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Zubný kaz 

- infekčné ochorenie vyvolané určitými 

kmeňmi baktérií, ktoré vedú k poškodeniu 

zubnej skloviny. 

- demineralizácia inorganickej a deštrukcia 

organickej substancie 



Zubný kaz - etiológia 

„acidogénna teória“ – Miller 1889 – kyseliny vznikajúce 

pri fermentácii sacharidov potravy orálnymi baktériami 

spôsobujú progresívnu dekalcifikáciu zubnej skloviny 

1. zlá ústna hygiena – zubný povlak 

 

2. diéta bohatá na sacharidy 

 

3. iné: 

• nízky obsah fluóru vo vode 

• vývojové defekty štruktúry skloviny 

• hlboké fisúry 

• zmeny v tvare a postavení zubov 

• zmeny v kvalite slín 



Podľa lokalizácie 

• Fissúry  

• Hladké plochy 

• Cement (koreň) –  po ústupe gingívy 

• Rekurentný 

Podľa priebehu 

1. akútny (rampantný) 
mladý vek, rýchlo dosiahne pulpu 

2. chronický 
starší vek, pomaly progredujúci 

Podľa štruktúry: 

1. Sklovina 

2. Dentín 

klasifikácia 



Zubný kaz 

1. Kaz skloviny 

makro: biela škvrna dekalcifikácie (včasná zmena), 

 pigmentovaná / kavita 
 

na hladkých povrchoch – kontaktné plochy, konický tvar, pomalá 

   progresia 

vo fisúrach – širšie v hĺbke, rýchlejšia progresia – sklovina je  

         tenšia v mieste fisúry     



Kaz skloviny 

 

Zonácia znázorňuje rôzne stupne 

demineralizácie: 

- Zóna translucencie (iniciálna demineral.) 

- Tmavá zóna (remineral.) 

- Telo lézie (max.demineral.) 

- Povrchová zóna (nepatrné zmeny vo včasnej fáze, 

      neskôr dutina) 

 



Zubný kaz 

2. Kaz zuboviny 

- 2 kroky: demineralizácia– invázia baktérií (proteolytické E)  

- dentín reguje na poškodenie   

- obranná reakcia (tvorba reak. dentínu, skleróza) 

 

- rýchlejšia progresia  
 

 

zonácia: 

1 – zóna translucencie (skleróza) – 
hypermineralizácia 

2 – zóna demineralizácie 

3 – zóna bakteriálnej invázie 

4 – zóna deštrukcie – nekróza, dentínové tubuly 

dilatované, vyplnené baktériami, transv. štrbiny, 

hnedé sfarbenie, nad - kavita 

5 – reaktívny dentín 

    



Choroby zubnej pulpy - pulpitída 

Etiológia 

• infekčná (penetrácia mo do pulpy)  

• kaz, hematogénne šírenie, osteomyelitída (retrográdna P.) 

•neinfekčná 

• trauma 

• chemické a termálne poškodenie 

• iritácia dentálnymi materiálmi 

• barotrauma (potápanie) 
 

AKÚTNA P. 

• deti, akútny kaz, virulentné 

bak., bez drenáže  

• fokálna / difúzna 

• hnisavý zápal, absces 

CHRONICKÁ P. 

• dospelí, chronický kaz, menej 

virulentné bak., drenáž 

• fibróza pulpy, kalcifikáty 

 

!!! NEKRÓZA PULPY !!! 



Pulpitída 

Reverzibilná Ireverzibil. ? 
liečba bez odstránenia pulpy, 

odstránenie pulpy alebo zuba 

BOLESŤ 

• ostrá 

• vyvolaná (st.,hor.) 

• < 20 min 

• neovplyvnená polohou tela 

• ľahšie lokalizovateľná 

• tupá 

• spontánna 

• >20 min 

• ovplyvnená polohou tela 

• ťažko lokalizovateľná 



Choroby zubnej pulpy 

kaz 

Akútna pulpitída 

(314) 
Chronická 

pulpitída 

• deti, adolescenti 

• virulentné baktérie 

Serózna – hyperémia, edém 

Hnisavá – diffusa, cirkumscripta 

absces 

• starší, menej virulentné 
bak. 

Exudatívna 

Produktívna – fibróza,  

          kalcifikácie 

nekróza, 

gangréna 

Komplikácie - A – periodontitis, osteomyelitis  
         - CH - periapikálny granulóm 



Periapikálne lézie 

Akútna 

periodontitída 
Chronická 

periodontitída 

Serózna – hyperémia 

Hnisavá 

Periapikálny 

(dentoalveolárny) 

absces 

Periapikálny granulóm (191) 

kaz...pulpitída 

Periapikálna 

(radikulárna) cysta 

(313) Osteomyelitída 

Periostitída 



Chronické periapikálne lézie – 

periapikálny granulóm 

• chronická periapikálna periodontitída 

• perzistentná iritácia (bakteriálne produkty) 

• resorpcia periapik. alveolárnej kosti-> nahrad. granulačným tk. 

