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Úvod 
 

Jako téma absolventské práce jsem si zvolila problematiku fluoridace v rámci 

prevence zubního kazu. Fluoridace zahrnuje úpravu pitné vody a přípravků ústní 

hygieny přidáváním fluoridů za účelem snížení výskytu zubního kazu. Zubní kaz patří 

mezi nejrozšířenější lidská onemocnění a je závažným problémem zdravotním, 

ekonomickým i estetickým.  

Fluoridy byly a jsou prostředky systémové (fluoridace pitné vody nebo 

kuchyňské soli, tablety) nebo lokální aplikace (zubní pasty, gely, laky) používané v řadě 

zemí. Každá z těchto metod má svoje klady, ale i zápory, které postupně ovlivnily jejich 

další využití v praxi. Některé z metod prošly zajímavým vývojem, vyvíjely se názory na 

jejich užívání a i v dnešní době existují odlišné názory na používání fluoridových 

preparátů. Dodnes se liší i postupy týkající se fluoridové prevence v jednotlivých 

zemích. Příznivci fluoridace vyzdvihují její přínos v oblasti prevence zubního kazu, 

naopak odpůrci poukazují na riziko předávkování, zvyšující se obsah fluoridů 

v prostředí a na škodlivé účinky fluoru na organismus.  

Toto téma jsem si vybrala na základě zájmu hlouběji prostudovat danou 

problematiku a snahy se v ní zorientovat s ohledem na nová doporučení a poznatky 

týkající se používání fluoridových preparátů. Doufám, že práce pomůže zvýšit 

informovanost populace o této problematice a poznatky ráda uplatním i v roli 

farmaceutického asistenta.       

Cílem práce je poskytnout a shrnout informace o daném problému, prezentovat 

názory odborníků a přiblížit současný pohled na tuto problematiku. Teoretická část 

práce se zabývá významem fluoru v rámci prevence zubního kazu, stručně popisuje  

stavbu zubů a příčiny a vznik zubního kazu a shrnuje metody lokální a systémové 

fluoridace. V praktické části práce jsou prezentovány názory lékařů z řad pediatrů a 

stomatologů na fluoridaci a to metodou řízeného rozhovoru. Dílčí cíl práce je zaměřen 

na zjištění míry informovanosti běžné populace o prevenci zubního kazu ve vztahu 

k fluoridům a to na základě dotazníkového šetření.     
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1 Cíle práce 

Hlavní cíl:  

Hlavním cílem práce je popsat a shrnout význam fluoridů v rámci prevence zubního 

kazu a prezentovat současné názory lékařů na problematiku fluoridace. 

Dílčí cíl: 

Dílčím cílem práce je zjistit míru informovanosti rodičů o prevenci zubního kazu ve 

vztahu k fluoridům. 
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2 Teoretická část   

2.1 Fluor 

2.1.1 Fluor a jeho sloučeniny – chemický úvod 

 Fluor (fluorum) je nekovový prvek ze skupiny halogenů, který se vyznačuje 

největší  elektronegativitou (4,1) ze všech prvků a vysokou reaktivitou (viz. obr. č. 1). 

V elementární podobě je nazelenalým, značně toxickým a velmi reaktivním plynem 

s dráždivým zápachem. V přírodě se ale v této podobě nevyskytuje, je zastoupen pouze 

ve svých sloučeninách. Fluor je velmi silným oxidačním činidlem a ve svých 

sloučeninách má oxidační číslo -I. Kromě He, Ar a Ne reaguje se všemi prvky periodické 

soustavy za vzniku fluoridů. V lidském těle se nachází především v kostech a v zubní 

sklovině. [FLEMR, DUŠEK, 2001] 

                                          Obr. č. 1: Atom fluoru  

                                     

            [http://www.green-planet-solar-energy.com/fluorine-facts.html, 1] 

Průmyslově se fluor vyrábí elektrolýzou směsi fluoridu draselného (KF) a 

bezvodého fluorovodíku (HF) a využívá se při výrobě uranu, který se používá na výrobu 

atomových zbraní a uranového paliva do jaderných elektráren a k získávání jeho 

izotopů. Větší uplatnění mají sloučeniny fluoru. Mezi nejdůležitější patří fluorovodík, 

což je toxický plyn, který se ve vodě rozpouští za vzniku kyseliny fluorovodíkové. 

Používá se např. k výrobě syntetického kryolitu, k leptání skla, v uranovém průmyslu a 
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dříve se hojně používal k výrobě freonů, od jejichž užívání se dnes hlavně 

z ekologických důvodů ustupuje. Další významnou sloučeninou fluoru je např. 

polytetrafluoroethylen neboli Teflon, který se využívá pro svoji chemickou a tepelnou 

odolnost. Fluoridy se dále používají při tavení oceli a hliníku a při výrobě keramiky, 

maziv, umělých hmot a pesticidů. [GREENWOOD, 1993]  

Fluoridy se také využívají v rámci prevence zubního kazu a to přibližně od 

čtyřicátých let dvacátého století. Fluoridy jsou binární sloučeniny fluoru s méně 

elektronegativními prvky. V prevenci kazu jsou významné iontové fluoridy, které mají 

iontovou vazbu fluor – kov a které dobře disociují a poskytují ionty fluoru. Mezi 

sloučeniny fluoru, které se dnes nejčastěji používají v prevenci zubního kazu patří: 

fluorid sodný (NaF), fluorid cínatý (SnF₂), monofluorofosforečnan sodný (Na₂FPO₄) a 

aminfluoridy. Používají se hlavně jako součásti zubních past, gelů, laků a ústních vod. 

Fluorid sodný je anorganický fluorid, který je snadno rozpustný a který snadno 

uvolňuje ionty fluoru. Je mechanicky stálý a nemění zabarvení zubů. K dalším výhodám 

patří přijatelná chuť a nedráždivost ústní sliznice. Fluorid cínatý je anorganický fluorid, 

který je dobře rozpustný a který poskytuje ionty fluoru a cínu. Ionty cínu mají navíc 

vlastní antimikrobiální a plak inhibující účinky. Nevýhodou je, že fluorid cínatý může 

způsobovat hnědavé pigmentace zubů a má nepříjemnou chuť. Jeho roztok také rychle 

podléhá hydrolýze a oxidaci. Proto se často používá v kombinaci s aminfluoridy, které 

zvyšují jeho stabilitu. Tato kombinace fluoridu cínatého s aminfluoridy je např. ve 

všech produktech značky Meridol®. [KILIAN, 1999; BRÁZDA, 1989; Firemní materiál 

GABA] 

  Monofluorofosforečnan sodný se na rozdíl od iontově vázaných fluoridů 

uplatňuje při reakci se sklovinou odlišně. Do skloviny proniká mnohem pomaleji a 

méně i obohacuje povrchovou vrstvu skloviny. Aminfluoridy, označované jako 

organické fluoridy, mají navázaný fluoridový iont na aminovou skupinu organické 

mastné kyseliny. Díky této struktuře působí jako povrchově aktivní látky. Jako 

povrchově aktivní látky a díky mírně kyselému pH vytvářejí na zubní sklovině souvislou 

vrstvu fluoridu vápenatého, která pevně lne k povrchu zubů a která funguje jako 

zásoba fluoridu po delší dobu. Tato vrstva také chrání zuby před působením kyselin. 
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Aminfluoridy mají také antiglykolytické účinky, jimiž zpomalují metabolickou činnost 

bakterií a tím snižují tvorbu kyselin. Nejrozšířenějšími aminfluoridy jsou Olaflur a 

Dectaflur. Jsou obsaženy např. ve výrobcích značky Elmex®. [HELLWIG, 2003; Firemní 

materiál GABA]        

2.1.2 Fluor v přírodě 

V přírodě se fluor nevyskytuje v elementární podobě. Nachází se pouze ve 

sloučeninách a to především ve formě fluoridů. V zemské kůře tvoří jejich zastoupení 

do 0,09 %. Mezi nejdůležitější minerály fluoru patří kazivec neboli fluorit CaF₂ (viz obr. 

č. 2), kryolit Na₃[AlF₆] (viz obr. č. 3), fluoroapatit Ca₅(PO₄)₃F a dále se vyskytuje např. 

v topasu, slídách a dalších vzácných minerálech. Do ovzduší se fluoridy dostávají 

z přírodních zdrojů, např. z vulkanických plynů, z hornin přirozeným větráním a dále 

jsou jejich zdrojem např. různé průmyslové procesy, výfukové plyny a spalování uhlí.   

