ZUBNÍ KAZ JE NAKAŽLIVÝ
Nejd íve si p ipome me, jak to s t mi zuby vlastn je
První zoubky se u dít te objevují mezi 6. a 30. m sícem. Mlé ný chrup je kompletní kolem 3.
roku. Pak za íná jeho vým na za chrup stálý, definitivní, a ta trvá do cca 12. roku. (Zuby
moudrosti se však objevují až asi kolem 20ti let.)
Od 12ti let máme tedy zuby, které by nám m ly sloužit – v ideálních podmínkách – asi 60 let.
Jenže takhle dlouhá služba je zcela výjime ná.
Lidstvo od pradávna trpí poškozením zub – zubním kazem. Tyto defekty byly nalezeny už
na lidských poz statcích z doby bronzové, na mumiích (zde nalezeny i známky absces ), a
tento stav se ani v nejmenším nezm nil do dnešních dob. V sou asnosti trpí tímto
onemocn ním 90 % sv tové populace, a to i p es naše velmi dobré znalosti o p í inách jeho
vzniku a o pom rn snadných preventivních opat eních.

Jak a kdy vzniká zubní kaz
1. JAK
Korunku zubu kryje sklovina – nejtvrdší materiál lidského t la., která sice odolává
mechanickému zatížení p i kousání potravy, ale sou asn

je vystavena i všem ostatním

vliv m p sobícím v ústech – to jsou sliny, zbytky potravy, mikroorganizmy, teplota. Jejich
spole ným p sobením vzniká na povrchu zub

pevn

lpící povlak, tzv. plak. V n m se

usazují bakterie, jejichž p sobením se z cukerných složek potravy tvo í organické kyseliny.
Ty d íve i pozd ji sklovinu naruší odvápn ním, zprvu jen na mikroskopicky malém okrsku, a
mikroorganizmy i kyseliny za nou pronikat pod sklovinu, do nitra zubu. Pokud tento proces
není p erušen návšt vou zuba e a zvýšenou hygienou dutiny ústní, poškození se zv tšuje,
sklovina nevydrží zát ž žvýkáním, prolomí se – a vznikne kazivá dutina, ší ící se do hloubky
zubu, k d eni. Postupn se do plaku za nou ukládat anorganické sole ze slin a vzniká zubní
kámen.

Vznik kazu tedy vyžaduje spln ní 3 podmínek, p

sobících sou asn v dutin

ústní:
•

vnímavou zubní tká

•

p ítomnost mikroorganizm v ústech

•

p ítomnost cukerných složek v potrav

•

as, po který se uvedené faktory uplat ují.

1. KDY:
Možná tomu nebudete v it, ale zubní kaz se m že objevit i u kojence, ješt d íve, než je
do asný chrup kompletní. A n kdy je dokonce poškození tak velké, že nesta í kaz ošet it, ale
je nutné zuby vytrhnout. I chrup u batolete m že být poškozen. A navíc - zvýšená kazivost
jejich zub se projeví i na chrupu trvalém.
Kdybychom vyty ili cestu ke vzniku zubního kazu, vypadala by takto:

potrava (cukry)

mikroorganizmy

plak

+
zub

zubní kaz

Na prvním míst jsou tedy mikroorganizmy, které jsou v ústech ješt p ed objevením se
zubu. Ale teprve ten p edstavuje cílovou tká pro vznik zubního kazu. V okamžiku, kdy se
pro eže první zub, za ne se na n m tvo it povlak z bílkovin slin, a to i v p ípad , že
nep ijímáme potravu. Tento povlak, pevn lpící na povrchu zub , je hned osidlován
bakteriemi, ale sám o sob zubní kaz zp sobit nem že, protože hodnota jeho pH se
pohybuje kolem 7, ili je neutrální. V okamžiku, kdy bakteriím dodáme sacharidy – cukry -

za nou je zpracovávat za vzniku kyselin. Ty jsou p í inou poklesu pH povlaku, a tím i
za átkem vzniku zubního kazu.

ím déle je tento kyselý povlak na zubu a ím je siln jší, tím

je nebezpe í vzniku kazu v tší. To znamená, že jednorázový p íjem i v tšího množství cukru,
po n mž následuje vypláchnutí a pozd ji vy išt ní úst je menším zlem, než „chronický“
p ísun sladkostí. Je vhodné upozornit, že jakkoliv doporu eníhodné je erstvé ovoce, pak
nejmén vhodné jsou banány, které dlouho ulpívají na zubech a obsahují hodn cukru.
Stejn p sobí i ovoce sušené.
D kladným vy ist ním chrupu po jídle vracíme pH k neutrálním hodnotám. A i kdyby již
sklovina za ala ztrácet minerály, jimiž jsou kyseliny neutralizovány, tímto d sledným ist ním
zub mohou být menší povrchová poškození skloviny opravena ukládáním minerál ze slin.
ist ní zub

jednak odstraní plak s bakteriemi a jednak vrací pH v ústech k neutrálním

hodnotám.
Ne všechny bakterie v ústech jsou pro zuby stejn
hlavn

nebezpe né. Dnes víme, že to jsou

n kte í p íslušníci rodiny streptokok , a na prvním míst

je to

Streptococcus

mutans. Hladinu mikroorganizm v ústech lze dokonce zm it a odhadnout tak míru rizika
vzniku kazu. Jiným, b žn

se vyskytujícím mikroorganizmem v ústech je Lactobacillus

acidophilus (v mlé ných výrobcích).

Jak ale m že být zubní kaz nakažlivý?
Zubní kaz jako takový nakažlivý není, ale protože za vhodných podmínek vzniká inností
bakterií, ty p enosné jsou:
u d tí olizuje-li matka lži ku, kterou dít krmí, nebo dudlík, který upadne na zem,
foukáním do jídla,
polibkem (a to i v p ípad , políbíme-li dít ti ru i ku – dít si ji už olíže samo).
Maminky – nebo lépe e eno dosp lí – dodají své vlastní bakterie do d tských úst sami.
O vznik zubního kazu už u batolat se velmi úsp šn

p i iníme, má-li dít

lahvi ku se

sladkým ajem trvale k dispozici, aby se mohlo kdykoliv napít, obdobn namá í-li se dudlík
do medu, aby dít „snáze usnulo“ (t mto d tem zuba i íkají „medové d ti“). Jeho zuby jsou
tak trvale v kontaktu s cukrem, a protože není mnoho matek, které by batolat m istily zuby.
Dalším rizikovým faktorem jsou organické kyseliny samotné:
ovocné š ávy,
minerální vody s bublinkami – ty jsou vlastn slabými roztoky kyseliny uhli ité. A jsou-li

navíc ochuceny kyselinou citrónovou, jejich ú inek se ješt zesílí,
kyselina mlé ná.

Jak p edejít vzniku kazu?
d sledným, pravidelným išt ním zub kvalitním kartá kem 2x denn ,
a 1x denn dentální nití, za ít už u batolat p íslušnými pom ckami (tzv. prs á ky).
Kartá ek by m l být m n n maximáln po 3 m sících,
fluorizací – sklovina tím získá v tší rezistenci proti kyselinám ze zkvašených cukr
pravidelnými návšt vami u léka e,
vyváženou stravou s minimem cukr a škrob .
Nejsme tedy bezbranní proti zubnímu kazu, víme, co m žeme a máme d lat. Jde jen o to,
abychom tato pravidla opravdu dodržovali a tím si uchovali zuby zdravé do vysokého v ku.
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