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1. Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je představit kamerový systém DIAGNOcam,

jeho výhody, nevýhody a využití při diagnostice aproximálních kariézních lézí

u dětských pacientů. 
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2. Úvod 

Toto téma jsem si vybrala, protože je důležité včas diagnostikovat zubní

kaz. Běžnými vyšetřovacími metodami to však není vždy možné. Z tohoto

důvodu chci v této práci představit novou možnost časné diagnostiky zubních

kazů - systém DIAGNOcam.

 Použití systému DIAGNOcam je vhodné u dětských pacientů, protože

se jedná o neinvazivní metodu. Pacient není zatěžován ionizujícím zářením.

DIAGNOcamem lze zjistit již počínající zubní kaz. U dětí je to výhodou zvláště při

diagnostice mezizubních kazů u dočasných molárů a prvního stálého moláru.

Možnost včasné diagnostiky těchto zubních kazů je důležitá pro zachování

kompletního dočasného chrupu. Zde může být DIAGNOcam velkým přínosem. 
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3.  Teoretická část

3.1. Zubní kaz

„Zubní kaz je na predilekčních místech povrchu zubu počínající a do

hloubky postupující dynamický proces epizodické demineralizace

a remineralizace podmíněný existencí biofilmu. Převaha demineralizace

organickými kyselinami tvořenými bakteriemi specifického („kariogenního“)

zubního povlaku ze sacharidů potravy („na cukru závislá infekční choroba“)

nakonec vede k ireverzibilní ztrátě tvrdých zubních tkání (kavitace).“

(Weber, 2012)

3.1.1.Teorie vzniku zubního kazu

Nejuznávanější teorií vzniku zubního kazu je v dnešní době Millerova 

chemicko-parazitární teorie: Zubní kaz vzniká odvápněním sklovinného

minerálu organickými kyselinami, které vznikají při sacharidovém metabolismu

ústních mikroorganizmů (W. D. Miller).

Miller také zjistil, že zubní kaz probíhá ve dvou stadiích:

1. Demineralizace skloviny kyselinami vznikajícími ze sacharidů činností

mikroorganismů.

2. Destrukce organické matrix proteolytickými bakteriemi.

 Miller se ale chybně domníval, že organické kyseliny produkují bakterie,

které jsou volně ve slinách. Tyto bakterie jsou však přítomné v zubním povlaku

(Minčík, 2015).

Termín zubní plak použil jako první Black (1914). Plaková teorie byla

následně potvrzena na základě dalších poznatků a experimentů (Minčík, 2015).

Aby zubní kaz vznikl, musí být splněny následující tři podmínky:

Přítomnost mikroorganizmů v zubním plaku, přítomnost sacharidů a přítomnost

zubu (Viz obr. 1). K těmto třem podmínkám se přidává čtvrtá a tou je čas, po

který výše uvedené podmínky působí (Dostálová et al., 2008). Ovlivňováním

těchto faktorů můžeme působit preventivně proti vzniku zubního kazu.  
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3.1.1.1. Zubní plak

Hned po vyčištění zubů na sklovině vzniká tenký film, který je tvořen

glykoproteiny obsaženými ve slině a kyselými proteiny. Tento tenký film se

nazývá pelikula. Pelikula má zásadní roli při remineralizaci a plní ochrannou

funkci. Zubní povlak se vytváří osidlováním pelikuly bakteriemi (Mazánek, 2014;

Weber, 2012). 

Ve fázi primární kolonizace nasedají na pelikulu bakterie, které jsou

schopny adherence. Jedná se zvláště o bakterie ze skupiny streptokoků

(S. mutans, S. sobrinus, S. sanquis, S. salivarius, S. mitis). Tyto bakterie vytváří

extracelulární matrix. Jde o podpůrnou konstrukci, která umožňuje adherovat

dalším bakteriím ( Mazánek, 2014).

Ve fázi sekundární kolonizace a zrání plaku dochází nejen k nárůstu

osídlení streptokoky, ale také k osidlování plaku tyčinkami a bakteriemi z rodu

Veillonella. Zráním plaku přibývá bakterií anaerobního charakteru

(Minčík, 2015). 

Za iniciaci zubního kazu jsou zodpovědné bakterie ze skupiny streptokoků.

Tyto bakterie vytvářejí anareobní glykolýzou organické kyseliny, které při delším

působení demineralizují sklovinu. Streptokoky jsou také schopné tvořit

extracelulární polysacharidy . 

Obr. 1: Faktory ovlivňující vznik zubního kazu

Zdroj: KILIAN, Jan. Prevence ve stomatologii. 2. rozšíř. 
vyd. Praha: Galén, 1999. ISBN 80-7262-022-3.
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Za progresi zubního kazu jsou zodpovědné laktobacily a aktinomycety.

Aktinomycety také v menší míře produkují kyseliny (Šindelářová et al., 2014;

Minčík, 2015).

Nejvýznamněji se na tvorbě zubního kazu podílí Streptococcus mutans

(Minčík, 2015). 

3.1.1.2. Substrát

Potencionálně kariogenní bakterie odjakživa kolonizují dutinu ústní.

Navzdory tomu kosterní nálezy našich předků dokazují, že se u nich zubní kaz

téměř nevyskytoval. V minulých stoletích se však změnilo množství cukrů

přijímaných ve stravě a to vedlo ke zvýšení výskytu zubního kazu v populaci

(Griffen et al., 2000).

Z toho vyplývá, že dalším důležitým faktorem ovlivňujícím vznik zubního

kazu jsou cukry. Přesněji fermentovatelné sacharidy, které mohou bakterie

zubního plaku metabolizovat. Jejich katabolickým rozkladem se vytvářejí

organické kyseliny, které demineralizují zubní sklovinu. Většina

supragingiválních bakteríí získává tímto katabolickým rozkladem energii

(Minčík, 2015). Bakterie využívají sacharidy také jako stavební látky (Remešová,

2010).

Potrava obsahuje různé druhy sacharidů. Nejběžnějšími sacharidy jsou

sacharóza, fruktóza, maltóza a laktóza. Sacharóza má nejvyšší kariogenní

potenciál a nejnižší kariogenní potenciál má laktóza. 

Sacharóza je nejvíce riziková z hlediska vzniku zubního kazu. Jednak ji

bakterie metabolizují za vzniku kyselin, ale také produkují glukan a ve vodě

nerozpustné polysacharidy. Díky tomu S. mutans může těsně adherovat

k povrchu zubu a pufrovací látky se nedostanou skrz zubní plak. Glukan také

znesnadňuje mechanické odstranění plaku (Seydlová, 2015).

Laktóza je zkvašována orálními bakteriemi poté, co bakterie již nemají jiné

zdroje uhlíku a energie. Laktóza snižuje pH pod 6,0. Kritické pH pro

demineralizaci je 5,5. Laktóza se však využívá jako sladidlo minimálně, protože

dosahuje až o 15% nižší sladivosti než sacharóza. Laktóza je hlavním
11



sacharidem kravského mléka, které obsahuje také faktory, které chrání před

zubním kazem. Nesmí být však uměle dochucováno (Seydlová, 2015).

Frekvence příjmu sacharidů ovlivňuje riziko vzniku kazu. Je dokázáno, že

není důležité celkové množství příjmu sacharidů, ale jejich častý přísun (Boston,

2005).

U dětí je z tohoto hlediska velmi riziková konzumace kariogenních nápojů

a stravy v průběhu celého dne. Bylo zjištěno, že častá konzumace sacharidů také

ovlivňuje mikrobiální složení dutiny ústní, a tedy i v této souvislosti riziko

vzniku zubního kazu (Seydlová, 2015). Množství bakterie Streptococcus mutans

se výrazně snižuje, pokud nedochází k častému přísunu sacharidů

(Handzel, 2010).

Nebezpečné jsou sacharidy přítomné v lepivé stravě. Lepivá strava déle zůstává

v dutině ústní, a má tedy větší kariogenní potenciál (Weber, 2012).

Do potravy a nápojů mohou být sacharidy uměle přidávany

(např.: sladkosti a sladké nápoje) nebo se v potravě přirozeně vyskytují

(např.: v ovoci, zelenině, mléce) (Seydlová, 2015). Ústní mikroorganizmy snáze

metabolizují uměle přidané cukry. Jsou tedy potencionálně více kariogenní než

cukry, které se v potravě přirozeně vyskytují. Podle Hopewood-House-studie

měly děti mezi 3 až 14 lety, které jedly převážně rostlinou stravu bez

rafinovaných cukrů, nízkou vnímavost ke kazu, a to i přes nedostatečnou ústní

hygienu (Weber, 2012). 

3.1.2.Demineralizace a remineralizace

Za příznivých podmínek je zubní sklovina v dynamické rovnováze se slinou.

V ústech dochází k neustálé výměně iontů mezi slinou a povrchem zubu vlivem

změn pH v dutině ústní (Kilian, 1999). Stejskalová (2008) uvádí, že při

nadkritickém pH je výměna iontů mezi slinou, zubním povlakem a povrchem

zubu v rovnováze.

Běžné pH zubního povlaku je 6,8. Pokles pH plaku je způsobeno příjmem

potravy a nápojů, které obsahují sacharidy (Welbury et al., 2012). 
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Pokud je dostatečně dlouhá časová prodleva mezi příjmem kariogenní

potravy a nápojů, dochází k úpravě pH a následné remineralizaci zubní skloviny

(Boston et al., 2005). Díky pufrovacím systémům sliny se vrací kyselé prostředí

plaku do fyziologických hodnot asi za dvě hodiny (Handzel, 2010).

Remineralizace trvá přibližně 20 minut (Espinosa et al., 2014).

V ústech tedy dochází k neustálým epizodám demineralizace

a remineralizace. Jde o proces, který se stává patologickým v případě, že je

krátký časový interval mezi příjmem kariogenní potravy a nápoji. Vzhledem

k tomu nemůže dojít k úpravě pH na dostatečně dlouhou dobu potřebnou

k remineralizaci (viz. Obr. 2) (Boston, 2005). 

3.1.2.1. Demineralizace

Proces demineralizace probíhá výměnou iontů ze skloviny s ionty ze sliny.

Sklovina je tvořená hydroxyapatitem (HA) - Ca10(PO4)6(OH)2. Slina je nasycená

ionty (Ca)2+ a (PO4)3- . 

Obr. 2: Schématické znázornění změn pH plaku

Zdroj: MARSH, Philip a Michael V. MARTIN. Oral microbiology. 4th 
ed. Oxford: Wright, 1999. ISBN 0-7236-1051-7.
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Pokud pH klesne na nebo pod hodnotu 5,5, dochází k reakci vodíkových

iontů s ionty (Ca)2 + . Proces může být popsán jako změna (PO4)3- na (HPO4)2-

přidáním H+. Hydroxyapatit se tak stává rozpustným (viz Obr. 3) (Boston, 2005).

Na tomto místě je důležité zdůraznit, že sklovina dočasných zubů není tolik

mineralizována jako sklovina zubů stálých a také má vyšší difúzní koeficient.

Bylo prokázáno, že sklovina dočasných zubů je náchylnější k demineralizaci

(Wang et al., 2006) (viz Obr. 4).

Také je důležité zmínit, že i kritická hodnota pH je u dětí výrazně vyšší než

u dospělých (Seydlová, 2015).

Zdroj: WANG, LJ., R. TANG, T. BONSTEIN, P. BUSH and GH. NANCOLLAS. 
Enamel Demineralization in Primary and Permanent Teeth.

Obr. 3: Proces demineralizace a remineralizace

Zdroj: MINČÍK, Jozef. Kariologie. 1. vyd. Praha: StomaTeam, 2014. ISBN 
978-80-904377-2-2.

14

Obr. 4: Sklovina před a po demineralizaci. (a,b) dočasné zuby;(c,d) stálé zuby



3.1.2.2. Remineralizace

Proces demineralizace může být zvrácen, pokud se pH vrátí k normální

hodnotě vlivem pufrovacích systémů sliny. Remineralizace nastává, jakmile pH

zubního povlaku vzroste nad 6,0 (Handzel, 2010). 

Remineralizace je biologický proces, nejedná se tedy pouze o chemickou

reakci. Významně se na ní podílí glykoproteiny (bohaté na prolin a statherin)

pelikuly, které podporují remineralizaci skloviny přitahováním a vazbou

vápenatých iontů (Walsh et Sedláčková, 2010). 