 
Obr. č. 2: Krystaly  fluoritu                                                                                                                                                    

    

Obr. č. 3: Kryolit  

 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Fluor, 2] 

 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Fluor, 2] 

V mořské vodě se koncentrace fluoridů pohybuje v rozmezí hodnot 0,8 - 1,4 

ppm F (jednotka ppm neboli pars per milion vyjadřuje počet částic na jeden milion). Ve 

sladkých vodách je jejich zastoupení obvykle menší než 0,5 ppm F. Vyšší koncentrace 

fluoridů do 6 ppm dosahují vody, které procházejí sedimenty a vody termální. V České 

republice se vyšší koncentrace fluoridů ve vodě nachází např. v oblasti Polabí nebo       
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v Českém Středohoří. Malá množství fluoridů jsou obsažena také ve většině zdrojů 

pitné vody a to díky všeobecnému výskytu fluoridů v životním prostředí. Toto množství 

fluoridů v pitné vodě je závislé na geologickém složení oblasti, ze které voda pochází a 

pohybuje se většinou do hodnot 2,0 ppm F. Ve větších koncentracích se fluoridy 

vyskytují v průmyslových odpadních vodách a to v různých formách např. jako 

fluorokřemičitany nebo fluorohlinitany. [GREENWOOD, 1993; KILIAN, 1999; SZÚ, 1998] 

Někteří odborníci v současné době upozorňují na stále vyšší zatížení životního 

prostředí sloučeninami fluoru, které se dostávají do půdy, vody, rostlin a živočišných 

produktů, a to hlavně z důvodu rozvoje průmyslových odvětví, které zpracovávají tyto 

sloučeniny a také z důvodu vyšší spotřeby minerálních hnojiv a pesticidů. Dále 

upozorňují na vzrůstající množství fluoridů v některých potravinách a nápojích a varují 

před jeho zvýšeným příjmem. [STRUNECKÁ, PATOČKA, 2011] 

2.1.3 Fluoridy v potravě 

Fluoridy jsou stálou součástí lidské výživy a ve všech potravinách se nacházejí 

alespoň ve velmi malém množství (viz tbl. č. 1).  

Tbl. č. 1: Přehled obsahu fluoridů v potravinách a nápojích (podle Lehmanna, 1991)  

Potraviny mg/kg Nápoje mg/l 

Fluoridovaná sůl 250 Sáček čaje 0,8 – 1,4 

Ryby 0,7 – 5,8 Minerální vody 0,5 – 6,5 

Maso 0,5 – 2,0 Pivo 0,2 

Obiloviny 2 – 2,5 Šťávy, limonády 0,1 – 0,2 

Ovoce a zelenina 0,1 – 0,5 Mléko 0,2 

[WEBER, 2006] 

Vyšší obsah fluoridů se nachází například v čajích, mořských rybách nebo vínu. 

U čajů záleží na jejich druhu, množství a délce přípravy. Je také značný rozdíl mezi 

obsahem fluoridů v čajových listech, který se může pohybovat až do hodnot 400 ppm F 

a v čajových nálevech, ve kterých je obsah redukován na rozmezí 0,5 - 1,5 ppm F. Víno 
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obsahuje  6 - 8 ppm F. Rybí maso obsahuje až 5 ppm F a konzervované ryby s kůží až 40 

ppm F. Kojenecká mléka mají nízké množství fluoridů od 0,1 – 0,52 ppm F a do hodnot 

0,1 ppm F se nachází v mateřském mléce.  

Vyšší koncentraci fluoridů mají také některé stolní minerální vody (viz tbl. č. 2). 

Vyhláška 275 / 2004 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod 

a o způsobu jejich úpravy stanovuje povinnost uvádět na etiketách přírodních 

minerálních vod, které mají vyšší obsah fluoridů než 1,5 mg / l, varování před 

pravidelným užíváním u kojenců a dětí do 7 let a zároveň stanovuje mezní hodnoty 

fluoridů v balených vodách. Maximální hodnoty fluoridů pro vody kojenecké a 

pramenité byly stanoveny na 0,7 mg / l a pro vody minerální na 5 mg / l. Limit pro 

obsah fluoridů v pitné vodě v České republice byl stanoven podle vyhlášky 293 / 2006 

Sb. na 1,5 mg / l.  [KILIAN, 1999; www.szpi.gov.cz, 3]  

            Tbl. č. 2: Přehled obsahu fluoridů ve vybraných minerálních stolních vodách  
                                          

Název vody                        Obsah F- 

Dobrá voda                        0,67 mg/l 

Mattoni                              1,40 mg/l   

Poděbradka                       1,16 mg/l 

Ondrášovka                       1,43 mg/l 

Korunní                              0,87 mg/l 

Hanácká                             2,79 mg/l 

Toma natur                    ˂ 0,10 mg/l 

Rajec                                   0,10          

                                                    [vlastní dle údajů z etiket] 
 

2.1.4 Alimentární příjem fluoridů 

V současné době se za bezpečný příjem fluoridů alimentární cestou u dospělých 

i dětí považuje množství 0,04 – 0,07 mg fluoridu na kg hmotnosti a den. Toto množství 

má minimální počet nežádoucích účinků a má ještě prokazatelný protikazivý účinek. Do 

celkového příjmu fluoridů za den je ale nutné započítat kromě jejich příjmu z tekutých 

a pevných složek potravy i příjem ze spolknutých lokálně podávaných preventivních 

prostředků např. ze zubních past. Udává se, že dvojnásobné překročení doporučeného 

příjmu fluoridů v dětském věku před dokončením vývoje skloviny stálých zubů, zvyšuje 
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riziko postižení zubní skloviny až osmkrát. Několikanásobné navýšení příjmu fluoridů 

pak zvyšuje riziko chronických komplikací na zubních tkáních a skeletu a dále hrozí i 

postižení jiných orgánů a tkání. Proto je nutné bezpečnou hladinu příjmu fluoridů 

dodržovat. [www.dent.cz, 4]  

Jednorázová minimální dávka, která podle Whitforda (1990) vyvolá příznaky 

akutní toxicity je 5 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Letální dávka fluoridů se 

pohybuje v rozmezí 32 – 64 mg na kilogram tělesné hmotnosti a chronická toxicita 

vzniká při překročení denního příjmu fluoridů nad 0,1 mg na kilogram tělesné 

hmotnosti. [WEBER, 2006]  

Ze studie, která mapovala alimentární příjem fluoridu u dětí ve věku 4 – 5 let, 

vyplynulo, že průměrný příjem fluoridu ve zkoumané skupině dětí činil 0,015 mg na kg 

hmotnosti a den. Po započtení příjmu fluoridu ze spolykané zubní pasty se příjem 

navýšil a pohyboval se při minimálních dávkách v doporučovaném rozmezí 0,04 – 0,07 

mg F na kg hmotnosti a den, ale při maximálních dávkách již bylo toto rozmezí 

překročeno. Studie tedy potvrdila, že je nutné indikovat fluoridové prostředky s velkou 

opatrností. [Česká stomatologie, 2010]       

2.1.5 Fluoridy v lidském organismu 

 V lidském organismu se nejvyšší obsah fluoridů nachází v zubech a kostech. 

V kostech je množství fluoridů závislé na jeho dostupnosti a četnosti příjmu a pohybuje 

se v hodnotách 1000 - 4000 ppm F. Kosti mají také rozhodující vliv na homeostázu 

fluoridů v krvi. Fluoridy se do kostí zabudovávají při jejich vysokém přívodu a 

v opačném případě jsou z kostí uvolňovány. V zubech je množství fluoridů závislé na 

věku a koncentraci fluoridů v pitné vodě. Největší množství je v zevních vrstvách 

skloviny, kde jeho koncentrace může být až 3000 ppm F. Vzestup koncentrace fluoridů 

v zubech probíhá na rozdíl od kostí pouze v prvních letech života, později se fluoridy 

začleňují pouze do povrchových vrstev skloviny. Vazba fluoru v zubech je oproti 

kostem trvalá. 

 Absorpce fluoridů do krevního oběhu probíhá přes stěnu žaludku a z vody je až 

97 % a z potravy přibližně 80 %. Množství vstřebaných fluoridů snižuje současný příjem 
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potravy a také vápník, hořčík nebo hliník a proto by neměly být podávány s mlékem a 

mléčnými produkty ani s léky obsahujícími jejich soli např. s antacidy. Mléko snižuje 

biologické využití fluoru na 60 - 70 % a podává se proto i při předávkování fluoridy.     

Do organismu se mohou fluoridy také dostávat inhalací plynných nebo pevných 

fluoridů a absorpce je pak velmi rychlá.   

V krevní plazmě závisí koncentrace fluoridů na přijímaném množství fluoridů 

z pitné vody. Běžně udávané hodnoty se pohybují v rozmezí 0,14 - 0,19 ppm F. 

