralizácii tvrdých zubných tkanív. Prijímaná potrava by mala 

byť pestrá, bohatá na vitamíny a minerály, dôležité je, aby medzi jednotlivými jedlami bola pauza 

aspoň dve hodiny. Je to dostatočne dlhá doba na vyrovnanie kyslého pH a na remineralizáciu tvrdých 

zubných tkanív. Podávanie sladkostí nezakazujeme, ale obmedzujeme frekvenciu podávania medzi 

hlavnými jedlami. Najvhodnejšie je požitie cukroviniek hneď po hlavnom jedle. 

Základným opatrením na zamedzenie prenosu SM zo slín matky do úst dieťaťa je ošetrený chrup a 

pravidelne realizovaná hygiena chrupu matky doplnená o výplachy ústnej dutiny floridovanou ústnou 

vodou. Hladinu kariogénnych streptokokov v sline matky je možné stanoviť jednoduchými testami v 

zubnej ordinácii. Ak je hladina SM vyššia ako 106 kolónií v 1 ml sliny, odporúčame výplachy 1 % 

roztokom chlorhexidínu počas 2 - 3 týždňov. Z hľadiska transmisie SM je tiež dôležité neoblizovať 

cumle, prsty dieťaťa a neochutnávať jedlo z lyžičky dieťaťa. Každé dieťa v rodine by malo mať svoj 

vlastný príbor. 

Zubný kaz je etiologicky zložitý chorobný proces. Hoci sa orálne zdravie počas minulého storočia 

značne zlepšilo, rozvoj zubného kazu zostáva významným klinickým problémom. Vznik ochorenia sa 

môže vyskytovať už veľmi skoro po erupcii prvých zubov. Je v spoločnom záujme odbornej verejnosti, 

aby postupne dochádzalo k redukcii výskytu zubného kazu, k odstráneniu infekčného zdroja v ústnej 

dutine, a tým k pozitívnemu ovplyvneniu celkového zdravotného stavu dieťaťa. Pri zabránení vzniku 

zubného kazu raného detstva hrá včasná primárna prevencia najdôležitejšiu úlohu.  

 

 