Dalším důležitým faktorem pro remineralizaci je slina. Bez její přítomnosti

by tento proces nefungoval. Slina obsahuje bílkoviny, díky kterým je možná

aglutinace krystalů vápníku a fosforu na povrch skloviny (Espinosa et al., 2014).

Slina obsahuje ionty (PO4)3- a (Ca)2 + , které při remineralizaci přecházejí do

skloviny (Minčík, 2015).

Produkty vzniklé při procesu demineralizace rozpouštěním hydroxyapatitu

mohou dosáhnout neutrality pufrováním. Následně  mohou také tvořit krystaly

hydroxyapatitu (viz 0br. 3) (Boston, 2005). 

U dětí je nižší schopnost remineralizace i při normálním pH v dutině ústní

(Seydlová, 2015).

3.1.3.Histopatologie zubního kazu

3.1.3.1. Iniciální kariézní léze

 Iniciální kariézní léze začíná jako drobná eroze a podpovrchová

demineralizace ve sklovině. Tato demineralizace je za fyziologických podmínek

remineralizována (Minčík, 2015). Pokud jsou hodnoty pH plaku snížené po delší

dobu dochází k podpovrchové demineralizaci (Boston, 2005). Iniciální kariézní

léze se tedy vyznačuje podpovrchovou demineralizací, zatímco povrch zubu

zůstává neporušen.

Klinicky vidíme na zubu křídově bílou skvrnu, a to z toho důvodu, že

sklovina ztrácí svou transparentnost (propustnost pro světlo). Příčínou ztráty

propustnosti pro světlo jsou mikroskopické dutinky vyplněné vzduchem ve
15



struktuře skloviny. Proto sklovina v místě iniciální kariézní léze nepropouští

světlo, a odráží ho. (Mazánek, 2014) V histologickém řezu iniciální kariézní lézí

nacházíme čtyři zóny: Povrchní zónu, tmavou zónu, translucentní zónu a tělo

léze (Kilian, 1999) (viz Obr. 5).

Obr. 5: Iniciální kariézní léze

Zdroj: KILIAN, Jan. Prevence ve stomatologii. 2. rozšíř. 
vyd. Praha: Galén, 1999. ISBN 80-7262-022-3.

Povrchová zóna odděluje tělo léze od pelikuly a plaku. Je intaktní (dokud se

kariézní léze nedostane do dentinu) a slouží jako ochrana proti masivnímu

průniku bakterií. Povrchová zóna obsahuje mikrokanálky, kterými probíhají

demineralizační a remineralizační procesy. V této zóně nedochází k velké ztrátě

minerálů (méně jak 5%), protože zde probíhá remineralizace. Do tohoto

prostoru pronikají vápenaté a fosfátové ionty ze slin, plaku i z těla léze (viz Obr.

6). 

Pod povrchovou vrstvou se nachází tělo léze. To zabírá největší část

iniciální kariézní léze. Zde probíhá značná demineralizace, avšak neustálé

střídání demineralizačních a remineralizačních procesů v této části kariézní léze

vytváří střídavě uspořádané demineralizované a remineralizované mikrovrstvy. 

Další vrstvou je tmavá zóna. Tato zóna je důvodem ztráty translucence

skloviny, protože jsou zde póry vyplněny vzduchem. Dochází zde k částečné

remineralizaci. Nejhlouběji uloženou vrstvou je translucentní zóna, která však

nemusí být přítomna u všech lézí. Tato zóna sousedí se zdravou sklovinou a tvoří

tedy čelo léze. Probíhá zde stejně jako u těla léze demineralizace (Minčík, 2015;

Kilian, 1999).
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3.1.3.1. Léze dentinu

Pokud kariézní léze dosáhne sklovino-dentinové hranice, může být ještě

stále sklovinný povrch intaktní (viz Obr. 7) (Boston, 2005). Jakmile vznikne

kavitace dojde k penetraci bakterií dále do tkání a kariézní proces se tak urychlí

(Kilian, 1999).

Kavitovanou kariézní lézi není již možné vyléčit neinvazivní terapií. Její postup

můžeme pomocí změny dietických návyků a dodáním iontů zpomalit (Boston,

2005). 

U pokročilého kazu dentinu probíhají tři procesy: demineralizace,

proteolýza organické matrix a invaze bakterií. 

Demineralizace dentinu je způsobena výhradně organickými kyselinami,

které jsou tvořeny bakteriemi. Uvolněné ionty fosforu a vápníku mohou

difundovat k povrchu léze nebo zůstávat v zachovaných tubulech (Minčík, 2015).

Proteolýza je způsobena hydrolytickými enzymy mikroflóry. Při proteolýze

se nejprve rozpadají lipidy. Následně se rozpadá kolagen. Výsledkem proteolýzy

je zbarvený, změklý až zkapalněný dentin (Minčík, 2015).

Obr. 6: Mechanismus vzniku incipientní 
sklovinné léze

Zdroj: MINČÍK, Jozef. Kariologie. 1. 
vyd. Praha: StomaTeam, 2014. ISBN 
978-80-904377-2-2.
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V pokročilém kazu dentinu rozeznáváme 6 vrstev. Od povrchu směrem

k pulpě to jsou: zóna destrukce, zóna demineralizace, zóna nejhlubších

mikroorganismů, zóna zakalení, zóna transparence, zóna reaktivního dentinu.

V zóně destrukce vzniká proteolýzou změklý až zkapalněný dentin. V zóně

demineralizace dochází k demineralizaci vlivem přítomnosti migroorganismů.

V zóně nejhlubších mikroorganismů můžeme nalézt grampozitivní bakterie,

laktobacily a streptokoky. Zóna zakalení je hypermineralizovaná a jsou zde

přítomny zbytky obliterovaných tubulů. Poslední dvě zóny můžeme také označit

jako zóny vitálních reakcí, probíhají zde totiž procesy, které brání postupu

kariéznímu procesu. Zóna transparence má svůj název díky sklerotickému

dentinu, který je zde tvořen obliterací dentinových tubulů. Sklerotický dentin má

jiný lom světla, a je tedy transparentní. Zóna reaktivního dentinu se nachází

mezi pulpou a zónou transparence. Odontoblasty vitální pulpy zde reagují na

kariézní proces tvorbou reaktivního dentinu (Minčík, 2015).

  

Obr. 7: Kariézní léze dentinu bez kavitace

Zdroj: BOSTON, Daniel W. Incipient and 
hidden caries. Philadelphia: Saunders, 
2005. Dental clinics of North America. 
ISBN 1-4160-2822-6.

Obr. 8: Histopatologie zubního kazu v 
dentinu

Zdroj: MINČÍK, Jozef. Kariologie. 1. vyd. 
Praha: StomaTeam, 2014. ISBN 978-80-
904377-2-2.
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3.1.4.Kaz u dětí

3.1.4.1. Zubní kaz v dočasné dentici

Dočasný chrup je náchylnější ke vzniku kazu více než chrup stálý. Také

průběh kariézní léze je zde rychlejší. Je to dáno jinou anatomií a histologií

dočasných zubů (Seydlová, 2015).  

Na povrchu dočasných zubů je aprizmatická sklovina. V této sklovině

krystaly hydroxyapatitu probíhají kolmo k povrchu zubu. V sklovině dočasných

zubů mohou být sklovinné lamely. Tyto lamely jsou méně mineralizované

a probíhají od dentinosklovinné hranice k povrchu zubu, kde se vyskytují jako

jemné praskliny (Minčík, 2015).

Rychlejší průnik zubního kazu do dřeňové dutiny u dočasných zubů je dán

také tím, že vrstva tvrdých zubních tkání je menší (Merglová et al.,2009). Fialová

et al. (2004) uvádí, že síla skloviny dočasných zubů je na predilekčních místech

vzniku zubního kazu jen 0,3 – 0,6 mm. Dalším faktorem přispívajícím k větší

vnímavosti k zubnímu kazu je, že sklovina dočasných zubů je méně

mineralizovaná. Dočasné zuby jsou tedy také náchylnější k abrazi (Komínek,

1988). K rychlejšímu šíření kariézní léze v dentinu u dočasných zubů přispívá

i to, že jsou dentinové tubuly širší a kratší. V dentinu se také nacházejí

nemineralizovaná ložiska (Koťová, 1999). Dřeňová dutina je u dočasných zubů

rozsáhlejší. U molárů rohy dřeňové dutiny nápadně vybíhají (Komínek,1988).

 U dočasných zubů se setkáváme s vyšším výskytem mezer. Tyto mezery

snižují riziko vzniku aproximálního kazu. S věkem však vznikají body kontaktu.

Mezi moláry vznikají široké aproximální kontakty, které přispívají k tvorbě

mezizubních kazů (Fialová et al., 2004). Vysoká citlivost vůči  aproximálnímu

kazu se vyskytuje po prořezání prvního stálého moláru do dutiny ústní

(Seydlová, 2015).

Ke snížení rizika vzniku zubního kazu přispívají primární mezery v dolní

čelisti, které umožňují lepší samoočišťování. Fisurální komplex není u dočasných
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zubů tak rozsáhlý, jako u zubů stálých a z toho důvodu je výskyt okluzálních kazů

nižší (Seydlová, 2015).

Podle průběhu, lokalizace a vztahu k dřeňové dutině můžeme zubní kaz

rozlišit podle několika kritérií (Fialová et al., 2004) .

V dočasné dentici se často setkáváme s kazem akutním, který má rychlý

průběh a symetrický výskyt. Častěji můžeme nalézt kaz penetrující, ale u zubů

první dentice se můžeme setkat i s kazem šířícím se do plochy. U aproximálních

kazů na předních zubech se vyskytuje zejména chronický kaz (Fialová

et al., 2004).

3.1.4.2. Kariézní léze u mladých stálých zubů 

Mineralizace zubní skloviny probíhá preeruptivně, tedy před prořezáním

zubu do dutiny ústní. Preeruptivní mineralizace je uskutečňována pomocí

resorpce organických složek ze sklovinné matrix a jejich nahrazováním minerály.

Další mineralizace skloviny probíhá po prožezání zubu do dutiny

ústní – posteruptivní maturace (Merglová et al., 2009). Při posteruptivní

maturaci dochází k nahrazení hořčíku a karbonátových iontů nezralé skloviny

minerály odolnějšími vůči kyselinám (Kilian, 1999). 

Pro vznik kariézní léze ve stálé dentici je nejvíce rizikové období po

prořezání zubů do dutiny ústní. Sklovina je „nezralá“, v důsledku nedokončené

mineralizace.

 Typickým znakem pro zuby s nedokončeným vývojem je rychlá destrukce

zubu, která je dána akutním průběhem zubního kazu. Nejvíce je ohrožen první

stálý molár. U tohoto zubu probíhá mineralizace v jednotlivých časových úsecích

(Fialová et al., 2004).

U stálých zubů se nejčastěji setkáváme s okluzálním kazem molárů

(Fialová, 2004). Riziko pro vznik okluzního kazu na prvních molárech přetrvává

jeden až dva roky po jejich erupci. Zuby jsou náchylné ke vzniku aproximálního

kazu ještě 4-5 let po prožezání do dutiny ústní (Seydlová, 2015). 
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3.1.4.3. Aproximální kariézní léze

Aproximální kariézní léze vzniká jako iniciální kariézní léze ve sklovině pod

bodem kontaktu. Aproximální kaz se může šířit směrem vestibulárním, orálním,

nebo k okluzi. Progredující aproximální kariézní léze se může projevit bílým

zbarvením skloviny na okluzi zubu. Po prolomení skloviny na okluzi nacházíme

kavitu vyplněnou změklým světlým, až dohněda zbarveným dentinem (Fialová

et al., 2004).

Klinicky můžeme také pozorovat u aproximální kariézní léze

traumatizovanou, krvácející interdentální papilu. Je to způsobeno tím, že kavita

v aproximálním prostoru je retenčním faktorem pro zbytky potravy a zubní

povlak. To pak způsobuje záhnět mezizubní papily. Papilitida nás tedy může

upozornit ještě před viditelným prolomením skloviny na přítomnost kariézního

procesu (Welbury et al., 2012).

 Na základě výzkumu provedeného u švédských dětí bylo zjištěno, že

aproximální kaz se ve sklovině šíří 1-2 roky, u časně eruptovaných prvních

stálých molárů 2-4 roky, u stálých molárů 3- 4 roky. Youssefzadeh uvádí, že

pokud je dobrá dentální hygiena, může trvat až 4 roky, než se 50%

aproximálních  slovinných lézí dostane do dentinu (Poskerová, 2001).