V měkkých tkáních je koncentrace fluoridů podobná jako v krevní plazmě. Vyšší 

hodnoty jsou v ledvinách, které převážně zajišťují vylučování fluoridů z těla. Udává se, 

že až 60 % přijatého fluoridu se vyloučí močí. Fluoridy také přecházejí placentou 

z matky na plod. Ve slinách je jejich koncentrace 0,01 – 0,05 ppm. Ze slin přechází 

fluoridy  do zubního plaku, ve kterém mohou dosahovat hodnot až 50 ppm F.  [KILIAN, 

1999; SZÚ, 1998; HELLWIG, 2003]    

2.2 Zuby 

2.2.1 Stavba zubů 

 Zuby (dentes) jsou útvary ústní dutiny sloužící k uchopování, dělení a 

rozmělňování potravy. Vystupují  z alveolárních výběžků horní a dolní čelisti. Vytvářejí 

se v počátcích vývoje embrya z dentálního mezenchymu a ektodermu.    

Z morfologického hlediska jsou zuby tvořeny korunkou (corona dentis), krčkem 

(collum dentis) a kořenem (radix dentis) (viz. obr. č. 4). Uvnitř zubu se nachází dutina 

(cavitas dentis) vyplněná zubní dření (pulpa dentis), která se skládá z řídkého vaziva, 

cév a nervů, které vstupují a vystupují ze zubu hrotovým otvorem (apex radicis dentis). 

Korunka je sklovinou pokrytá část zubu, která vystupuje z dásně. Krček je oblast zubu 

mezi kořenem a korunkou. Kryjí ho měkké tkáně dásně, které tvoří kolem krčku 

gingivodentální uzávěr, který zabraňuje průniku látek a bakterií z ústní dutiny do 

prostoru kolem zubního kořene. Kořen je uložený v zubním lůžku (alveolus), což je 

kostěné lůžko čelisti, pomocí systému pojivové tkáně zvaného periodontium. [ČIHÁK, 

2002; HELWIG, 2003]                                  
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                            Obr. č. 4: Stavba zubu 

 

[http://www.velkaencyklopedie.estranky.cz/fotoalbum/biologie/biologie-lidske-

telo/travici-soustava/zub-2.html, 5] 

Na vlastní stavbě zubu se podílí tři tvrdé tkáně a to sklovina (enamelum), 

zubovina (dentinum) a cement (cementum). Sklovina pokrývá zubní korunku. Je to 

nejtvrdší hmota v lidském těle. Obsahuje 96 – 97 % anorganických látek, 2 – 2,3 % vody 

a 1 – 1,7 % organických látek.  Základní strukturu skloviny tvoří sklovinné hranoly - 

prizmata, které jsou vázány interprizmatickou substancí a které se skládají z 

krystalického materiálu hydroxyapatitu Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂. Sklovina je produkována 

v průběhu vývoje zubu buňkami (ameloblasty) sklovinného orgánu, který při 

prořezávání zubu zaniká, což znamená ztrátu schopnosti skloviny se obnovovat. 

Zubovina tvoří hlavní hmotu zubu. Anorganické látky činí 67 – 70 %, organický materiál 

18 – 20 % a voda tvoří 10 – 13 % hmoty zuboviny a proto je zubovina tvrdší než kost, 

ale méně mineralizovaná než sklovina. Zubovina vzniká činností odontoblastů a tvoří se 

i po prořezání zubů. Cement je tkáň pokrývající krček a kořen zubu. Obsahuje 46 - 50 % 

minerálních látek, 20 – 22 % organických látek a 30 – 32 % vody. Je tvořen 



15 
 

cementoblasty a na povrch kořene se ukládá v průběhu vývoje zubu i po něm. [ČIHÁK, 

2002; HELWIG, 2003]                                  

2.2.2 Dočasný a stálý chrup 

V lidském chrupu se střídají dvě generace zubů, zuby dočasné a zuby stálé. Zuby 

dočasné neboli mléčné zahrnují 20 zubů a obsahují v každé polovině horní a dolní 

čelisti 2 řezáky, 1 špičák a 2 stoličky. Dočasné zuby prořezávají v období od 6. do 30. 

měsíce věku dítěte (viz tbl. č. 3) a většinou dříve prořezávají zuby v dolní čelisti. 

Kompletní dočasný chrup by měl být prořezaný do 2,5 let věku dítěte, vývoj kořenů ale 

ještě pokračuje po dobu 1 - 3 let po prořezání. V období 3 - 6 let pak dochází k resorpci 

kořenů dočasných zubů a k vývoji korunek a některých kořenů stálých zubů. Proces 

mineralizace dočasných zubů, při kterém dochází k ukládání anorganických látek do 

základní organické hmoty, probíhá z části v průběhu nitroděložního vývoje a dokončuje 

se v prvním roce života dítěte. Zdravý dočasný chrup má velký význam pro správný 

vývoj čelistí a stálých zubů. Je také důležitý pro vývoj řeči a výslovnosti. Při správné péči 

o dočasný chrup si dítě navíc osvojuje návyky pro péči o chrup stálý. [MERGLOVÁ, 

IVANČÁKOVÁ, 2009] 

Tbl. č. 3: Doba prořezávání dočasných a stálých zubů 

Dočasný chrup      Doba prořezání    Stálý chrup                Doba prořezání 

Maxilla + Mandibula Maxilla + Mandibula 

I.                              6. - 8. měsíc věku 1.                                  6. – 8. rok věku  

II.                             7. – 9. měsíc věku 2.                                  7. – 9. rok věku 

III.                           16. – 18. měsíc věku  3.                                  9. – 12. rok věku 

IV.                           12. – 14. měsíc věku 4.                                  10. – 12. rok věku  

V.                            20. - 24. měsíc věku 5.                                  10. – 12. rok věku 

 6.                                  6. – 7. rok věku 

 7.                                  11. – 13. rok věku 

 8.                                  17. – 30. rok věku     

[MERGLOVÁ, IVANČÁKOVÁ, 2009] 

 

Zuby stálé zahrnují 32 zubů a obsahují v každé polovině dolní a horní čelisti 2 

řezáky, 1 špičák, 2 zuby třenové a 3 stoličky. Zárodky stálých zubů se formují před 

narozením a po narození, kdy dochází zároveň k jejich mineralizaci. Prořezávání stálých 
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zubů probíhá od 6 let do 12 let věku dítěte s výjimkou třetích molárů (viz obr. č. 5). 

Třetí moláry zpravidla prořezávají až v době dospělosti. Vývoj stálého zubu probíhá po 

dobu 10 let a dělí se na vývoj pre-eruptivní, tzn. před prořezáním korunky a post-

eruptivní, tzn. po prořezání korunky do dutiny ústní. Vývoj zubů i doba prořezávání 

jsou závislé na mnoha dalších faktorech jako např. pohlaví, rasa, výživa. Během 

prořezávání dočasného i stálého chrupu, kdy se dokončuje současně i proces 

mineralizace, je sklovina ke vzniku zubního kazu nejnáchylnější. [MERGLOVÁ, 

IVANČÁKOVÁ, 2009; www.dent.cz, 4]  

Obr.č. 5: Proces prořezávání zubů 

 

[http://telemedicina.med.muni.cz/celistni-chirurgie/index.php?pg=hypertextova-

ucebnice--retence-zubu--uvod-retence-zubu--prorezavani-zubu, 6] 

2.3 Zubní kaz 

2.3.1 Zubní kaz a jeho příčiny 

 Zubní kaz je v současné době definován jako infekční, chronické, 

multifaktoriální  onemocnění. Mezi nejvýznamnější faktory jeho vzniku patří vnímavá 

zubní tkáň, kariogenní mikroorganismy zubního plaku a přítomnost sacharidů 

v potravě. K dalším ovlivňujícím faktorům patří např. vývojové poruchy skloviny, 

nedostatečná hygiena dutiny ústní, množství a složení sliny, sociální aspekty a chybné 

postavení zubů. [MERGLOVÁ, IVANČÁKOVÁ, 2009]   

Vnímavou zubní tkání je nejčastěji zubní sklovina, jejíž demineralizací 

podpovrchových vrstev zubní kaz začíná. Na čistém zubním povrchu se nejdříve tvoří 
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tzv. pelikula, což je tenká ochranná vrstva, která je tvořena převážně proteiny ze slin.  

Ta je postupně osídlována mikroorganismy a dává vznik zubnímu plaku, který pevně 

přiléhá k zubnímu povrchu a který je nutno mechanicky odstraňovat. Metabolické 

produkty mikroorganismů pak způsobují demineralizaci tvrdých zubních tkání.               