• obklopené väzivom 



Chronické periapikálne lézie - 

Periapikálna (radikulárna) cysta 

• najčastejšia cysta max. a mand. 

• chronický zápal v periapikálnom granulóme 

• proliferácia epitelu (Malassezove ostr.) → 
výstelka cysty (nekerat. dlaždicový epitel) 

 

• fibrózna kapsula s Ly a plazmocytmi 

• lumen- proteínová tekutina s bunkovou drťou 

 

• deštrukcia kosti 

• vyššie riziko epidermoidného Ca 

• liečba - enukleácia 



Parodontóza 

Parodont = gingiva + 

väzivové periodontium + 

cement + priľahlá časť 

alveolárnej kosti 

 

 

Endogénne, 

degeneratívne ochorenie 

vedúce k úbytku 

parodontu (atrofii) s 

následnou stratou zubov 

 

 



Parodontóza 

Primárne zápalová forma / Chronická forma 

-akútna a chronická marginálna gingivitída a periodontitída 

 

•zubný povlak (^ anaeróbne a G- bak.) 

 

•rizikové faktory:  

1. lokálne (morfologické)  

2. systémové (DM, tehotnosť, výživa, ochorenia krvi, lieky, 

poruchy imunity, fajčenie) 

 

•patogenéza: porucha rovnováhy: 

• pošk. baktériami ZP – obranné mechanizmy hostiteľa 

 



Parodontóza 

• chronický zápal – nešpecifické granulačné tkanivo 

 

• deštrukcia epiteliálneho úponu 

• tvorba chobotov 

• dráždenie zostatkami potravy a povlakom 

 

• deštrukcia úponu koreňa (periodontálneho ligamenta) 

• ústup gingívy 

• odhaľovanie krčkov 

 

• osteoklastická resorpcia kosti 

• vypadávanie zubov 

 

Progresia: pomalá / rýchla   (deštrukcia-hojenie)  



EPITELOVÉ ODONTOGÉNNE NÁDORY 

Ameloblastóm 

Kalcifikujúci epitelový odontogénny nádor 

Adenomatoidný odontogénny nádor 

Kalcifikujúci odontogénny nádor 

Skvamózny odontogénny nádor 

MEZENCHÝMOVÉ ODONTOGÉNNE NÁDORY 

Odontogénny fibróm 

Odontogénny myxóm 

Cementoblastóm 

ZMIEŠANÉ ODONTOGÉNNE NÁDORY 

Ameloblastický fibróm 

Odontóm 

Ameloblastický fibro-odontóm 

MALÍGNE ODONTOGÉNNE NÁDORY 

Malígny ameloblastóm 

Ameloblastický karcinóm 

Odontogénny karcinóm 

Primárny intraoseálny karcinóm 

Odontogénne nádory 



Odontogénne nádory 

Ameloblastóm (71) 

 

•  vzniká z reziduálneho odontogénneho epitelu: 

 

1. zvyšky dentálnej laminy (Serresove ostrovčeky) 

2. redukovaný sklovinový epitel 

3. Mallasezove ostrovčeky 

4. povrchový epitel (gingíva, cysty) 

 



Odontogénne nádory 

Ameloblastóm (71) 

 

• zriedkavý 

• benígny, ale lok.invazívny tu  

• pomalý rast – veľké rozmery 

• najmä mandibula (moláry), 20-40r 

 

• deformácia tváre, strata zubov 

 

• široká excízia (častá rekurencia)  
 



Odontogénne nádory 

Ameloblastóm (71) 

• 3 klinické subtypy: 

1. polycystický 

2. unicystický 

3. periférny 

 

• malígna forma - mts 

 



Odontogénne nádory 

• fibrózna stróma s ostrovčekmi / pruhmi cylindrického / kubického 

epitelu - pravdepodobne preameloblasty 

•  reverzná polarizácia– jadro je oproti BM, nie pri nej  

•  folikulárny  rastový vzor (ostrovčeky nádoru vo väzivovej stróme) 

•  plexiformný rastový vzor (vytvárajúca sieť) 



Odontogénne nádory 

Odontóm (241) 

 

 

• 70% odontogénnych nádorov  

• hamartóm obsahujúci sklovinu, dentín, niekedy pulpu a cement 

 

1. v tvare zubu – zložený 

2. solídna, dezorganizovaná masa – komplexný  

 

• nad neprerezanými zubmi, náhodne zistený proces / nadpočetný zub 

• 1.-2. dekáda, maxilla 

 



Odontogénne nádory 

Odontóm (241) 

 

• asymptomatický edém 

• RTG:  

• zložený: unilok. lézia s denznými štruktúrami pripomínajúcimi 

        miniatúrne zuby (až 30)   

• komplexný: solídna denzná masa 