3.1.5.Kariézní léze z pohledu dentální hygienistky

Kariézní léze je způsobena spoluúčastí více faktorů. Pokud se již léze

vyskytla a nebyla provedena změna dietických návyků a dentální hygieny, je

velká pravděpodobnost, že se kariézní léze vyskytne znovu. Ošetřovat zubní kaz

bez zlepšení ústní hygieny tedy nemá smysl. Při tomto onemocnění nejde o léčbu

kauzální (Mazánek, 2014).

Úkolem dentální hygienistky je určit riziko vzniku zubního kazu, instruovat

pacienty ke správně prováděné dentální hygieně, změnit dietické návyky

pacientů, instruovat a motivovat je v oblasti ústního zdraví a tím předcházet

vzniku kariézních lézí (Boston, 2005).
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Dentální hygienistka by měla být schopná rozpoznat kariézní lézi (Boston,

2005) a o  nálezu informovat zubního lékaře. 

Pokud jsou již kariézní léze přítomné, dentální hygienistka může použít

interceptivní přístup. U dětského pacienta se jedná o profesionální odstranění

zubního povlaku, denní aplikaci fluoridů, lokální aplikaci fluoridů na kariézní

léze, používání antimikrobiálních prostředků a opakovaná motivace dítěte

i rodičů k úpravě stravovacích návyků a ústní hygieny. Intraceptivním přístupem

by se mělo docílit mineralizace nekavitovaných kariézních lézí a zpomalení

progrese nebo zastavení kavitovaných kariézních lézí (Merglová et al., 2009).

3.1.6. Neinvazivní terapie zubního kazu

U kariézní léze je možné v počátečních stádiích, kdy je kaz omezen na

sklovinu a nedošlo ke kavitaci, tuto lézi vyléčit pomocí neinvazivní terapie. Tato

terapie je založena na remineralizaci počínajícího kazu. K remineralizaci

dochází, jestliže pH biofilmu vzroste nad 7,0. Při těchto hodnotách se mohou

minerály opět připojovat k částečně rozpuštěným krystalům skloviny. Proto je

důležité, aby přípravky používané k remineralizaci počínajících kariézních lézí

neměly kyselé pH (např.: okyselené fosfát-fluoridové produkty) (Smilková,

2014). Ve studii, ve které byla zkoumána účinnost přípravků pro remineralizaci

skloviny, bylo zjištěno, že defekty ošetřené kyselým fluoridem remineralizovaly

výrazně pomaleji (Espinosa et al., 2014).

Procesu remineralizace napomáhají ionty fluoridu, vápníku a fosfátu. Sliny

dodávají ionty do demineralizované skloviny. Bylo prokázáno, že ionty fluoridu

jsou nejúčinější při remineralizaci. Pro účinou remineralizaci pomocí fluoridů je

však také důležité, aby byly ve slině nebo v biofilmu přítomné biologicky

dostupné ionty vápníku a fosfátů. Extrémě vysoké koncentrace vápníku a fosfátů

nejsou však žádoucí, protože podporují vznik kalcium-fosfátových fází na

povrchu skloviny. Tímto mechanismem se snižuje její prostupnost a omezuje se

remineralizace podpovrchové vrstvy (Smilková, 2014).

Mezi remineralizační prostředky řadíme fluoridové laky, kalcium-fosfátové

deriváty (ACP), mléčný protein (CPP) (Smilková, 2014). 
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3.1.6.1. CCP-ACP

ACP je kalcium-fosfátová sloučenina, která je reaktivní a rozpustná. Tato

sloučenina uvolňuje ionty vápníku a fosfátu. CPP je lepivý mléčný protein, který

se využívá ke stabilizaci ACP (Smilková, 2014). 

Pro remineralizaci iniciálních kariézních lézí je důležité, aby byl v blízkosti

zubu přítomný biologicky využitelný vápník (Espinosa, 2014). Aby byly

vápenaté ionty biologicky využitelné, je nutné je stabilizovat. Technologie CCP-

ACP, vychází z poznatku, že v mléku přítomné kaseinové fosfopeptidy (CPP)

vytvářejí komplexy a ty stabilizují vápenaté a fosfátové ionty, které se pak

snadněji vstřebávají ve střevě (Walsh et al., 2010).

Technologie CCP-ACP je citlivá na pH. S rostoucím pH se zvyšuje hladina

ACP, která stabilizuje vápenaté a fosfátové ionty. Díky tomuto mechanismu

nemůže dojít k samovolnému vysrážení fosforečnanu vápenatého (Walsh et al.,

2010). Tím, že dojde k  vytvoření vysoké koncentrace iontů vápníku a fosfátů,

vznikne koncentrační gradient a ionty vápníku a fosfátu jsou vtahovány do

podpovrchových kariézních lézí skloviny (Saydlová, 2015). Jakmile dojde

k poklesu pH, dochází k uvolňování vápenatých a fosfátových iontů (Walsh,

2010). Molekuly CPP-ACP tedy pufrují pH zubního plaku a potlačují přemnožení

acidofilních bakterií (Saydlová, 2015). Další vlastností molekul CCP-ACP je

schopnost navázat se na streptokoky mutans a zabránit tak jejich zabudování do

zubnímu povlaku (Walsh et al., 2010). 

Mezi přípravky, které využívají technologii CCP-ACP řadíme GS Tooth

Mousse a GS Tooth Mouse plus. GS Tooth Mouse plus obsahuje 900 ppm

fluoridových iontů, a proto ho doporučujeme dětem starším čtyř let. Při aplikaci

se doporučuje potřít vyčištěné zuby tímto prostředkem (nanést množství

odpovídající velikosti hrášku) (Seydlová, 2015).

3.1.6.2. Fluoridové preparáty

Mezi fluoridové preparáty nejčastěji využívané k neinvazivní terapii patří

fluoridové laky a gely. 
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Fluoridové laky se nanášejí na sklovinu a ztuhnou v kontaktu se slinou,

poté zůstávají několik hodin na sklovině, díky tomu jsou fluoridy účiněji

vstřebávány.  Nejlépe hodnocený lak na trhu je Fluor-Opal Varnish White.

Uvolňuje se z něj 63,41 g za 24 hodin a dochází ke vstřebávání 1054 μg/cm3.

Tento lak je určený pro děti od tří let. (Smilková, 2014). Braga et al. (2015) uvádí,

že fluoridové laky sníží o 25% progresi aproximálního kazu u dočasných

stoliček.

Zástupcem fluoridovým gelů je Elmex geleé. Jeho složení je aminufluorida

mixta 33, 190 mg (oraflorum 30, 32 mg a dectaflurum 2, 87 mg) a natrii

fluoridum 22, 10 mg. Elmex geleé je určen pro děti starší 6 let. Doporučuje se

nanášet přípravek jednou týdně po vyčištění zubů (Seydlová, 2015).

Braga et al. (2015) uvádí, že se pro remineralizaci počínající aproximální

kariézní léze u dětí může použít zubní nit nebo mezizubní kartáček namočený

do fluoridového gelu (viz Obr. 9).

Obr. 9: Aplikace fluoridového gelu do aproximálního prostoru 

Zdroj:BRAGA, Mariana Minatel et al. Are the Approximal Caries 
Lesions in Primary Teeth a Challenge to Deal With?

3.1.7.Prevence zubního kazu u dětí

Základní obranou proti vzniku zubního kazu je tzv. preventivní triáda. Do 

této triády patří:

1. pravidelná hygiena dutiny ústní

2. snížení frekvence příjmu sacharidových složek potravy

3. aplikace fluoridových prostředků (lokální/celková)

(Broukal et al., 2011) 
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K této preventivní triádě se ještě někdy řadí pravidelné návštěvy zubního

lékaře, které by měly být  každých šest měsíců. 

Pravidelným čištěním zubů by se mělo udržovat množství bakterií v ústech

na pokud možno neškodné úrovni (Remešová, 2010).

Pravidelná ústní hygiena by měla být prováděna 2x denně, ráno a večer.

Ráno by se zuby měly čistit po snídani a večer před spaním. Jsou i názory,

doporučující čistit zuby před snídání. Chrup by se měl čistit po dobu alespoň pěti

minut, nejlépe však dokud nebudou plošky všech zubů bez zubního povlaku.

Předškolním dětem může být doporučena Foneho metoda, kdy dítě čistí oba

zubní oblouky z vestibulární strany najednou velkými kroužky. Z orální strany již

čistí dítě zubní oblouky zvlášť. 

Rodiče by však vždy měli dočišťovat zuby svých dětí metodou drobných

krouživých pohybů. Při této metodě se zubní kartáček přiloží polovinou vláken

na dáseň a polovinou vláken na zub a mírně se nakloní směrem k dásni.

Následně jsou prováděny malé kroužky na všech ploškách zubů. Každá čelist se

čistí zvlášť a výhodou je začínat na vnitřních ploškách zubů (Šindelářová, 2014).

Tuto metodu lze doporučit také starším dětem, které mají již lepší motoriku.

 Od dvou a půl let věku dítěte mohou rodiče čistit aproximální prostory

zubní nití (nejlépe s držátkem). Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat hygieně

mezizubních prostor, jakmile dojde k vymizení fyziologických mezer mezi zuby

první dentice. Čistí se zejména mezizubní prostory mezi dočasnými stoličkami

a dočasnými středními řezáky. Po prořezání prvního stálého moláru je důležité

čistit aproximální prostor mezi dočasným druhým molárem a stálým druhým

molárem (Šindelářová, 2014). 

Zubní kartáček pro děti by měl mít malou pracovní část. U dětí, které umí

vypláchnout dutinu ústní je vhodné společně se zubním kartáčkem použít pastu

s fluoridy. 

Fluoridy zvyšují ochranu zubů před zubním kazem (Šindelářová, 2014).

Podle Americké akademie dětské stomatologie (AAPD) jsou flouridy

nejdůležitějším prostředkem prevence zubního kazu (Espinosa, 2014). Při
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prevenci zubního kazu je důležitá četnost aplikace fluoridů, nikoli jejich

koncentrace. Lepšího remineralizačního prostředí je tedy docíleno pomocí

častějšího přísunu fluoridů o nízkých koncentracích (Smilková, 2014). V dutině

ústní je tak dlouhodobě udržována hladina volných iontů floru důležitá pro

inhibici demineralizace a podporu reminaralizačních pochodů (Espinosa, 2014).

Toho můžeme dosáhnout mimo jiné pomocí užívání ústních vod a zubních past

s fluoridy (Smilková, 2014). 

Pro děti do dvou let by měla zubní pasta obsahovat 1000 ppm fluoridu.  Pro

děti od dvou do šesti let by měla obsahovat 1400 ppm fluoridu a pro děti starší

šesti let 1450 ppm fluoridu. Také musíme dodržovat správné dávkování pasty

(Ivančáková et Merglová , 2010).

Děti starší šesti let mohou používat i další prostředky fluoridové prevence,

jako jsou ústní vody s obsahem fluoridu, fluoridové gely a fluoridové pěny

(Ivančáková et Merglová, 2010).

Fluoridové tablety jsou doporučovány především rizikovým skupinám dětí.

Fluoridové tablety se podávají až po zhodnocení rizika vzniku kazu, zdravotního

stavu dítěte a příjmu fluoridů z jiných zdrojů (Ivančáková et Merglová, 2010).

Z hlediska dietického by měl být hlavně omezen častý příjem slazených

nápojů a sladké a lepivé stravy. Po vyčištění zubů před spaním by již neměla být

konzumována žádná kariogenní tekutina ani potrava. 

Preventivně proti zubnímu kazu působí xylitol. Jedná se o náhradní

sladidlo, které nedokáží bakterie přítomné v zubním povlaku metabolizovat.

Xylitol je tedy neacidogenní a nekariogenní. Mikroorganismy mohou při snaze

o metabolizování xylitolu vyčerpat zásoby enzymů a zaniknout. Dlouhodobé

užívání xylitolu snižuje přilnavost S. mutans na povrch zubů. Zubní povlak je

díky tomu méně lepivý a snáze se při čištění odstraňuje (Červená, 2010). 