Z kariogenních mikroorganismů se v plaku uplatňují především nehemolytické 

streptokoky ze skupiny Streptococcus mutans. V dětském věku se do ústní dutiny 

dostávají nejčastěji slinou matky nebo jiné blízké osoby. Z dalších mikroorganismů se 

uplatňují např. laktobacily a aktinomycety. Nejohroženější období při osídlování 

povrchu zubů mikroorganismy je mezi 6. – 30. měsícem života a dále v době kolem 6 

let, tzn. v době, kdy se v ústech objevují nové zuby.  

Strava bohatá na sacharidy je třetím hlavním faktorem pro vznik zubního kazu. 

Mezi nejvíce kariogenní sacharidy patří např. sacharóza, glukóza, fruktóza a maltóza.    

Z těchto sacharidů produkují kariogenní mikroorganismy organické kyseliny. Odborníci 

konstatují, že při vzniku zubního kazu velmi záleží na frekvenci a množství přijímaných 

sacharidů a na době jejich působení na zubní povrch. Konzumace sladkostí v dětském 

věku je méně škodlivá, pokud jsou podávány v rámci hlavního jídla. V dětském věku je 

také velmi nebezpečný příjem různých slazených nápojů a kyselých ovocných šťáv a to 

hlavně pokud jsou podávány večer před spaním nebo v průběhu noci. Absolutně 

nevhodné je pak namáčení dudlíku do medu nebo sirupu nebo usínání se sladkým 

čajem v kojenecké lahvi, což je velmi častý zlozvyk, který může vést k destrukci 

dočasného chrupu (viz. obr. č. 6). [MERGLOVÁ, IVANČÁKOVÁ, 2009; HELLWIG, 2003]   

Obr. č. 6: Destrukce dočasného chrupu (tzv. medové zuby) 

 

[http://www.intelligentdental.com/2009/11/16/tips-to-prevent-dental-caries-in-

children/, 7] 
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2.3.2 Mechanismus vzniku zubního kazu 

Za normálních okolností je povrch zubů omýván slinami a probíhá výměna 

kalciových a fosfátových iontů mezi slinami a sklovinou. Pokud je v ústech neutrální pH,  

dochází k rovnováze mezi minerály skloviny, plaku a sliny a zubní kaz nevzniká. Při 

narušení této rovnováhy kyselinami, které produkují kariogenní mikroorganismy           

v zubním plaku metabolizací sacharidů, dochází k poklesu pH v ústech a k tzv. 

demineralizaci. Demineralizace skloviny se projevuje rozpouštěním sklovinných 

krystalů a únikem minerálů ze skloviny do tekutiny plaku nebo do slin. Kritická hodnota 

pH, kdy slina přestává být nasycena ionty Ca2+, PO4
3-, F- a kdy dochází k rozpouštění 

krystalů, se pohybuje v rozmezí 5,2 – 5,7 u skloviny a 6,2 – 6,7 u dentinu a cementu.  

Zubní kaz tedy začíná demineralizací podpovrchových vrstev zubní skloviny a 

vznikem tzv. časné léze neboli caries incipiens. Časná léze vypadá jako křídově bílá 

skvrna a nejčastěji se nachází na orálních a vestibulárních ploškách zubů. [KILIAN,1999; 

HELLWIG, 2003] 

Při zvýšení pH dochází ke zpětnému průniku kalciových a fosfátových iontů ze 

slin do povrchových vrstev skloviny a proto se může časná léze vlivem přerušení 

působení kyselin opětovně remineralizovat, což je z hlediska prevence zubního kazu 

velmi významné. V přítomnosti fluoridových iontů je remineralizace rychlejší a jejich 

začleňováním do krystalů vznikají krystaly hydroxyfluoroapatitu, které jsou vůči 

působení kyselin odolnější. V počáteční fázi je tedy kazivý proces reverzibilní a 

fluoridovou terapií a úpravou stravovacích a hygienických návyků ho lze zvrátit (viz obr. 

č. 7).  

         Obr. č. 7: Proces demineralizace a remineralizace   

 

            [http://www.apagard.com/en/web/oral/index.html, 8]  
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Procesy demineralizace a remineralizace se v ústní dutině neustále střídají a 

proto je v prevenci zubního kazu nezbytná rovnováha těchto procesů. V případě trvání 

nepříznivých podmínek se demineralizace prohlubuje. Postupně dochází k porušení 

povrchové vrstvy skloviny, ke vzniku otevřené kavity, dále k invazi bakterií a k postižení 

dentinu. Dentin je mnohem méně mineralizovaný než sklovina a z toho důvodu se 

zubní kaz v dentinu šíří rychleji. Navíc obsahuje dentinové tubuly, které únik minerálů a 

naopak průnik kyselin usnadňují. Kaz v dentinu je provázen bolestí, která se projevuje 

spíše u hlubších lézí blížících se k zubní dřeni. Průnik zubního kazu až do dřeňové dutiny 

vede k zanesení infekce, k zánětu a k zániku dřeně (viz. obr. č. 8). [STEJSKALOVÁ, 2008; 

KILIAN,1999] 

Obr. č. 8: Zubní kaz 

 

[http://dentaldad.com/dnn/OralDiseases/DentalCaries/tabid/85/language/en-

US/Default.aspx, 9] 

2.4 Mechanismus účinku fluoridů 

2.4.1 Formy fluoru v dutině ústní 

Jak již bylo zmíněno, základní stavební jednotkou zubní skloviny je sklovinný 

hranol, který se skládá z krystalického materiálu hydroxyapatitu Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂ (viz 

obr. č. 9). Nahrazením hydroxylové skupiny iontem fluoru, vzniká fluorohydroxyapatit. 

Jde o fluor inkorporovaný neboli začleněný do skloviny, který snižuje její rozpustnost. 

 

http://dentaldad.com/dnn/OralDiseases/DentalCaries/tabid/85/language/en-US/Default.aspx
http://dentaldad.com/dnn/OralDiseases/DentalCaries/tabid/85/language/en-US/Default.aspx
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Obr. č. 9: Hydroxyapatit 

 

[http://sofsera.co.jp/english/tech1_e.html, 10] 

 Ve formě iontů se fluor nachází ve slině  a v malém množství i v tekutině plaku. 

Ve slině je fyziologická koncentrace fluoridů nízká a to v rozmezí 0,01 – 0,05 ppm. Pro 

antikariézní efekt je proto nutná častější aplikace lokálních fluoridačních prostředků 

(např. zubní pasty), aby se koncentrace fluoridů ve slině zvýšila, nebo tvorba 

fluoridových dep, ze kterých se fluoridové ionty mohou uvolňovat. 

 Na povrchu skloviny se po lokální aplikaci iontově vázaných fluoridů tvoří vrstva 

fluoridu vápenatého CaF2, která slouží jako zásobárna fluoridových iontů. Tuto vrstvu 

pokrývají proteiny a fosfáty ze slin. Při poklesu pH z důvodu působení kyselin, které se 

tvoří v plaku, se začnou z těchto dep uvolňovat fluoridové ionty na povrch skloviny. 

Zásobní vrstva fluoridu vápenatého se vzhledem ke koncentraci fosfátových iontů ve 

slině rozpouští velmi pomalu a působí na povrchu zubu dlouhou dobu. [HELLWIG, 

2003; KILIAN,1999]  

2.4.2 Mechanismus účinku fluoridů 

Mechanismus účinku fluoridů spočívá ve snížení rozpustnosti tvrdých zubních 

tkání v kyselinách a dále v uplatnění při demineralizačních a remineralizačních 

pochodech v dutině ústní. Hlavní ochranný účinek spočívá v jejich lokálním působení 

v dutině ústní. 
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Fluoridy se v průběhu vývoje tvrdých zubních tkání zabudovávají do sklovinných 

krystalů a zajišťují tak částečně odolnost skloviny vůči působení kyselin. Podle 

dřívějších názorů v tomto spočíval hlavní protikazivý účinek fluoru. Postupně bylo ale 

zjištěno, že fluoridové ionty nahrazují přibližně jen 10 % hydroxylových iontů a že 

sklovina s příměsí fluorohydroxyapatitu je po prořezání zubu do ústní dutiny téměř 

stejně náchylná k demineralizaci jako sklovina bez příměsi. Z tohoto zjištění vyplynulo, 

že tvorba fluorohydroxyapatitu v průběhu vývoje zubů má jen malý antikariézní vliv a 

že podstatně větší účinek má působení volných fluoridových iontů v povrchových 

vrstvách skloviny. Proto je dnes hlavním cílem v prevenci zubního kazu zajištění stálé 

mírně zvýšené hladiny fluoridu v ústech během vývoje zubů i po jejich prořezání a to 

především pomocí lokálních fluoridačních opatřeních.  [HELLWIG, 2003; KILIAN, 1999] 

Hlavním ochranným účinkem fluoridů je potlačení procesu demineralizace a 

podpora a urychlení remineralizace povrchových lézí skloviny. Fluoridové ionty 

uvolňované z dep fluoridu vápenatého propůjčují sklovinným krystalům vlastnosti 

fluoroapatitu a snižují tak jejich rozpustnost. Fluoridy také podporují remineralizační 

procesy. Vlivem fluoridů jsou nově vznikající krystaly oproti původním větší a mají i 

větší stabilitu. Ulehčují také růst krystalů, které jsou částečně demineralizované. 

