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ÚVOD

- Zubný kaz je najčastejšie vyskytujúce sa zubné ochorenie.

- Poškodenie zubov kazom nevznikne počas krátkeho času.

- Preto je veľmi dôležité poznať príčiny vzniku zubného kazu a zároveň byť

informovaný o prevencii pred zubným kazom.



CIELE MATURITNEJ PRÁCE

Hlavný cieľ: zistiť faktory, ktoré ovplyvňujú zubný kaz a zároveň zistiť efektívne preventívne 

metódy pred vznikom zubného kazu.

Čiastkové ciele: pozorovať zuby (po vytrhnutí) v skúmavke, kde sme menili podmienky.



TEORETICKÁ ČASŤ

Stavba zuba:

• Sklovina

• Zubovina

• Zubna dreň

• Parodont: a) Ďasno

b) Alveolárna kosť

c) Cement

d) peridoncium – úzka štrbina medzi alveolárnou kosťou a koreňom zuba. 



TEORETICKÁ ČASŤ

Zubny kaz

Faktory, ktoré ovplyvňujú vznik zubného kazu:

• Plak

• Výživa

• Fluoridy

• Zloženie a množstvo slín



PRAKTICKÁ ČASŤ

Formulácia hypotéz

Hypotéza č.1 Predpokladáme, že vytrhnuté zuby ponorené do rôznych prostredí, výrazne zmenia 

štruktúru zubnej skloviny v kyslom prostredí.

Hypotéza č. 2 Predpokladáme, že v ústnej dutine našich respondentov bude prevládať

kyslé prostredie.



PRAKTICKÁ ČASŤ

Metódy:

- Na približné určenie hodnoty pH obyčajne používa meranie pH pomocou  indikátorových 

papierikov.

- Na určenie vplyvu prostredia na zub využili sme skúmavky a destilovaná voda, sóda, kyselina 

citrónová.

Časové trvanie:

minimálne tri týždne



PRAKTICKÁ ČASŤ

Materiály: zuby (po vytrhnutí)

Pomôcky: skúmavky, lakmusový papier na meranie hodnoty pH

Chemikálie:

Skúmavka č. 1 voda + sóda = zásadité prostredie

Skúmavka č. 2 destilačná voda = neutrálne prostredie

Skúmavka č. 3 voda + citrónová šťava = kyslé prostredie



PRAKTICKÁ ČASŤ

Vysledky

-Hypotéza č. 1 sa nám potvrdila. Kyslé prostredie má vplyv na výraznú zmenu

štruktúry zubnej skloviny.

foto: Mykola Shamanskyi



PRAKTICKÁ ČASŤ

- Hypotéza č. 2 sa nám potvrdila. V ústnej dutine našich respondentov prevláda kyslé 

prostredie.

foto: Mykola Shamanskyi



PRAKTICKÁ ČASŤ

Diskusia

-navrhujeme udržiavať pH na úrovni 6-7

-kontrolovať akú potravu prijímame aby nie znižovať pH moc

-podľa možnosti konzumovať tvrdé syry(odporúča dentálna hygiena)

-dvakrát umývať zuby



PRAKTICKÁ ČASŤ

Zaver

-sme potvrdili obidve hypotézy

-na prvom mieste za vznik zubného kazu je zodpovedne kyslé prostredie 

-daná  práca môže pomôcť lekárom pri vysvetlení prírody zubného kazu a takisto 

vytváraného odporúčania pre ľudí, ktoré sú nútení často navštevovať lekárov, kvôli 

vyskytujúcemu sa zubnému kazu.
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