3.2. Diagnostika zubního kazu

Diagnostika zubního kazu patří mezi primární úkoly zubního lékaře. I když

dentální hygienistka nemůže definitivně diagnostikovat zubní kaz, měla by být

schopná rozpoznat toto onemocnění ve všech stádiích (Boston, 2005).
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V posledních letech se přikládá stále větší význam časné diagnostice

kariézních lézí (Jablonski-Momeni, 2012). Pokud diagnostikujeme kaz

v počátečních stádiích, můžeme použít pouze minimálně invazivní metody nebo

případně pouze terapii. Zejména u dětí můžeme časnou diagnostikou zubního

kazu zabránit traumatickým zkušenostem z ošetření rozsáhlých kariézních lézí.

Z těchto důvodů jsou také vyvíjeny stále nové metody, které by zajistily přesnější

vyšetření a jistou diagnostiku (Jablonski-Momeni, 2012).

Účinnost jednotlivých diagnostických metod můžeme posoudit pomocí tří

kritérií: senzitivity, specificity a reprodukovatelnosti. 

 Senzitivita metody znamená podíl skutečně kazem postižených ploch zubu

zjištěných příslušnou metodou. Rozhodujícím pro potvrzení je vždy histologický

nález. 

Pod pojmem specificita rozumíme podíl skutečně zdravých ploch, které

byly identifikovány pomocí jednotlivých diagnostických metod.  

Reprodukovatelnost se určuje pomocí Kappa hodnoty, kdy se současně

s vyloučením faktoru nahodilosti označuje průměrná hladina souhlasu dosažená

mezi jednotlivými examinátory nebo mezi opakovanými měřeními téhož

examinátora. Všechny diagnostické metody by měly být reprodukovatelné

(Bürklein, 2010).

3.2.1. Vizuální diagnostika

Aspekce je vyšetření tvrdých zubních tkání pohledem. Při této metodě si

můžeme pomáhat zubním zrcátkem. Před samotným vyšetřením musíme osušit

všechny plošky zubů, které budeme prohlížet. A to z toho důvodu, že iniciální

kariézní léze nemusíme detekovat na vlhkém zubu. Tento jev je způsoben

rozdílným lomem světla suché a vlhké skloviny. Osušená sklovina má hodnotu

lomu světla 1, vlhká sklovina 1,3 až 1,6 (Bürklein, 2010). Pro diagnostiku

aproximálních kariézních lézí ve frontálním úseku chrupu můžeme zuby

prosvítit odraženým světlem pomocí operační lampy a zrcátka. Kaz se jeví

v procházejícím světle jako tmavší skvrna (Poskerová, 2001).
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Při vyšetření sledujeme změnu barvy, či jinou průsvitnost zubu (Seydlová,

2015).

Během kariézního procesu se mění optické vlastnosti skloviny a dentinu.

Klinicky se iniciální kariézní léze jeví jako bílá skvrna se ztrátou transparence,

protože dochází k zvýšenému rozptylu světla na  povrchu skloviny. Při další

progresi kariézní léze dochází k ukládání organických produktů bakterií, tím se

snižuje podíl světla procházejícího zubem a postižené místo se jeví jako tmavé

(Poskerová, 2001). 

Boston (2005) uvádí, že jakmile dosáhne kariézní léze dentinosklovinné hranice,

objeví se hnědé zbarvení z důvodu počáteční demineralizace dentinu.

 Klinicky pozorujeme u progredujícího aproximálního kazu v dočasném

chrupu zbarvení na crista marginalis dentis okluzní plošky zubu. Pokud se

aproximální kaz šíří orálním nebo bukálním směrem, můžeme pozorovat

zbarvení na orální nebo bukální ploše zubu (Braga et al., 2015). Pokud

pozorujeme probarvení skloviny u aproximálního kazu, může být kaz už

v dentinu a postupovat směrem k pulpě (Kilian, 1999). 

Pro zpřesnění vizuální diagnostiky se dříve doporučovalo zvětšovací sklo

(Poskerová, 2001), nyní je možné použít k tomuto účelu i intraorální kameru.

Pomocí intraorální kamery je zvětšený zub viditelný na obrazovce počítače.

Kamera také umožňuje uchovat záznam z vyšetření.

V roce 2002 byla vytvořena standardizovaná metoda vizuálního vyšetření

International caries Detection and Assessment Systém (ICDAS)(viz Tab. 1). Tento

systém byl následně modifikován do podoby ICDAS-II. S pomocí tohoto kódování

lze vizuálně klasifikovat kariézní změny na okluzních, aproximálních a hladkých

ploškách zubů a na povrchu kořene. Jako pomůcka ke kontrole lézí skloviny se

může použít zaoblená sonda (WHO). Studie ukazují na velmi doboru

reprodukovatelnost a akceptovatelnou specificitu a senzitivitu (Jablonski-

Momeni, 2012).
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Tab. 1: Vizuální klasifikace kariézních lézí (ICDAS-II.)

0 Po osušení (cca 5 vteřin) žádný viditelný kaz

1
Vizuální zbarvení povrchu skloviny (opacita, bílé, hnědé zbarvení) patrné až po
osušení zubu

2
Zbarvení povrchu skloviny patrné i na vlhkém zubu (white-spot-lesion a/nebo hnědé
zbarvení fisur a jamek patrné po osušení zubu)

3
Demineralizace nebo strukturální ztráty ve sklovině, případně viditelný dentin (opacity
nebo nahnědlé a černé kariézní změny vycházející z fisur a jamek viditelné také po
osušení zubu), lze použít WHO sondu na ozřejmění poškození povrchu skloviny

4 Šedavý, nahnědlý či namodralý odstín dentinu s defektem skloviny nebo bez něj

5
Jasně patrná kavitace s viditelným dentinem, na osušeném zubu je patrná ztráta
skloviny, k vyšetření dentinu lze použít WHO sondu

6
Tvorba velkoplošných kavit, dentin je patrný do šířky i do hloubky, polovina a více
sklovinného povrchu je destruována kazem

Zdroj: WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství. 2. české vyd. Praha: Grada, 
2012. ISBN 978-80-247-3519-1.

3.2.2. Diagnostika zubní sondou

Při tomto vyšetření používáme Blackovu ostrou zubní sondu. Sondou

zkoumáme jamky a rýhy na okluzních ploškách zubů (Kariologie, 2015).

Nedoporučuje se na  sondu vyvíjet nepřiměřený tlak (viz Obr. 10). Mohlo by dojít

k prolomení povrchové vrstvy u počínajícího kazu a následkem toho

k znemožnění remineralizace (Poskerová, 2001).

U této metody může být nižší reprodukovatelnost z důvodu nekonstantního

tlaku na zubní sondu, různé ostrosti a velikosti sond. Některé zdroje také

uvádějí, že sondou můžeme zanést kariogenní kmeny bakterií do zatím

neinfikovaných fisur (Bürklein, 2010). 

Diagnostikovat kaz zubní sondou můžeme až ve chvíli, kdy dojde ke

kavitaci. Snadněji můžeme touto metodou odhalit kaz na okluzi než aproximální

kaz. Aproximální kaz je sondou patrný, až když dojde k prolomení podminované

skloviny na okluzi, to už je ale kaz velmi rozsáhlý. 

Také se objevuje fenomén tzv. „skrytého kazu“, jde o kaz začínající ve fisuře,

který může progredovat do dentinu, aniž by byl povrch zubu znatelně poškozen

(Poskerová, 2001).
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Zdroj: KILIAN, Jan. Prevence ve stomatologii. 2. rozšíř. vyd. 
Praha: Galén, 1999. ISBN 80-7262-022-3.

3.2.3. Bite-wing

Bite-wing je rentgenologická technika snímkování korunek zubů a je stále

„zlatým standardem“ při diagnostice aproximálních kariézních lézí. Tyto snímky

byly zavedené Raperem v roce 1925 (Bürklein, 2010).

Při popisované technice je snímek umístěn pomocí držáku na orálních

ploškách zubů rovnoběžně s podélnou osou zubů a rentgenový paprsek míří

kolmo na film (Poskerová, 2001).

Rentgenové paprsky zasahují aproximální plochy tangenciálně a ztráta

tvrdých zubních tkání se na snímku projeví jako projasnění (Pasler et Visser,

2007). Po těchto projasněních pátráme těsně pod bodem kontaktu.  Musíme ho

odlišit od tzv. burn-out  efektu. Jde o artefakt na snímku, který se nachází přímo

nad okrajem alveolární kosti a jeví se jako projasnění krčků zubů. Vzniká tím, že

trojrozměrnou skutečnost převádíme do dvojrozměrného snímku (Poskerová,

2001).

 Při hodnocení snímku musíme také vzít v úvahu směr rtg paprsků

dopadajících na zub. Podle směru rtg paprsků se mohou boční plochy v oblasti

bodů kontaktu překrývat a léze se tak může zdát menší, nebo nemusí být

viditelná vůbec (viz Obr. 11)(Kovaĺová et al., 2005).

Obr. 10: Při vyšetření povrchu skloviny na sondu netlačte.
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Obr. 11: Porovnání rozsahu kazu na rtg snímku s makroskopickým a 
histologickým nálezem

Zdroj: KOVAĽOVÁ, Eva, Ivo DŘÍZHAL, Peter BIROŠ a Peter ABELOVSKÝ.
Rentgen v zubním lékařství - typy kazů na rentgenovém snímku 
II. StomaTeam. 2005, 5(4), 7-8. ISSN 1214-147x.

 Dále je třeba brát v potaz efekt Machových pásků. U ostrých kontrastních

přechodů, může docházet k iluzi neexistujícího mezistupně (viz Obr. 12).

Například na rozhraní skloviny s dentinem může tento efekt vést k falešně

pozitivnímu nálezu počínajícího krčkového kazu (Bürklein, 2010).

Obr. 12: Efekt Machových pásků (iluze neexistujícího mezistupně mezi 
dvěma kontrasty).

Zdroj:BÜRKLEIN, Sebastian. Diagnostika zubního kazu. Progresdent. 
2010, 16(3), 16-26. ISSN 1211-3859. 

K zhodnocení rozsahu aproximální kariézní léze nalezené pomocí bite-

wing techniky slouží radiologická klasifikace aproximálních kariézních lézí (viz

Obr. 13) (Weber, 2012).

Indikace pro ošetření je u stálého chrupu projasnění, které přesahuje přes

polovinu vrstvy skloviny. Důvodem je to, že bylo histologicky a klinicky u  70 %

takových lézí dokázáno, že kariézní léze ve skutečnosti již přesahuje hranici
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sklovina- dentin, či zasahuje hlouběji do dentinu (viz Obr. 11). U dočasného

chrupu je ošetření indikováno ještě dříve (Kovaĺová et al., 2005).

Vyšetření aproximálních kazů pomocí bite-wing snímku vykazuje větší

senzitivitu než klinické vyšetření. Podle různých studií se objeví pomocí

techniky bite-wing 2-3x více aproximálních kazů než při klinickém vyšetření

(Poskerová, 2001).

Nevýhodou techniky je expozice pacienta ionizujícímu záření. Dřívější

doporučení provádět rutinně tyto snímky v dočasném, smíšeném i časném

trvalém chrupu již dnes neplatí. Tento screening můžeme provádět pouze

u pacientů s vysokým rizikem kazu (Bürklein, 2010). 

3.3. DIAGNOcam

3.3.1.Popis přístroje

Přístroj DIAGNOcam se skládá z CCD kamery, emitoru světla o určité vlnové

délce, světlovodů a dvou snímacích násadců – velkého pro dospělé pacienty

a menšího pro dětské pacienty (Straková et al., 2014; Donev, 2013).

Obr. 13: Radiologická klasifikace aproximálních kariézních lézí

Zdroj: WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství. 2. české vyd. Praha: 
Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3519-1.
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Na snímacím násadci jsou flexibilní pacičky s otvory pro světlo (viz Obr.

16), které se nasazují na gingivu (Straková et al., 2014). Pokud sejmeme násadec,

můžeme vidět samotný přístroj (viz Obr. 15).

 DIAGNOcam je pomocí USB konektoru připojen k počítači. Můžeme ho

ovládat myší nebo kruhovým spínačem. Kruhový spínač slouží k vypínání

kamery, zapínání kamery a pořízení snímku vyšetřovaného zubu (Straková et al.,

2014). Dalšími ovládacími prvky na DIAGNOcamu jsou dvě tlačítka, kterými

můžeme vybírat vyšetřovaný zub v zubním diagramu v počítačovém programu

(viz Obr. 14). 