V důsledku toho jsou vyhojené léze odolnější proti působení kyselin a vzniku kazu.           

Vyšší koncentrace fluoridů (stovky ppm), které ovšem nelze v dutině ústní 

používat, mají baktericidní účinky. V nižších koncentracích mohou ale ovlivňovat růst a 

metabolismus bakterií plaku. Fluoridy zasahují především do sacharidového 

metabolismu mikroorganismů, který zpomalují. Potlačují také transport glukózy do 

buněk bakterií a snižují jejich adherenční schopnosti.  [HELLWIG, 2003]     

2.4.3 Způsoby příjmu fluoridů 

 Rozlišuje se endogenní a exogenní příjem fluoridů. Endogenním příjmem se 

rozumí příjem alimentární uskutečňovaný prostřednictvím např. potravy nebo vody. 

Jedná se o systémovou aplikaci fluoridů. Exogenním příjmem se rozumí aplikace 

fluoridů na povrch zubu prostřednictvím různých fluoridových prostředků. Tento 

způsob aplikace se označuje jako lokální a je v dnešní době upřednostňován, protože 

antikariézní efekt systémového podání fluoridů je nižší. Obě cesty příjmu fluoridu se 
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ale  navzájem prolínají. Endogenní příjem má část exogenní ve formě sliny, protože 

fluorid přijatý alimentárně putuje jednak krví k zubním zárodkům, ale pasivní difuzí 

přechází také do slin a jimi k povrchu zubů. Exogenní příjem má část endogenní, která 

představuje spolknuté množství lokálně aplikovaného prostředku.  

Udává se, že děti do tří let spolknou při čištění zubů kolem 50 % zubní pasty, 

školní děti 25 % a starší děti a dospělí kolem 10 % zubní pasty. Odborníci upozorňují, že 

s tímto způsobem příjmu fluoridů je potřeba počítat při stanovování celkového 

alimentárního příjmu fluoridů a to hlavně s ohledem na indikaci a dávkování ostatních 

fluoridových prostředků. Stanovení optimálního pásma příjmu fluoridů v dětství je 

hlavním požadavkem fluoridové prevence. [www.dent.cz, 4; KILIAN 1999] 

2.5 Metody systémové aplikace fluoridů 

Mezi metody systémové aplikace fluoridů, které lze v současné době v České 

republice používat, patří fluoridace kuchyňské soli, podávání fluoridových tablet a pití 

minerálních vod s optimálním obsahem fluoridů. K dalším metodám patří fluoridace 

pitné vody, která se v České republice prováděla do roku 1993 a fluoridace mléka, 

která se u nás nepoužívá. 

2.5.1 Fluoridace pitné vody 

Fluoridace pitné vody byla a v některých zemích stále je základem preventivních 

antikariézních programů. Udává se, že snižuje výskyt zubního kazu přibližně o 50 % a až 

o 80 % u dětí, které pijí fluoridovanou vodu od narození. Od svého počátku je tato 

metoda předmětem mnoha vědeckých diskuzí a vyvolává protichůdné názory. 

V současné době se ve většině evropských zemí již neprovádí. 

2.5.1.1 Historie fluoridace pitné vody 

Na počátku dvacátého století byly zubním lékařem Mc Kayem poprvé popsány 

změny zubní skloviny u lidí narozených a žijících v oblasti Colorada Springs. Jednalo se 

o bílé, žluté nebo hnědé skvrny na povrchu stálých zubů, přičemž povrch těchto zubů 

byl také nerovný a současně odolný proti zubnímu kazu. Tyto změny byly postupně 

popsány i v jiných oblastech a zemích (např. oblast Neapole, města Oakley, Britton) a 
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vždy bylo postiženo velké množství dětí, které se v těchto místech narodily a žily. Děti, 

které se přistěhovaly do těchto oblastí po dovršení tří let, nebyly skvrnitou sklovinou 

postiženi. Postupně se prokázalo, že v daných oblastech je  v pitné vodě zvýšený obsah 

fluoridů a byly provedeny další experimenty na krysách (M. C. Smith), které potvrdily 

vztah mezi obsahem fluoridů v pitné vodě a poškozením skloviny. Důležité poznatky 

pak přinesli ve třicátých letech dvacátého století např. anglický zubní lékař                    

N. Ainsworth nebo H. T. Dean, pracovník Public health services z USA. N. Ainsworth 

prokázal na základě vyšetření dětí z mnoha škol v Anglii nižší kazivost chrupu u těch, 

které pocházely  z oblastí se zvýšeným obsahem fluoridů ve vodě. H. T. Dean a jeho 

spolupracovníci pak stanovili nejvhodnější koncentraci iontů fluoru ve vodě k prevenci 

zubního kazu a současně k zabránění poškození skloviny na 1mg na 1 l vody (1 ppm).  

H. T. Dean také přišel s myšlenkou využití fluoridace pitné vody k prevenci kazivosti 

zubů. [BRÁZDA, 1989] 

Fluoridace vody byla ve čtyřicátých letech dvacátého století poprvé uvedena   

do praxe v městě Grand Rapids v USA za použití fluoridu sodného. Po 6 letech bylo 

prokázáno na základě vyšetření dětí v městě Grand Rapids a v kontrolním městě 

Muskegon, kde se voda nefluoridovala, že kazivost zubů klesla v pokusném městě         

o polovinu. Postupně byly provedeny srovnávací studie i v dalších městech. U nás 

proběhla obdobná studie v padesátých letech ve městech Tábor a Písek. Po šesti letech 

výsledky této studie potvrdily účinnost fluoridů proti vzniku zubního kazu a pokles 

kazivosti až o 74 % u dětí, které pily fluoridovanou vodu od narození. Současně se 

neprokázaly nežádoucí vedlejší účinky a proto bylo povoleno rozšíření fluoridace        

do dalších oblastí.  

Celkově byla voda v Československu fluoridována pro jednu třetinu 

obyvatelstva. V oblastech bez fluoridace vody byly lékaři doporučovány fluoridové 

tablety. V Praze byla voda fluoridována od roku 1975 do roku 1988. V roce 1993 pak 

byla fluoridace pitné vody zastavena v celé České republice a to z ekonomických  

důvodů.  [BRÁZDA, 1989; Progresdent, 2006; Medical Tribune, 2008] 

Mezi sloučeniny, které se používaly nebo stále používají k fluoridaci vody patří: 

fluorid sodný NaF, fluorokřemičitan sodný Na₂SiF₆, fluorokřemičitan hořečnatý MgSiF₆, 
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fluorokřemičitan amonný (NH₄)SiF₆, fluorid draselný KF, kyselina fluorokřemičitá 

H₂SiF₆. [KILIAN, 1999] 

Samotný vliv fluoridů na zubní sklovinu byl popsán již dříve než počala  historie 

fluoridace pitné vody. Již v roce 1874 byl v časopisu Memorabilia uveden poznatek 

lékaře A. Erhardta, který poukazoval na příznivý vliv fluoridů na zubní sklovinu a ve 

dvacátých letech dvacátého století byla vydána práce, ve kterém autoři také 

poukazovali na význam fluoridů v rámci prevence zubního kazu. [Medical Tribune, 

2008]  

2.5.1.2 Fluoridace vody v dnešní době 

Fluoridace pitné vody je stále doporučována Světovou zdravotnickou organizací 

jako bezpečná a spolehlivá metoda. K výhodám této metody patří především její 

cenová dostupnost a snadná aplikace. Ve většině evropských zemí se ale již neprovádí. 