Obr. 14: Složení přístroje DIAGNOcam

Zdroj:Instrukce pro použití přístroje DIAGNOcam 2170

1. Flexibilní pacičky
2. Kruhový spínač
3. Ovládací tlačítko 1
4. Ovládací tlačítko 2
5. Držadlo
6. USB kabel 

s přepěťovou 
kontrolou

Obr. 15: Přístroj DIAGNOcam bez snímacího násadce

Zdroj:Instrukce pro použití přístroje DIAGNOcam 2170

1. Okénko pro čočky 
kamerového systému

2. Štěrbina pro paprsek
3. Kontakty pro kruhový

spínač
4. Světelná bezpečnostní

bariéra
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Obr. 16: Nástavec

Zdroj: Instrukce pro 
použití přístroje 
DIAGNOcam 2170

1. Štěrbina pro 
paprsek 
infračerveného 
světla

3.3.2.Vývoj DIAGNOcamu

DIAGNOcamu předcházela technologie FOTI. Tato diagnostická metoda

vyšla z poznatků jiných optických vlastností kariézní léze. Kazem postižené

tvrdé tkáně rozptylují více světla než tkáně zdravé (Poskerová, 2001).

Metoda FOTI využívala transiluminaci optickým vláknem. Do hrotu sondy

je za pomoci optických vláken vedeno z přístroje světlo, jehož zdrojem je buď

LED dioda, nebo halogenová lampa (Jablonski-Momeni, 2012).

Metoda FOTI se používala nejvíce pro kazy v aproximálním prostoru

(Poskerová, 2001). Hrot sondy je zbroušen tak, že umožňuje nasazení přímo na

sklovinu aproximálních plošek (Jablonski-Momeni, 2012).

Touto metodou se podle klinických studií našlo třikrát více kazů než

zrcátkem a sondou (Jablonski-Momeni, 2012). Někteří autoři ji pokládali za

srovnatelnou s vyšetřením rentgenem. Spolehlivost metody nebyla příliš vysoká

u kariézních lézí ve sklovině. Výhodou byla možnost přístrojem vyšetřit všechny

plochy zubu. Nevýhodou pak, že se nedal pořídit záznam z vyšetření (Poskerová,

2001).

Dalším rozvojem této techniky je digitální transiluminace DIFOTI (Digital

Imagining Fiber-Optic Transillumination). Tato technologie byla využívána již

dříve, avšak její použití v minulosti bylo velmi nákladné, obtížné a vyžadovalo
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speciální vybavení (Morozova et al., 2014). Oproti technologii FOTI je zde

přidaná CCD kamera, která snímá zub zeshora a výsledný obraz je pak viditelný

na monitoru počítače (Donev, 2013).

3.3.3. Princip DIAGNOcamu

DIAGNOcam (KaVo) pracuje na principu DIFOTI. Přístroj vyzařuje

infračervené záření o vlnové délce 780 nm (Morozova et al., 2013). Záření o této

vlnové délce bylo použito z důvodu, že čím větší vlnovou délkou je zub

prosvícen, tím více roste transparence zubu. Na tuto skutečnost poukázal Daniel

Fried et al. ve své práci „Near-Infrared Imagining of Dental Decay at 1310 nm“.

Nejlepších výsledků bylo dosaženo se zářením v rozmezí 700-1400 nm (Donev,

2013).

Zub je prozářen v oblasti kořene ze dvou protilehlých stran současně. Díky

tomu jsou zachyceny i malé kariézní léze (Morozova et al., 2013). Světlo vstupuje

přes gingivu a  kost do zubu. Zub samotný je zde vodičem (viz Obr. 17). Záření

procházející zub je zeshora snímáno kamerou, výsledný obraz je v reálném čase

vidět na obrazovce. Infračervené záření o vlnové délce 780 nm prochází méně

demineralizací nebo kariézní lézí než zdravým zubem. Infračervené světlo je

tedy v případě defektu zastaveno. Kariézní léze vidíme jako tmavá místa,

zatímco zdravá tvrdá tkáň je světlá (Donev, 2013).

Obr. 17: Princip systému DIAGNOcam

Zdroj:  Dealer KaVo Dental (prezentace)
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3.3.4. Použití DIAGNOcamu

Před vyšetřením je nutné zub vysušit a očistit. Plak působí rušivě, protože

rozptyluje světlo. Velmi zkreslujícím faktorem může být zubní kámen, který se

na obrazu jeví jako tmavý stín. 

Důležité je provádět vyšetření DIAGNOcamem při vypnutém světle

zubolékařské soupravy, aby nedocházelo k interferenci světla (Morozova et al.,

2013).

Při vyšetření přístrojem DIAGNOcam se flexibilní pacičky nasadí na gingivu

(viz Obr. 18). Zub musí být elastickou koncovkou těsně obemknut. CCD senzor je

nutné centrovat paralelně s okluzí vyšetřovaného zubu. Vyšetření pod špatným

úhlem může způsobit přesvětlení obrazu a tím zkreslit výsledky (Morozova et

al., 2013).

Při vyšetření pohybujeme koncovkou po zubní okluzi. Dynamicky můžeme

měnit úhel pozorování a místo prosvícení zubu, a tedy provádět přesnější

diagnostiku (Mozorova et al., 2013). Kameru lze naklápět ve vestibulo-orálním

směru, v rozsahu, který nám dovolí flexibilní koncovka. To nám tedy umožňuje

vidět do určité míry i vestibulární a orální plošky (Straková et al., 2014).

Zdroj: Instrukce pro použití přístroje DIAGNOcam 2170

Obr. 18: Nasazení přístroje DIAGNOcam
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Indikačním spektrem DIAGNOcamu jsou:

1. Aproximální kazy

2. Sekundární kazy

Obr. 19: Aproximální kaz

Zdroj: Archiv autorky

Obr. 20: Aproximální kazy

Zdroj: Archiv autorky

Obr. 21: Sekundární kaz 1

Zdroj: Archiv autorky

Obr. 22: Sekundární kaz 2

Zdroj: Archiv autorky
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3. Okluzální kazy

4. Praskliny

3.3.5. Výhody a nevýhody DIAGNOcamu

Výhodou kamery DIAGNOcam je nepřítomnost ionizujícího záření.

DIAGNOcam je tedy vhodný pro děti i těhotné ženy (Straková et al., 2014).

Obr. 23: Okluzální kaz (tzv. „skrytý kaz")

Zdroj: Archiv autorky

Obr. 24: Zub s prasklinou

Zdroj: DONEV, Filip. Diagnostika zubního kazu aneb je nový 
DIAGNOCam tím pravým? StomaTeam. 2013,13(2), 27-29. 
ISSN 1214-147x.
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Vyšetření DIAGNOcamem se také může opakovat v libovolných časových

intervalech. 

Další z výhod je pořizování záznamu a monitorování kariézní léze v čase.

Můžeme detekovat i časné kariézní léze skloviny a volit i neinvazivní terapii

zubního kazu (Donev, 2013). V případě aproximální kariézní léze můžeme určit,

zda kaz zasahuje pouze do skloviny, nebo je kazem zasažen již dentin.

DIAGNOcamem můžeme detekovat kariézní léze i u zubů s ortodontickými

kroužky.

 Díky přístroji DIAGNOcam můžeme snáze komunikovat s pacientem

(Donev, 2013).

Z dostupných studií vyplývá, že senzitivita DIFOTI je vyšší než

u rentgenového vyšetření (viz Obr. 25) (Morozova et al., 2013).

Nevýhodou systému je nemožnost odhalit subgingivální kariézní léze, není

možné zjistit kariézní lézy pod korunkou či rozsáhlou výplní. Dále není možnost

určit do jaké hloubky zasahuje okluzní kaz (Straková et al., 2014).

Přítomnost zubního povlaku nebo diskolorace zubu může působit rušivě.

Zubní kámen se na záznamu zobrazuje jako tmavý stín. Může tedy způsobit

falešně pozitivní nález (Morozova et al., 2013).

Další nevýhodou je vyšší pořizovací cena přístroje a nutnost softwarového

vybavení, které není přímo propojeno s databází pacientů (Morozova, 2013).

Systém DIAGNOcam komunikuje i s programem romexis, ale není možné

pořizovat snímek kruhovým spínačem, ani se posouvat v zubním diagramu

v počítačovém programu pomocí kontrolních tlačítek. Ovládat lze pouze pomocí

myši. 

Nevýhodou je také kruhový spínač, které je nešikovně umístěn na kameře

a je velmi citlivý k doteku. Způsobuje tedy nechtěné vypnutí kamery.

Další nevýhodou je špatná možnost vyšetření frontálního úseku chrupu.

U dočasných zubů je možné vyšetřit ve frontálním úseku chrupu špičáky.
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Obr. 25: Porovnání RTG snímku typu bite-wing a snímku zhotoveného pomocí 
DIAGNOcam (obr. A DIAGNOcam: léze je patrná, Obr. B: Bite-wing: léze není 
patrná) 

Zdroj: DONEV, Filip. Diagnostika zubního kazu aneb je nový DIAGNOCam tím 
pravým? StomaTeam. 2013,13(2), 27-29. ISSN 1214-147x.

3.3.6. Klasifikace nálezů 

Pro hodnocení kariézní léze v aproximálním prostoru byla zhotovena

speciální klasifikace. Tato klasifikace byla vypracována na Mnichovské

univerzitě (plným názvem Ludwig-Maxmilians-Universität München) v roce

2013. Klasifikace rozlišuje pět stupňů velikosti kariézní léze. Podle závažnosti

kariézní léze byl vypracován komplex léčebně preventivních doporučení (viz

Tab. 2). Do preventivního opatření je zahrnuto odstranění plaku, úprava dietních

a hygienických návyků, remineralizační terapie a metody infiltrace kazu

(Morozova et al., 2013).

Tab. 2: Klasifikace nálezů

0 – bez kazu

Preventivní opatření a 
monitorování
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1 – první viditelné známky 
kazu

Preventivní opatření a 
monitorování

2 – kaz ve sklovině

Preventivní opatření a 
monitorování

3 – kaz ve sklovině malou 
plochou se dotýkající dentinu

Preventivní opatření a 
monitorování

4 – kaz ve sklovině s širokou 
plochou kontaktu s dentinem

Ošetření pomocí minimálních 
invazivních metod

5 – kaz rozšířený do dentinu

Ošetření pomocí invazivních 
metod

Zdroj: http://www.kavo.cz/produkty/KAVO-DIAGNOcam-klasifikace-nalezu.pdf
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4. Praktická část 

4.1. Soubor

I. Vyšetření dětí

V praktické části jsem vyšetřovala 40 dětských pacientů ve věku 6 – 10 let.

Toto věkové rozmezí bylo zvoleno, protože první stálé moláry prořezávají ve

věku 6 – 8 let.  U dětí v tomto věku jsou v dutině ústní většinou také přítomné

první a druhé dočasné moláry. Jsou také vyvinuty body kontaktu mezi zuby

a tento interdentální prostor mezi prvním a druhým dočasným molárem

přispívá k vysokému riziku mezizubního kazu. Po erupci prvního stálého moláru

se setkáváme s velkým rizikem vzniku interdentální kariézní léze mezi druhým

dočasným a prvním stálým molárem.  

II. Dotazníkové šetření

Rodičům dětí ve věku 6 – 10 let, které byly zahrnuty do studie, byl rozdán

dotazník. 

4.2. Materiál a metodika

I. Vyšetření dětí

Smíšený chrup dětských pacientů jsem vyšetřovala pomocí vizuální

metody, pátradla a DIAGNOcamu. Pro zpřesnění vizuální metody jsem používala

intraorální kameru. Intraorální kamerou jsem také zhotovila snímky postižených

zubů. Pro vizuální klasifikaci jsem používala metodu ICIDAS-II, která byla

podrobně popsána v teoretické části. 

Kamerou DIAGNOcam jsem vyšetřovala laterální úseky chrupu horní

a dolní čelisti, pravou i levou stranu. Jak bylo zmíněno v teoretické části,

diagnostika ve frontálním úseku chrupu je touto metodou obtížná. U zubů,

u kterých jsem nalezla kariézní lézi, jsem pomocí DIAGNOcamu zhotovila

snímek. Aproximální kariézní léze nalezené DIAGNOcamem jsem hodnotila

pomocí klasifikace vypracované na Ludwig-Maximilians-Universität München.

Tuto klasifikaci jsem také popsala v teoretické části. Všechny výsledky vyšetření
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jsem zapisovala do tabulky, která je uvedená na straně 74 v přílohách. Následně jsem

pomocí programu Microsoft Excel výsledky vyhodnotila. 

II. Dotazníkové šetření

Rodičům dětí, které byly zahrnuty do studie byl rozdán dotazník. Dotazník

obsahoval celkem 18 otázek, které se týkaly dentální hygieny dětí, jejich

stravovacích návyků, užívání fluoridů a návštěv dentální hygienistky a zubního

lékaře. Bylo rozdáno 40 dotazníků. Návratnost byla 100%. Dotazníky byly následně

také vyhodnoceny pomocí programu Microsoft Excel. Dotazník je uveden v kapitole

Přílohy na straně 77. 

4.3. Hypotézy

Hypotéza č.1

 Domnívám se, že až o třetinu více aproximálních kazů bude možné zjistit

pomocí kamery DIAGNOcam oproti běžným vyšetřovacím metodám.

Hypotéza č.2

 Předpokládám, že vizuální metodou zjistím aproximální kariézní léze

zasahující do dentinu.

Hypotéza č.3

Domnívám se, že téměř polovina dětí bude konzumovat slazené nebo

kyselé nápoje vícekrát za den.

Hypotéza č.4

 Předpokládám, že minimum dětí bude používat mezizubní kartáček nebo

zubní nit pro hygienu aproximálních prostor.
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4.4. Výsledky 

4.4.1.Výsledky vyšetření dětí

0

Ve vyšetřovaném souboru dětí bylo 53% chlapců a 48% děvčat (viz Graf 1).

 Graf 2 zobrazuje věkové rozložení dětí ve vyšetřovaném souboru.

V souboru bylo nejvíce dětí ve věku devíti let (15 dětí). Nejméně dětí bylo ve

věku šesti let (4 děti).

Graf 1: Pohlaví dětí
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Graf 2: Věk dětí
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Graf 3: Zjištěný počet aproximálních a okluzálních kazů

Ve vyšetřovaném souboru čtyřiceti dětí bylo nalezeno 91 kariézních lézí.

Z toho bylo 84% aproximálních lézí. Okluzálních kariézních lézí bylo nalezeno

16% (viz Graf 3).

 
Graf 4 zobrazuje úspěšnost jednotlivých diagnostických metod.

U aproximálních kariézních lézí se nejvíce osvědčila metoda diagnostiky pomocí

přístroje DIAGNOcam. Touto metodou bylo nalezeno 76 aproximálníc kariézních

lézí. Nejnižší diagnostickou spolehlivost prokázalo vyšetření pomocí pátradla

(28 aproximálních kariézních lézí).
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Graf 5: Porovnání metod v závislosti na rozsahu kazu (rozsah léze hodnocen
dle systému DIAGNOcam)
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Na Grafu 5 je znázorňeno, jak byly jednotlivé metody účinné v závislosti na

rozsahu kariézní léze. Rozsah kariézní léze byl hodnocen pomocí kamery

DIAGNOcam. (Klasifikace nálezů je uvedena v kapitole 3.3.6. teoretické práce.)

Přístrojem DIAGNOcam bylo zjištěno nejvíce zubních kazů ve sklovině

širokou plochou se dotýkající dentinu (stupeň 4) a zubních kazů v dentinu

(stupeň 5). Nejméně pak kazů ve sklovině bez kontaktu s dentinem (stupeň 2).

Vizuální metodou a pátradlem nebylo možné zjistit kariézní léze, pokud byl

jejich rozsah 1.-3. stupně. V případě kariézní léze širokou plochou se dotýkající

dentinu (stupeň 4) bylo vizuální metodou zjištěno o 54% méně kazů než

DIAGNOcamem.  Pátradlem bylo zjištěno u čtvrtého stupně o 93% méně kazů

než DIAGNOcamem. 

U zubního kazu rozšířeného do dentinu (stupeň 5) byla úspěšnost vizuální

metody srovnatelná s přístrojem DIAGNOcam. U kazu rozšířeného do dentinu

(stupeň 5) bylo pomocí pátradla zjištěno 65% kariézních lézí. 
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Obrázky kariézních lézí pořízené přístrojem DIAGNOcam a intraorální kamerou:

 

Na Obr. 26A je fotografie z intraorální kamery zubu 55. Aproximální

kariézní lézi lze očekávat (křídově zbarvená sklovina 55 mesiálně, interdentální

prostor mezi 54 a 55 ovlivněný kvalitou amalgámové výplně zubu 54). Na Obr.

26B je snímek z DIAGNOcamu. Na snímku je viditelná kariézní léze, která se

širokou plochou dotýká dentinu.

Na Obr. 27A je snímek zubu 65 z intraorální kamery, na kterém je patrný

aproximální kaz (tmavé zbarvení mesiálního sklovinného valu, ztráta sklovinné

hrany). Na Obr. 27B je snímek stejného zubu z DIAGNOcamu, kde vidíme

aproximální kariézní lézi rozšířenou do dentinu.
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Obr. 26: Aproximální kariézní léze na mesiální ploše zubu 55

Zdroj: Archiv autorky

Obr. 27: Aproximální kariézní léze na mesiální ploše zubu 65

Zdroj: Archiv autorky



Na Obr. 28A je snímek z intraorální kamery, na kterém jsou patrné kariézní

léze (tmavé probarvení skloviny). Na Obr. 28B je snímek stejných zubů ze

systému DIAGNOcam. Na snímku jsou  kariézní léze na zubech 54 a 55 rozšířené

do dentinu. 

Na Obr. 29A  je  fotografie z intraorální kamery. Vizuální metodou nebyla

léze patrná. Na Obr. 29B je snímek aproximální kariézní léze na zubu 55

z DIAGNOcamu. Kariézní léze se malou plochou dotýká dentinu. 
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Obr. 28: Aproximální kariézní léze interdentálně na zubech 54 a 55

Zdroj: Archiv autorky

Obr. 29: Aproximální kariézní léze na mesiální ploše zubu 55

Zdroj: Archiv autorky



Zdroj: Archiv autorky

Na Obr. 30B je snímek z DIAGNOcamu, kde je patrná kariézní léze na

mesiální ploše zubu 85. Na snímku z intraorální kamery stejného zubu (Obr.

30A) je také viditelná kariézní léze.

Na Obr. 31A je fotografie z intraorální kamery, kde není kariézní léze na

mesiální ploše zubu 74 patrná. Na snímku stejného zubu z DIAGNOcamu (Obr.

31B) je kariézní léze rozšířená do dentinu.
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Obr. 30: Aproximální kariézní léze na mesiální ploše zubu 85

Obr. 31: Aproximální kariézní léze na distální ploše zubu 74

Zdroj: Archiv autorky



Na Obr. 32A je fotografie z intraorální kamery. Na zubu 84 je distálně

patrná křídově zbarvená sklovina. Na snímku stejného zubu (Obr. 23B)

z DIAGNOcamu je kariézní léze rozšířená do dentinu.

Na Obr. 33A je fotografie z intraotální kamery. Vizuální metodou nebyl kaz

zjištěn. Na Obr. 33B je snímek z DIAGNOcamu, na kterém je patrná (na mesiální

ploše zubu 75) kariézní léze ve sklovině se širokou plochou kontaktu

s dentinem.
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Obr. 32: Aproximální kariézní léze na distální ploše zubu 84

Zdroj: Archiv autorky

Obr. 33: Aproximální kariézní léze na mesiální ploše zubu 75

Zdroj: Archiv autorky



4.4.2.Výsledky dotazníkového šetření

Graf 6: Pohlaví dětí

V souboru bylo více děvčat (58%) než chlapců (viz Graf 6).

Graf 7: Kolikrát denně si Vaše dítě čistí zuby

Graf 7 zobrazuje, že nejvíce dětí z vyšetřovaného souboru (90%) si čistí

zuby dvakrát denně. Jednou denně si zuby čistí pouze 8% dětí .
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Graf 8: Jak dlouho si Vaše dítě čistí zuby

Nejvíce dětí si své zuby čistí 2-3 minuty (73%). Méně jak jednu minutu si

čistí zuby 20% dětí. Pouze 3% dětí si čistí zuby dokud nejsou hladké (viz Graf 8).

Graf 9: Dočišťujete zuby dítěte

Graf 9 zobrazuje,  zda rodiče dočišťují zuby svého dítěte. Zuby svým dětem

vždy dočišťuje pouze 15% tázaných rodičů. Přibližně stejný počet rodičů

odpověděl, že zuby dočišťuje občas (40%), a (45%) rodičů nedočišťují zuby dětí

vůbec.
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Graf 10: Jakou pastu používá Vaše dítě

Z Grafu 1o je patrné, že všechny děti používají pastu s fluoridy. Dětskou

pastu s fluoridy používá 83% dětí. Zbytek dětí používá pastu s fluoridy pro

dospělé.

Z vyšetřovaného souboru 40 dětí dostávalo od svých rodičů 68%

fluoridové tablety. 33% dětí  fluoridové tablety nedostávalo (viz Graf 11).
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Graf 12: Používá Vaše dítě k ústní hygieně přípravky s fluoridy

Většina rodičů odpověděla, že jejich dítě používá přípravky s fluoridy

(68%). 33% dětí tyto přípravky neužívá (viz Graf 12). 

Graf 13: Čím si Vaše dítě čistí zuby 

Graf 13 zobrazuje, s jakými dentálními pomůckami si děti čistí své zuby.

Nejvíce dětí si zuby čistí pouze zubním kartáčkem (75%). Pouze 8% dětí používá

k ústní hygieně zubní kartáček i zubní niť. Mezizubní kartáček používá 13% dětí.

Pokud rodiče odpověděli jiné, nejčastěji uvedli solo kartáček.
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Většina dětí používá kartáček pro děti s malým pracovním koncem (73%).

Ostatní děti (33%) používají kartáček pro dospělé (viz Graf 14).

Všichni rodiče odpověděli, že je jejich dítě celkově zdrávo (viz Graf 15).

Graf 14: Jaký používá Vaše dítě zubní kartáček
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Graf 15: Je Vaše dítě celkově zdrávo
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Graf č. 16 zobrazuje, zda děti z vyšetřovaného souboru užívají nějaké léky.

Většina rodičů (98%) uvedla, že jejich dítě neužívá žádné léky. Podle

dotazníkového šetření pouze 3% dětí užívá léky.

 

Na Grafu č. 17 je zobrazeno, zda děti dotazovaných rodičů trpí alergiemi.

78% dotázaných rodičů uvedlo, že jejich dítě alergií netrpí. 23% rodičů

odpovědělo, že jejich dítě má alergii. Tito rodiče nejčastěji uváděli, že jejich dítě

má alergii na pyly a intoleranci na lepek.

Graf 17: Trpí Vaše dítě nějakou alergií

23%

78%

ano
ne

Graf 16: Užívá Vaše dítě nějaké léky
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Graf 18: Jak často pije Vaše dítě slazené limonády

 

Graf 18 znázorňuje, jak často pijí děti slazené limonády. 45% dětí ze

zkoumaného souboru pije slazené limonády vícekrát za den. Méně jak jednou

týdně pije slazené nápoje 8% dětí.

 

Na Grafu 19 je znázorněno, že většina dětí (95%) nepije sladké ani kyselé

nápoje večer po vyčištění zubů. 5% dětí však tyto nápoje pije i večer po vyčištění

zubů. 

Graf 19: Pije Vaše dítě sladké nebo kyselé nápoje i večer po 
vyčištění zubů
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Graf 20: Jak často konzumuje Vaše dítě sladkosti

63% rodičů odpovědělo, že jejich dítě konzumuje sladkosti jednou denně.

Vícekrát za den konzumuje sladkosti 10% dětí (viz Graf 20).

Graf 21: Jak často chodí Vaše dítě na preventivní zubní prohlídky

Graf 21 zobrazuje, jak často chodí děti z vyšetřovaného souboru na

preventivní zubní prohlídku. Jednou za půl roku chodí na preventivní prohlídky

80% dětí. 15% dotázaných rodičů odpovědělo, že jejich děti chodí na preventivní

prohlídky jednou za rok. 6% dětí chodí k zubnímu lékaři na preventivní

prohlídky jednou za 2 nebo za 3 roky.
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Graf 22: Kdy bylo Vaše dítě poprvé u zubního lékaře

V prvním roku věku dítěte bylo u zubního lékaře poprvé 28% dětí. 25%

rodičů odpovědělo, že jejich dítě navštívilo poprvé zubního lékaře ve třech

letech (viz Graf 22). 