V USA, Austrálii, Kolumbii, Irsku, Singapuru, na Novém Zélandu je dosud zásobeno 

fluoridovanou vodou více jak 50 % populace. V jiných zemích jako jsou např. Indie, 

Čína, Jižní Afrika a Turecko se zase nacházejí oblasti s přirozeně vysokými hodnotami 

fluoridů v pitné vodě (1 - 4 ppm). [DentalCare magazín, 2010; www.who.int, 11] 

O významu a bezpečnosti této metody se od počátku jejího používání vedou 

mezi odborníky spory. Zastánci poukazují na snížený výskyt zubního kazu u dětí a 

metodu fluoridace vody v bezpečném množství tj. 1mg na 1 l vody považují                   

za prospěšnou a bezpečnou. Odpůrci této metody ale varují před zvyšující se 

koncentrací fluoridů v prostředí z různých zdrojů a varují před jeho škodlivými účinky 

na organismus. Prof. RNDr. A. Strunecká, DrSc. a Prof. RNDr. J. Patočka, DrSc. ve svých 

pracech opakovaně upozorňují např. na neurotoxické působení fluoridů, varují před 

synergistickým působením fluoridů s řadou dalších faktorů a poukazují v této 

souvislosti na stoupající výskyt onemocnění jako jsou Alzheimerova choroba nebo 

autismus. Pro řadu lidí v oblastech s plošnou fluoridací vody je dále hlavním 

problémem skutečnost, že nemají možnost si vybrat jinou alternativu.  [DentalCare 

magazín, 2010; Medical Tribune, 2008]  
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2.5.2 Fluoridace mléka a minerální vody 

 Fluoridace mléka se začala používat v roce 1962 ve Švýcarsku jako další možná 

metoda systémové aplikace fluoridů. Uskutečňuje se přidáváním 100 ml 2,2 % roztoku 

fluoridu sodného k 1000 l mléka. Množství fluoridů, které je z mléka přijímáno zubním 

povrchem je shodné s množstvím fluoridů získaných z vody. Vstřebávání fluoridů 

z mléka se pak pohybuje kolem 80 %. Tato metoda se používá např. ve Španělsku, 

v Anglii, ve Švýcarsku a v USA. Udává se, že snižuje kazivost u dočasných i stálých zubů 

o 30 %. V České republice se fluoridace mléka neprovádí. Nevýhoda této metody 

spočívá v tom, že její účinnost závisí na individuální spotřebě mléka.  

 Minerální vody jsou přírodním zdrojem fluoridů. Pro prevenci zubního kazu se 

doporučují stolní minerální vody, ovšem v dnešní době nejsou k těmto účelům moc 

používané. Neslazené minerální vody mohou s výhodou nahradit např. různé sladké 

tekutiny, které se dětem často podávají večer před spaním nebo v průběhu noci a 

které jsou z hlediska vzniku zubního kazu obzvláště škodlivé. [KILIAN, 1999; 

MERGLOVÁ, IVANČÁKOVÁ, 2009]     

2.5.3 Fluoridace kuchyňské soli 

 Fluoridace soli je určitou alternativou fluoridace pitné vody a v literatuře se 

uvádí, že při plošném používání může dosáhnout stejného poklesu kazivosti chrupu 

jako fluoridace pitné vody.  

Tato metoda se začala používat v roce 1955 ve Švýcarsku. Provádí se 

přidáváním roztoku fluoridu sodného nebo draselného k soli. Fluoridovaná sůl 

obsahuje 250 ppm fluoru. K výhodám této metody patří nízká cena, snadná distribuce 

a použitelnost pro jednotlivce i skupiny. K nevýhodám patří špatně kontrolovatelné 

dávkování a skutečnost, že s ohledem na výživová doporučení je dnešním trendem 

snížit spotřebu soli na minimum a to hlavně u dětí. To znamená, že vliv fuoridované 

kuchyňské soli na  kazivost chrupu je v dětství velmi malý.  

 V České republice byla schválena kuchyňská sůl s 250 mg fluoridu na 1 kg soli 

pouze pro individuální použití v domácnosti. Její produkce začala v roce 1994 

v Olomouci, ale dnes je na trhu i řada dalších výrobků z ostatních zemí, např. 
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fluoridovaná sůl z Německa nebo Francie. Obecně je doporučeno ji používat pouze 

v oblastech, kde je koncentrace fluoridu ve vodě nižší než 0,6 ppm F a nesmí se 

kombinovat s jinými alimentárními způsoby fluoridové prevence, např. s fluoridovými 

tabletami. Účinnost této metody je podle některých autorů až 60 %. Fluoridovaná sůl 

se používá kromě Švýcarska např. ve Francii, Maďarsku, Německu, Španělsku a jiných 

zemích. [Progresdent, 2006; KILIAN 1999]  

2.5.4 Fluoridové tablety 

2.5.4.1 Historie fluoridových tablet 

 Fluoridové tablety byly v nedávné minulosti používány jako nejvhodnější 

náhradní systémové opatření po fluoridované vodě. V České republice byly uvedeny  

do distribuce v roce 1968 pod názvem Natrium fluoratum Spofa ®. Používaly se plošně 

v oblastech, kde nebyla dostupná fluoridovaná voda a po skončení fluoridace vody se 

doporučovaly v těch oblastech, kde byla koncentrace fluoridu v pitné vodě 

z přirozených zdrojů nízká a to do konce 90. let. Fluoridové tablety se tedy podávaly 

podle obsahu fluoridu v pitné vodě a dále podle věku dítěte v dávkovacím schématu 

znázorněném v tabulce č. 4. Podávání tablet probíhalo individuálně, ale i hromadně 

např. v rámci školních preventivních programů. Tablety byly vydávány pouze                

na lékařský předpis. Množství fluoridu sodného v jedné tabletě bylo 0,55 mg. Množství 

fluoridu tak činilo 0,25 mg. [KILIAN, 1999]  

Tbl. č. 4: Doporučené dávkování tablet NaF 

Obsah 
fluoridu/1 l 
pitné vody 

Dávkování tablet NaF podle věku / den (0,25mg F v 1 tbl.) 

6měs. až 2 roky 2 - 3 roky 3 – 4 roky 4 – 14 let 

Pod 0,3 mg 1 (= 0,25 mg F) 2 (= 0,50 mg F) 3 (= 0,75 mg F) 4 (= 1 mg F) 

0,3 – 0,7 mg 0 1 2 2 

Nad 0,7 mg 0 0 0 0 

[KILIAN, 1999] 

 Redukce kazivosti při používání fluoridových tablet byla v rozmezí 40 – 90 %. 

Nejvyšší účinnost byla zaznamenána u dětí, které užívaly fluoridové tablety                  
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od narození. Obecně se doporučovalo podávat tyto tablety dětem od 6. měsíce věku až 

do 14 let a od druhé poloviny těhotenství také těhotným ženám a to ve frekvenci 

alespoň 300 dní v roce, aby tabletová prevence byla účinná. 

Na počátku 21. století bylo dávkování fluoridových tablet v mnoha zemích 

revidováno a sníženo. Stalo se tak především z důvodu velkého rozšíření fluoridových 

zubních past a z důvodu zvyšujícího se obsahu fluoridů v životním prostředí. 

Doporučené dávkování fluoridových tablet v České republice z roku 2001 podle 

doporučení České společnosti pro dětskou stomatologii, které zohledňuje používání 

fluoridových zubních past, vystihuje tabulka č. 5. [Praktické zubní lékařství, 2003] 

Tbl. č. 5: Doporučené dávkování z roku 2001 

Věk dítěte           0,5 – 3 roky              3 – 6 let          6 – 14 let 

Pravidelné používání 
zubní pasty 

      F zubní pasta     F zubní pasta   F zubní pasta 

    ne   ano    ne  ano pro 
děti 

pro 
dospělé 

          (od 2 let)     

Obsah fluoridu 
v pitné vodě 

                                     Denní dávka tablet   

˂ 0,3 mg / l      1      0       2      1      4      2 

0,3 – 0,7 mg / l      0      0       1      0      2      1 

˃ 0,7 mg / l      0      0       0      0      0      0 

[Praktické zubní lékařství, 2003] 

2.5.4.2 Současná doporučení 

Doporučení týkající se podávání fluoridových tablet byly v posledních letech 

revidovány a pozměňovány. Ve společném stanovisku odborných společností z roku 

2010 jsou uvedeny nové skutečnosti ohledně jejich užívání.  

V současné době se podávání fluoridových tablet dětem v předškolním věku 

nepovažuje za významné. Bylo prokázáno, že na kazivost dočasného chrupu nemají 

významný vliv a ze stejného důvodu již nejsou fluoridové tablety doporučovány ani 

matkám v průběhu těhotenství. Fluoridové tablety mají preventivní vliv pouze na chrup 
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stálý, ale pouze za předpokladu pravidelného a víceletého dávkování, což vyžaduje 

maximální spolupráci rodičů. 