Na grafu 23 je znázorněno, jestli byly děti někdy u dentální hygienistky.

95% dětí nikdy nenavštívilo dentálni hygienistku. Pouze 5% dětí již u dentální

hygienistky bylo.
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Graf 23: Navštívilo Vaše dítě dentální hygienistku?
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5. Diskuse 

Hypotéza č.1

 Domnívám se, že až o třetinu více aproximálních kazů bude možné zjistit

pomocí kamery DIAGNOcam oproti běžným vyšetřovacím metodám.

Vizuální diagnostika aproximálního zubního kazu je obtížná a je třeba

počítat s její nižší senzitivitou. Diagnostika pátradlem je možná u mezizubního

kazu pouze v případě, že dojde ke kavitaci skloviny, která není krytá mezizubní

papilou.

Naproti tomu je vyšetření systémem DIAGNOcam metodou diagnostiky

aproximálního kazu, která dokáže odhalit mezizubní kariézní lézi již

v počátečních fázích vzniku, a v některých studiích je její účinnost popisována

jako srovnatelná s bite-wing snímkem.

Proto jsem se domnívala, že pomocí tohoto systému odhalím více

kariézních lézí než diagnostikou pomocí vizuální metody a sondy. 

Tato hypotéza se mi potvrdila. DIAGNOcamem jsem detekovala o polovinu

více kariézních lézí, než zbývajícími diagnostickými metodami. 

Výsledky diagnostiky pomocí systému DIAGNOcam a vizuální metody se

nejvíce shodovaly v případě, že kariézní léze zasahovala do dentinu. (Rozšíření

kariézní léze jsem určovala pomocí systému DIAGNOcam. Klasifikace nálezů je

uvedena v kapitole 3.3.6. teoretické části práce.) U aproximálního kazu, kde byla

široká plocha kontaktu s dentinem, se obě metody shodovaly u 13 (z 28)

aproximálních kariézních lézí. 

Kariézní léze se širokým kontaktem s dentinem byla pomocí pátradla

patrná pouze v zanedbatelném počtu. U mezizubního kazu rozšířeného do

dentinu byla tato diagnostická metoda účinější, a to zejména z toho důvodu, že

zde již byl větší počet kavitovaných kariézních lézí.

Je ještě důležité zmínit, že aproximální kariézní léze jsou z mé zkušenosti

pomocí kamery DIAGNOcam v počátečních stádiích vzniku více zřejmé u stálých

zubů než u zubů dočasných. Myslím si, že intenzita infračerveného světla je pro

dočasné zuby příliš vysoká a dochází tedy k přesvícení zubu. 
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Hypotéza č.2

 Předpokládám, že vizuální metodou zjistím aproximální kariézní léze, až

pokud  budou rozšířené do dentinu.

Aproximální kaz u dětí (6-10 let) je v počátečních stádiích obtížné

zjistitelný vizuální metodou z důvodu, že mezizubní prostor vyplňuje mezizubní

papila až k bodu kontaktu. U některých autorů (Welbury et al., 2012; Braga,

2015) můžeme najít níže popsanou metodu separace mezizubní papily pomocí

ortodontických kroužků. Při této metodě se do mezizubního prostoru zavedou

ortodontické kroužky a nechají se zde tři dny. Poté je možné vyšetřit aproximální

plochy zubů přímým pohledem. Tato metoda je však velmi špatně vnímaná

dětmi z důvodu bolestivosti. Může docházet také k anemizaci mezizubní papily.

Z těchto důvodů není tato metoda v praxi často využívaná.

K zpřístupnění aproximálních ploch pro vyšetření pohledem dochází také

při ztrátě vedlejšího zubu. V případě přístupného aproximálního prostoru je

možné  diagnostikovat zubní kaz na aproximálních ploškách ještě před tím, než

se rozšíří do dentinu.

Při vizuálním vyšetření aproximálního kazu u dětí je důležité prohlédnout

nejprve cristu marginalis dentis okluzní plochy zubů. Na této plošce hledáme

změny barvy skloviny. Pokud se mezizubní kaz šíří bukálním nebo orálním

směrem můžeme nálézt změny skloviny na bukální/orální plošce zubů (Braga,

2015). 

Boston (2005) uvádí, že při šíření kazu dochází nejprve ke vzniku křídově

bílé skvrny z důvodu demineralizace podpovrchové vrstvy skloviny. Hnědé/šedé

zabarvení skloviny se objeví v důsledku zasažení dentinu.  

Domnívala jsem se však, že změny skloviny bude možné zjistit

u mezizubního kazu až tehdy, pokud bude rozšířený do dentinu, a to z toho

důvodu, že začíná pod bodem kontaktu a je kryt mezizubní papilou. Klinicky se

tedy aproximální kaz může projevit změnami skloviny až při větším rozsahu.

Tento fakt uvádí ve své publikaci i Kilian (1999). Tato hypotéza se mi potvrdila

částečně. Nejvíce aproximálních kariézních lézí jsem detekovala vizuální
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metodou, pokud došlo k rozšíření kazu do dentinu. (Pro zjištění rozsahu kazu

jsem použila DIAGNOcam. Klasifikace pomocí systému DIAGNOcam je popsána

v kapitole 3.3.6. teoretické části práce.) Avšak zbarvení skloviny bylo ve 13 z 28

případů patrné i pokud se kaz širokou plochou dotýkal dentinu. 

Aproximální kariézní léze se nejčastěji projevovala křídově bílým

zbarvením na okluzní plošce zubů, dále pak hnědým či šedým zbarvením okluzní

plošky zubů (s, nebo bez ztráty tvrdých zubních tkání). Pokud došlo ke kavitaci

byla kavita vyplněná hnědým změklým dentinem.

Domnívám se, že důvodem, proč je možné nalézt zbarvení na okluzní

plošce skloviny u aproximálního kazu i dříve, než se kaz dostane do dentinu, je

tenčí a více permeabilní vrstva skloviny v dočasném chrupu.

Pokud pomocí vizuální metody získáme podezření na kariézní proces, je

vhodné vizuální metodu pro ověření doplnit jinou diagnostickou metodou.

Můžeme použít metodu bite-wing nebo systém DIAGNOcam. Nevýhodou metody

bite-wing je že, její použití je u dětí limitováno. DIAGNOcam je u dětí vhodný,

protože neemituje ionizující záření. Metoda diagnostiky pomocí DIAGNOcam je

z mých zkušeností u dětí také dobře přijímaná. Flexibilní pacičky, které nasedají

na gingivu mohou děti pouze mírně tlačit. Špatná akceptovatelnost metody

vznikla pouze v případě gingivitidy. Z důvodu zánětu gingivy docházelo tlakem

flexibilních paciček na gingivu k větší bolestivosti.

Hypotéza č.3

Domnívám se, že téměř polovina dětí bude konzumovat slazené nebo kyselé nápoje

vícekrát za den.

Častá konzumace sladkých nebo kyselých nápojů je velmi rizikovým

faktorem pro vznik zubního kazu. Konzumací sladkých nebo kyselých nápojů

dochází ke snižování pH plaku a pH v dutině ústní. Při poklesu pH plaku pod

5,5 dochází k demineralizaci skloviny. Pokud je frekvence příjmu těchto

nápojů vysoká, nedochází k návratu pH k hodnotám potřebným pro

remineralizaci na dostatečně dlouhou dobu. 
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Dále častá konzumace sladkých nápojů (i pokrmů) způsobuje nárust

množství streptokoků rodu mutans. S. mutans pro svou existenci potřebuje

hojný přísun sacharózy, ze které čerpá energii (Handzel, 2010).

Preference sladkých potravin a nápojů je dána tím, že v dětství

a těhotenství byla fylogeneticky nastavena potřeba vysokoenergetické výživy.

V dětství i v dospělosti je však možné si závislost na cukr vypěstovat.

Vyhledávání a preferenci sladké potravy zajišťuje neuropeptit Y (NPY), který

vyplavuje do krevního oběhu endorfiny a tímto mechanismem způsobuje

příjemné pocity (Handzel, 2010).

Domnívala jsem se, že téměř polovina dětských pacientů bude z těchto

důvodů konzumovat rizikové nápoje.

Ve zkoumaném souboru 40 dětí pilo tyto nápoje vícekrát za den 45%

dětských pacientů. Tato hypotéza se mi tedy potvrdila. 

Pokud již dítě často pije slazené nápoje, je pro něj těžší tyto nápoje

vyřadit. Je tomu tak zvláště kvůli vzniku závislosti na cukru, která byla

popsána výše. 

Je tedy důležité, aby zubní lékaři a dentální hygienistky opakovaně

zdůrazňovali rodičum rizikovost vysoké frekvence pití slazených nebo

kyselých nápojů z hlediska vzniku zubního kazu. 

Hypotéza č.4

 Předpokládám, že většina dětí nebude používat mezizubní kartáček nebo zubní

nit pro hygienu aproximálních prostor.

Aproximální prostor je predilekčním místem vzniku zubního kazu. Je to

z toho důvodu, že zde nefungují samoočišťovací mechanismy. Je zde omezen

přísun slin, a tedy i snížený remineralizační proces. Proto je velmi důležitá

hygiena aproximálních prostor. 

Myslím si, že u dětí je důležité věnovat se hygieně aproximálních prostor,

zvláště pokud dojde s věkem k vymizení mezer, které se fyziologicky vyskytují

v dočasném chrupu, a tím dojde ke vzniku bodů kontaktu. S věkem se také

vytváří široké aproximální kontakty, mezi dočasnými stoličkami (Fialová et
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Nováková, 2004). Po prořezání prvního stálého moláru do dutiny ústní dochází

ke zvýšené vnímavost vůči aproximálnímu kazu. (Seydlová, 2015). 

Z uvedeného vyplývá, že je důležité čistit zubní nití zvláště mezizubní

prostory mezi dočasnými moláry. Dále je důležité čisit mezizubní prostor mezi

prvním stálým molárem a druhým dočasným molárem. Šindelářová et al. (2014)

zdůrazňuje, že je důležité také čistit mezizubní prostory i mezi dočasnými

středními řezáky.

Domnívala jsem se, že děti nebudou provádět hygienu aproximálních

prostor z důvodu, že je manuálně náročná. Šindelářová et al. (2014) uvádí, že

zubní nití by měli čistit aproximální prostory u dětí zejména rodiče. Merglová et

Ivančáková (2011) uvádí, že mohou děti začít používat zubní nit od 14 let věku.

Hygiena aproximálních prostor u mladších dětí  je tedy závislá na spolupráci

rodičů. 

Podle nově vydaného doporučení  by neměl být u dětí vůbec používán

mezizubní kartáček, a to z toho důvodu, že u dětí se zdravým parodontem

vyplňuje interdentální prostor papila (Broukal et al., 2016). Myslím si však, že

pro prevenci vzniku aproximálních kariézních lézí je důležitá zejména zubní nit,

z důvodu, že k hromadění zubního povlaku dochází pod bodem kontaktu. 

Hypotéza, že většina dětí nebude používat k hygieně aproximálních prostor

ani mezizubní kartáček, ani zubní nit, se mi potvrdila. Ze zkoumaného souboru

dětí používalo pět dětí mezizubní kartáček.  Pouze tři děti používaly k hygieně

mezizubních prostor zubní niť. Domnívám se, že i tato skutečnost přispěla

k vysokému výskytu aproximálních kariézních lézí ve zkoumaném souboru dětí.

64



6. Závěr 

Přístroj DIAGNOcam umožňuje včasnou diagnostiku kariézních lézí, díky

které je možné použít k ošetření zubního kazu neinvazivní nebo minimálně

invazivní terapii. Přístroj neemituje ionizující záření, a proto není jeho

opakované použití k vyšetření limitováno. Kariézní lézi můžeme tedy

monitorovat v čase. Díky tomu můžeme zjistit, zda má navržená neinvazivní

terapie iniciální kariézní léze výsledky.

Velký přínos má přístroj DIAGNOcam v časné diagnostice aproximálních

kazů dočasných molárů a prvního stálého moláru u dětských pacientů. 

 V praktické části práce jsem vyšetřila 40 dětských pacientů přístrojem

DIAGNOcam, vizuální metodou a pátradlem. V této části práce se potvrdilo, že

aproximální kazy dočasných molárů a stálého moláru je možné odhalit běžnými

diagnostickými metodami až u rozsáhlejší léze tvrdých zubních tkání, které

širokou plochou zasahují k dentinu nebo jsou již v dentinu.

 DIAGNOcam je také z mých zkušeností přínosem při diagnostice tzv.

skrytých okluzálních kazů. Tyto kazy není možné odhalit pátradlem ani vizuální

metodou, protože povrch zubu zůstává intaktní. Kariézní léze u tohoto kazu

začíná na dně fisury. 

DIAGNOcam nemůže plně nahradit rtg vyšetření, protože nedokáže odhalit

kazy pod výplněmi, subgingivální kazy a i zjištění některých krčkových kazů je

s jeho pomocí obtížné až nemožné. Vyšetření pomocí přístroje DIAGNOcam by

mělo vždy doplnit vizuální vyšetření, protože plak, zubní kámen rozptylují světlo

a mohou vzniknout falešně pozitivní nálezy. Z mé zkušenosti má zubní kámen na

systému DIAGNOcam stejný vzhled jako krčkový zubní kaz.

Domnívám se tedy, že DIAGNOcam doplňuje v praxi dosud užívané

diagnostické metody a jejich použití rozšiřuje. 
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8. Souhrn

V teoretické části práce jsem shrnula základní poznatky o vzniku a vývoji

zubního kazu, jeho prevenci a neinvazivní terapii. Následně jsem shrnula

diagnostické metody běžně používané ve stomatologické praxi (rtg bite-wing

techniku, vizuální metodu, metodu diagnostiky pomocí sondy) a novou možnost

diagnostiky kariézní léze – systém DIAGNOcam.

Praktická část byla rozdělena na dvě části. 

V první části jsem porovnávala diagnostiku aproximální kariézní léze

pomocí pátradla, vizuální metody a systémem DIAGNOcam. Těmito metodami

diagnostiky zubního kazu jsem vyšetřila 40 dětských pacientů ve věku 6-10 let. 

 Metoda s nejvyšší citlivostí byla systém DIAGNOcam. Tímto systémem bylo

nalezeno 76 aproximálních kazů různého rozsahu. Pomocí vizuální metody bylo

detekováno 52 aproximálních kariézních lézí. Nejméně aproximálních kazů bylo

nalezeno zubní sondou (28 aproximálních kazů).  

Ve druhé části byl rodičům vyšetřovaných dětí rozdán dotazník s otázkami

týkajících se dentální hygieny jejich dětí, stravovacích návyků, příjmu fluoridů a

návštěv zubního lékaře a dentální hygienistky. Z výsledků dotazníkového šetření

vyplývá, že vyšetřované děti nemají příliš dobrou dentální hygienu a stravovací

návyky.

Z mých zkušeností je přístroj DIAGNOcam velkým přínosem pro

diagnostiku aproximálních kariézních lézí u dětí.

70



9.  Summary 

I summarized basics of caries lesion creation and development, its

prevention and noninvasive therapy. Then I summarized diagnostic methods

commonly used in stomatology practices (RTG bite-wing, visual method, tactile

examination) and a new possibility of diagnostic of a caries lesion using the

DIAGNOcam system. 

Practical part is divided into two parts. 

I compared diagnostics of approximal caries lesions with a dental probe,

using the visual method and with the DIAGNOcam in the first part. I examined

40 child patients aged from 6 to 10 using these methods of diagnostics of caries

lesions. The usage of the DIAGNOcam system came out as the most sensitive

method of all. I found 76 approximal caries lesions of different severity. The

visual method resulted in detection of 52 approximal caries lesions. The usage of

a dental probe appears to be the least sensitive method as it allowed me to find

only 28 approximal caries lesions. 

I surveyed parents of examined children on their children's oral hygiene,

eating habits, income of fluorids and visiting both a dentist and a dental

hygienist in the second part of the practical part. The results of questionary

imply that the children have bad oral hygienic habits and bad eating habits.

Based on my experience, the DIAGNOcam system contributes well to the

dignostics of approximal caries lesions.
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Přílohy 

Příloha č. 1: Tabulka s výsledky vyšetření dětí

pohlaví věk
kpe/K

PE
kaz lokalizace

viz.
m.

intraor.
kam.

pátradlo DIAGNOcam

1 chlapec 8 0/1 36 okluze 0 NE NE ANO
2 dívka 9 2/0 55 mesiálně 0 NE NE 4

3 chlapec 10 2/0 63 distálně 2 ANO NE 5
4 chlapec 10 1/0 - - - - - -

5 dívka 6 6/0 54 distálně 0 NE NE 4
64 distálně 5 ANO ANO 5

65 mesiálně 5 ANO ANO 5
75 mesiálně 0 NE NE 4

85 mesiálně 4 ANO NE 5
6 dívka 9 1/1 36 okluze 1 ANO NE ANO

7 chlapec 10 4/0 55 mesiálně 0 NE NE 4
65 mesiálně 4 ANO NE 5

75 okluze 4 ANO NE ANO
8 chlapec 8 3/2 55 mesiálně 0 NE NE 4

26 okluze 2 ANO NE ANO
45 okluze 0 NE NE ANO

9 chlapec 9 2/1 54 distálně 0 NE NE 2
10 chlapec 7 5/0 65 okluze 0 NE NE ANO

75 okluze 0 NE NE ANO
85 okluze 0 NE NE ANO

11 chlapec 9 2/1 26 okluze 0 NE ANO ANO
12 dívka 10 3/2 16 okluze 0 NE NE ANO

13 dívka 8 10/2 13 distálně 2 ANO NE 5
23 distálně 2 ANO NE 5

34 distálně 2 ANO NE 5
35 okluze 2 ANO NE ANO

44 mesiálně 0 NE NE 4
14 dívka 8 4/4 74 distálně 2 ANO NE 4

84 distálně 2 ANO NE 5
65 mesiálně 5 ANO ANO 5

15 chlapec 10 0/0 - - - - - -
16 dívka 6 3/0 54 distálně 5 ANO ANO 5

64 distálně 4 ANO NE 5
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65 mesiálně 2 ANO NE 4

17 chlapec 9 3/1 54 distálně 5 ANO ANO 5
55 mesiálně 5 ANO ANO 5

84 distálně 0 NE NE 3
18 chlapec 8 8/0 64 distálně 0 NE NE 4

19 dívka 10 4/4 55 mesiálně 4 ANO ANO 5
20 chlapec 9 0/0 55 mesiálně 0 NE NE 1

65 mesiálně 0 NE NE 1
21 chlapec 8 2/1 54 distálně 2 ANO NE 4

65 distálně 5 ANO ANO 5
22 dívka 9 3/0 64 distálně 5 ANO ANO 5

74 distálně 5 ANO ANO 5
84 distálně 2 ANO NE 4

23 chlapec 9 6/4 16 mesiálně 0 NE NE 3
54 distálně 5 ANO ANO 5

75 mesiálně 4 ANO ANO 4
85 mesiálně 4 ANO NE 4

24 dívka 9 5/3 54 mesiálně 5 ANO ANO 5
54 distálně 2 ANO NE 5

55 mesiálně 2 ANO NE 4
65 mesiálně 0 NE NE 4

36 okluze 2 ANO NE ANO
26 okluze 2 ANO NE ANO

46 okluze 2 ANO NE ANO
25 dívka 9 4/0 64 mesiálně 2 ANO NE 4

75 mesiálně 0 NE NE 4
84 distálně 5 ANO ANO 5

26 dívka 6 5/0 55 mesiálně 0 NE NE 4
75 mesiálně 0 NE NE 3

85 mesiálně 0 NE NE 4
27 dívka 7 0/1 35 distálně 2 ANO NE 4

28 chlapec 9 2/0 55 distálně 2 ANO NE 5
85 distálně 2 ANO NE 5

29 dívka 7 1/0 64 distálně 0 NE NE 3
30 dívka 9 2/1 75 mesiálně 3 ANO ANO 4

85 mesiálně 0 NE NE 4
31 chlapec 7 1/0 74 distálně 0 NE NE 5

32 dívka 10 0/3 16 mesiálně 0 NE NE 3
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33 dívka 8 2/0 64 distálně 2 ANO NE 4

34 chlapec 8 5/1 55 mesiálně 0 NE NE 4
65 mesiálně 4 ANO NE 5

64 distálně 0 NE NE 4
35 dívka 9 1/0 55 mesiálně 0 NE NE 3

36 dívka 9 3/4 55 mesiálně 0 NE NE 4
85 mesiálně 5 ANO ANO 5

37 dívka 9 8/2 54 distálně 5 ANO ANO 5
53 distálně 4 ANO NE 5

38 dívka 8 5/0 84 distálně 2 ANO NE 4
39 chlapec 6 4/0 74 distálně 5 ANO ANO 5

75 mesiálně 5 ANO ANO 5
84 mesiálně 5 ANO ANO 5

85 distálně 5 ANO ANO 5
40 chlapec 7 9/1 54 distálně 5 ANO ANO 5

55 mesiálně 2 ANO NE 4
55 okluze 6 ANO ANO 5

64 distálně 5 ANO ANO 5
65 mesiálně 5 ANO ANO 5

75 distálně 5 ANO ANO 5
84 mesiálně 5 ANO ANO 5

84 distálně 5 ANO ANO 5
85 mesiálně 5 ANO ANO 5
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Příloha č. 2: Dotazník

1) Vaše dítě je:

 a) chlapec

 b) děvče

2) Kolikrát denně si Vaše dítě čistí zuby?

 a) ani jednou

 b) jedenkrát

 c) dvakrát

 d) třikrát

 e) více jak třikrát

3) Jak dlouho si Vaše dítě čistí zuby?

 a) méně jak 1 minutu

 b) 2-3 minuty

 c) 3-4 minuty

 d) 5 minut

 e) dokud nejsou zuby hladké, bez plaku 

(Poznáte to tak, že si přejedete zuby jazykem, pokud necítíte žádné nerovnosti, jsou zuby
bez zubního povlaku.)

4) Dočišťujete zuby dítěte?

 a) ano

 b) ne

 c) občas

5) Jakou pastu používá Vaše dítě?

 a) dětskou pastu s fluoridy

 b) dětskou pastu bez fluoridů

 c) pastu pro dospělé s fluoridy

 d) pastu pro dospělé bez fluoridů

6) Podával/a jste Vašemu dítěti fluoridové tablety?

a) ano

b) ne

7) Používá Vaše dítě k ústní hygieně přípravky s fluoridy? (např.: ústní vodu, elmex gel...)

a) ano

b) ne

8) Čím si Vaše dítě čistí zuby?

 a) zubním kartáčkem
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 b) mezizubními kartáčky

 c) zubní nití

 d) jiné  (jaké?)

9) Jaký používá Vaše dítě zubní kartáček?

 a) kartáček pro děti s malým pracovním koncem

 b) kartáček pro dospělé 

10) Je Vaše dítě celkově zdrávo?

 a) ano

 b) ne

11) Užívá Vaše dítě nějaké léky? (pokud ano, jaké)

12) Trpí Vaše dítě nějakou alergie? (pokud ano, jakou)

13) Jak často pije Vaše dítě slazené limonády?

 a) vícekrát za den

 b) jednou denně

 c) 3-6x týdně

 d) 1-2x týdně

 e) méně jak jednou týdně

14) Pije Vaše dítě sladké nebo kyselé nápoje i večer po vyčištění zubů?

 a) ano

 b) ne

 c) občas

15) Jak často konzumuje Vaše dítě sladkosti?

 a) vícekrát za den

 b) jednou denně

 c) 3-6x týdně

 d) 1-2x týdně

 e) méně jak jednou týdně

16) Jak  často chodí Vaše dítě na preventivní zubní prohlídky?

 a) nikdy

 b) jednou za tři roky

 c) jednou za dva roky

 d) jednou za rok

 e) jednou za půl roku

 f) častěji
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17) Kdy bylo Vaše dítě poprvé u zubního lékaře?

 a) dříve jak v jednom roce věku dítěte

 b) v jednom roce 

 c) ve dvou letech

 d) ve třech letech

 e) později jak ve třech letech

18) Navštívilo Vaše dítě dentální hygienistku?

 a) ano

 b) ne
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