Dalším důležitým aspektem je vysoké riziko dentální fluorózy ve stálém chrupu, 

které vzniká při užívání fluoridových tablet v dětském věku. V dnešní době se proto 

tablety nedoporučují plošně všem dětem. Jsou určeny pouze dětem se zvýšeným 

rizikem zubního kazu po předchozím zhodnocení celkového zdravotního stavu dítěte a 

příjmu fluoridů z ostatních zdrojů. Riziko vzniku zubního kazu se doporučuje stanovit 

při první návštěvě stomatologa v prvním roce věku dítěte nebo u dětského lékaře. 

[www.dent.cz, 4; Zdravotnické noviny, 2008] 

Při stanovování rizika vzniku zubního kazu se určují rizikové faktory, které 

negativně ovlivňují zdraví dětského chrupu a vztahují se nejen na dítě, ale i na matku. 

Stanovují se na základě anamnézy, celkového zdravotního stavu dítěte a na základě 

vyšetření zubů a slin. Důležitým rizikovým faktorem je přítomnost zubního kazu             

u matky dítěte nebo výskyt kazů u starších sourozenců v časném dětství. Dalším 

rizikovým faktorem je spaní dítěte s kojeneckou lahví se sladkou tekutinou, častý 

příjem sacharidů v průběhu dne nebo libovolné noční kojení. Z hlediska zdravotního 

stavu dítěte jsou riziková závažná chronická onemocnění, porucha tvorby a složení 

sliny nebo neschopnost dlouhodobě pečovat o ústní hygienu. Další riziko představuje 

přítomnost kazu v dutině ústní, bílé skvrny na sklovině, vysoké hladiny Streptococcus 

mutans ve slinách, přítomnost plaku a krvácení dásní nebo nošení ortodontických 

aparátků. K dalším faktorům, které je nutné brát v úvahu, patří např. vzdělanost rodičů, 

jejich spolupráce a úroveň péče o dítě v rodině. Jeden pozitivní faktor z výše 

jmenovaných u dětí mladších pěti let znamená vysoké riziko vzniku zubního kazu a řadí 

dítě do rizikové skupiny. [MERGLOVÁ, IVANČÁKOVÁ, 2009]   

Nejnovější doporučený postup dávkování fluoridových tablet pro děti 

z rizikových skupin podle České společnosti pro dětskou stomatologii a podle European 

Academy for Paediatric Dentistry je shrnut v tabulce č. 6. Toto dávkování zohledňuje 

kromě věku dítěte a množství fluoridu ve vodě i odhad alimentárního příjmu fluoridů 

z prostředků ústní hygieny a z výživy.  
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Tab. č. 6: Dávkové schéma fluoridových tablet pro děti se zvýšeným rizikem                                    

věk 1-2 roky 2-4 roky 4-6 let 6 a více let 

pravidelné 
čištění zubní 
pastou s 
fluoridem 

F zubní pasta 

ne ne ano ne ano pro 
děti 

pro 
dospělé 

fluorid v pitné 
vodě při 
pravidelném 
používání 

denní dávka tablet (1 tableta 0,25 mg F) 

˂ 0,3 mg/l 0 2 1 3 2 4 2 

0,3 – 0,6 mg/l 0 1 0 2 1 2 1 

˃ 0,6 mg/l 0 0 0 0 0 0 0 

[Odbor.spol. 2010] 

Při podávání fluoridových tablet je nutné dodržovat určité zásady, aby se 

předešlo vzniku dentální fluorózy ve stálém chrupu. Tablety se musí podávat 

s dostatečným množstvím tekutiny (na 1 tbl. 250 ml vody) a v jinou dobu než probíhá 

čištění zubů. Jejich podávání se nekombinuje s podáváním jiných doplňků výživy 

s fluoridy. Pokud se podává více tablet v rámci jedné denní dávky, nesmí se tablety 

podávat najednou. Malým dětem se tablety podávají rozpuštěné v tekutině jiné než 

mléko, u ostatních je vhodné nechat tablety rozpustit ve slinách v ústech večer před 

spaním, jejich vysoká koncentrace se pak udrží v ústech delší dobu. Fluoridované 

tablety se obvykle podávají do 15 let věku dítěte. Fluoridové tablety jsou 

kontraindikovány u dětí s onemocněním ledvin a jejich podávání je např. přerušováno 

při podávání antibiotik, kdy by se mohly negativní vlivy na chrup násobit a ukončuje se 

při přechodu na stravu přisolovanou fluoridovanou kuchyňskou solí.  

V dnešní době  jsou u nás na trhu dostupné tablety Natrium fluoratum 

Slovakofarma® a Zymafluor Novartis®. Tyto přípravky jsou v České republice volně 

prodejné, ale v mnoha evropských zemích jsou vázány na lékařský předpis a to 

z důvodu vysokého rizika vzniku dentální fluorózy při nevhodném dávkování. Přípravky 

obsahují 0,25 mg fluoridu v jedné tabletě. [www.dent.cz, 4; Zdravotnické noviny, 2010] 
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2.6 Prostředky lokální aplikace fluoridů 

Na lokální aplikaci fluoridů je dnes kladen hlavní důraz. Vyšší koncentrace 

fluoridu v povrchových vrstvách skloviny zvyšuje její odolnost před kyselinami. Aplikace 

musí ale probíhat opakovaně, protože koncentrace fluoridu se postupně snižuje. Mezi 

hlavní prostředky lokální aplikace fluoridů patří zubní pasty s fluoridy, fluoridové laky, 

gely a roztoky. 

2.6.1 Zubní pasty s fluoridy 

 Zubní pasty jsou přípravky určené k čištění povrchu zubů pomocí zubních 

kartáčků a slouží také jako nosiče pro některé léčebné látky. Zubní pasty s fluoridy jsou 

nejpoužívanějšími prostředky pro lokální aplikaci fluoridů. Udává se, že snižují kazivost 

chrupu o 20 – 30 %. Používají se od 70. let minulého století.  

2.6.1.1 Dělení zubních past 

 Zubní pasty se dělí v závislosti na obsahu sloučenin fluoru na kosmetické a 

léčebné. Množství fluoridu v kosmetických zubních pastách je do 1500 ppm a tyto 

pasty jsou určeny k všeobecnému užívání s ohledem na dětský a dospělý věk. Množství 

fluoridu v léčebných zubních pastách se pohybuje v rozmezí 1800 - 2500 ppm a tyto 

jsou určeny pro pacienty s vysokou kazivostí chrupu nebo pro ty, kteří mají např. 

z důvodu onemocnění omezenou tvorbu slin.   

Zubní pasty pro děti musí obsahovat méně fluoridu než pasty pro dospělé, 

protože u předškolních dětí je nutné počítat s polykáním pasty v průběhu čištění zubů, 

které navyšuje celkový příjem fluoridů. Dětské zubní pasty pro předškolní děti mají 

obsahovat do 500 ppm fluoridu, zubní pasty pro děti od 6 do 12 let mají obsahovat    

do 1000 ppm fluoridu a děti starší 12 let mohou používat zubní pasty pro dospělé 

s obsahem 1000 – 1500 ppm fluoridu. Rozdělení dětských zubních past podle obsahu 

fluoridů vyjadřuje tab. č. 7. [www.dent.cz, 4; KILIAN 1999] 
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Tab. č. 7: Dětské zubní pasty podle obsahu fluoridů a věku dítěte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětské 
zubní pasty 

Promise Dontodent Vademecum 
junior 

Panda AB denti gel 

PresiDENT 
Baby zubní 

pasta 

Parexyl 
malinová 

Aquafresh 
kids 

Kocourek Signal mini 

Weleda 
Dětský 

zubní gel 

Kapt´n 
Blaubἄr 

Lavera Med 
mit Fluorid 

Tom a Jerry 
jahoda 

Colgate 
junior 

 Paro d´or Oral B 
Stages 

Tom a Jerry 
Bubble gum 

Dan na Dan 

  Elmex 
dětský 

Dental 
dream 
jahoda 

Odol 
Perlička 

   Dental 
dream 
tropical 

Thymolin 
baby 

   Hallo Kitty Colgate 
Bugs Bunny 

   Oral B with 
Fluoride 

Colgate 
Tweety 

   Zubík Snoopy 

   Critters Pink Panter 

Obsah 
fluoridu 
(ppm) 

0 ≤ 250 ≤ 500 ≤ 750 ≤ 1000 

Věk (r.) 2 - 3 3 - 6 ˃ 6 
 

[LKS, 2003 + upraveno] 

V některých pramenech se doporučují pro děti od 2. do 3. roku zubní pasty bez 

obsahu fluoridů nebo s obsahem menším než 400 ppm F, pro děti do 6. roku zubní 

pasty s obsahem 500 – 700 ppm F a pro starší děti zubní pasty s obsahem 1000 ppm F. 

[LKS, 2003] 

2.6.1.2 Doporučení týkající se užívání zubních past u dětí 

Fluoridované zubní pasty se u předškolních dětí doporučují používat od 2. roku 

věku dítěte. Používají se dětské zubní pasty se sníženým obsahem fluoridů.                  

Při používání těchto past u dětí je nutné dodržovat určité zásady, které snižují riziko 

jejich polykání a následné poškození skloviny. Malé děti nesmí samy manipulovat se 

zubní pastou. Zubní pastu jim dávkují zásadně rodiče. Na kartáček se dává jen velmi 
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malé množství zubní pasty. Pro velmi malé děti do tří let postačují k čištění zubů pouze 

potřené konce štětin kartáčku. Pro děti staršího předškolního věku se dávkuje množství 

pasty odpovídající velikosti hrášku. Dávka zubní pasty odpovídající třetině až polovině 

kartáčku je vhodná pro děti ve školním věku. Velmi důležité je dbát na řádné 

vyplachování úst vodou po vyčištění zubů. Dle obecných doporučení je nutné čistit 

zuby alespoň dvakrát denně a to  ráno po snídani a večer před spaním.  

U dětí se s čištěním zubů začíná ihned po jejich prořezání. Ze začátku lze 

k čištění zubů místo klasického kartáčku použít kousek bavlněné látky nebo prstový 

kartáček a jimi povlak stírat od dásně směrem ke korunce zubu. Po prořezání prvních 

stoliček je vhodné začít používat měkký, dětský zubní kartáček, kterým čistíme kousací 

plošky horizontálním pohybem a boční plošky pohybem stíracím. Rodiče by měli dětem 

zuby dočišťovat, nicméně čištění samotnými dětmi je velmi důležité z hlediska osvojení 

návyku osobní hygieny. [Lékařské listy, 2010; www.dent.cz, 4] 

2.6.2 Fluoridové laky 

 Fluoridové laky jsou přípravky s vysokou koncentrací fluoridů, které lze 

aplikovat pomocí speciálních dávkovačů nebo štětečků v malých dávkách (0,3 – 0,5 ml 

v jedné dávce). V Evropě se používají od 80. let minulého století. Jsou určeny 

k profesionální  lokální aplikaci v ordinaci stomatologa hlavně pro pacienty s vysokým 

sklonem ke vzniku zubního kazu. Za jejich výhody se uvádí snadná aplikace, delší 

preventivní působení  a také příjemnější chuť oproti gelům a roztokům. Jako nevýhoda 

je uváděno žluté zabarvení zubů po nanesení laku, které ovšem postupně vymizí.  

Fluoridové laky se aplikují hlavně u rizikových dětí dle doporučení lékaře 

několikrát do roka. V literatuře je uváděn tříměsíční interval aplikace na postižené zuby 

v rámci preventivních opatření. Po aplikaci je doporučováno 1 - 2 hodiny nejíst a nepít 

a vynechat večerní čištění zubů. Přehled fluoridových laků, které jsou v současné době 

k dispozici, představuje tab. č. 8. [MERGLOVÁ, IVANČÁKOVÁ, 2009] 
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Tab. č. 8: Fluoridové laky 

Název Výrobce  Složení 

Duraphat® Colgate Oral 
Pharmaceuticals 

Fluorid sodný 5 %    
ethanol 

Fluor - Protector® Ivoclar Vivadent Difluorsilan 1 %  
polyuretan 

ethylacetát 

Flor - Opal® Ultradent Fluorid sodný 5 %       
xylitol 

Bifluorid 12® VOCO Fluorid sodný 6 %      
fluorid vápenatý 6 %       
kolodium                         
ethylacetát            

Fluoridin® VOCO Fluorid sodný 6 %      
fluorid vápenatý 6 %       
kolodium                         
ethylacetát            

Fluoridin N 5® VOCO Fluorid sodný 5 %        
ethanol                       
ethylcelulóza 

Multifluorid® DMG Fluorid sodný 2,2 %      
olafluor 3 %           
kolodium                         
ethylacetát            

[Merglová, Ivančáková, 2009]  

2.6.3 Fluoridové gely 

 Fluoridové gely jsou určeny především pro pacienty s vyšší kazivostí zubů nebo 

se s výhodou preventivně používají například u jedinců s ortodontickými pomůckami. 

Fluoridové gely spolu s roztoky a ústními vodami nejsou doporučovány malým dětem 

z důvodu rizika jejich polykání.  

 Fluoridové  gely, které mají nižší koncentraci fluoridů, lze používat v rámci 

domácí ústní hygieny. Jejich aplikace je snadná, probíhá formou čištění zubů po dobu 2 

min. Fluoridové gely, které mají vyšší koncentraci fluoridů, musí být aplikovány              

v ordinaci stomatologem. Aplikují se buď vatovými tampóny přímo na zuby nebo 

pomocí aplikačních lžic. Nejpoužívanějším gelem je Elmex – gelée®, který obsahuje 
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1,25 % (12 500 ppm) fluoridů a který lze použít pro domácí i profesionální aplikaci.       

Je určen pro dospělé a děti od 6 let k ošetření citlivých zubů, k prevenci zubního kazu a 

k léčbě počínajícího zubního kazu. Aplikace by měla probíhat jednou týdně večer           

v množství 0,5 g gelu (2 cm) formou klasického čištění zubů. Dospělí nemusí po aplikaci 

vyplachovat ústa na rozdíl od dětí, které by vyplachovat ústa měly. Děti by zároveň 

měly aplikaci provádět vždy pod dozorem rodičů. 

Z účinných látek Elmex – gelée® obsahuje Olaflurum 30,32 mg, Dectaflurum 

2,87 mg, Natrii fluoridum 22,10 mg. Výrobcem je firma GABA Intern. Ltd., Švýcarsko. 

Tento přípravek je volně prodejný. [KILIAN, 1999; Firemní materiál GABA, 2012] 

2.6.4 Roztoky                  

 Výplachové metody roztoky fluoridů ( např. 0,05 % roztok fluoridu sodného), 

které byly určeny pro domácí nebo skupinové použití a obkladové metody roztoky 

fluoridů, které se prováděly v ordinacích, byly součástí starších preventivních 

programů.  

 Z roztoků určených pro místní aplikaci se v současné době nejvíce používá 

přípravek Elmex fluid®. Elmex fluid® je zubní roztok, který obsahuje směs aminfluoridů 

(132,8 mg), a to Olaflurum (121,3 mg) a Dectaflurum (11,5 mg) v 1 ml roztoku. Tento 

roztok se používá k fluoridaci zubní skloviny a to k podpoře její remineralizace               

u začínajících kazů nebo se používá např. v případech, kdy dochází k obrušování 

skloviny při nošení ortodontických aparátků apod. Dále se využívá ke snížení citlivosti 

obnažených zubních krčků nebo ke snížení rizika vzniku zubních kazů v okolí výplní.  

Aplikace se provádí nanášením 1 ml roztoku na plochy zubů. Přípravek se nechá 

působit po dobu několik minut a pak se ústa vypláchnou. Roztok by se neměl dostat na 

dásně a nesmí se polykat a proto není určen pro děti do šesti let. Aplikace roztoku je 

doporučována v intervalu jednou nebo dvakrát ročně v ordinaci lékaře. Přípravek je 

vázán na lékařský předpis. [KILIAN, 1999; Firemní materiál GABA, 2012]     

 2.6.5 Ústní vody 

 Ústní vody jsou doplňkovými prostředky při péči o dutinu ústní. Působí 

profylakticky proti zubnímu kazu, zabraňují usazování zubního plaku a množení 
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baktérií, mají příznivé účinky na ústní sliznici a osvěžují dech. Podle účelu použití je lze 

rozdělit na ústní vody fluoridové, antimikrobiální (Listerine), adstringentní (Sensodyne 

Pronamel), deodorační (Air lift) nebo kosmetické. Fluoridové ústní vody obsahují 

fluoridy v koncentraci do 0,5 % a používají se převážně v rámci primární prevence. Jsou 

určeny pro domácí denní používání v rámci prevence zubního kazu. Používají se 

k vyplachování úst v množství 10 - 30 ml po dobu cca 60 sekund. Nesmí se polykat.     

Po jejich aplikaci se ústa nevyplachují vodou. Nejsou určeny pro děti mladší 6 let. 

K zástupcům patří např.: Elmex ústní voda® s obsahem 250 ppm F nebo Meridol 

ústní voda® s obsahem 250 ppm F. Dětské ústní vody mají zpravidla různé příchutě a 

neobsahují alkohol. Jsou to např. GUM junior ústní voda® bez obsahu fluoridů, 

Listerine Smart Rinse®, 250 ml s obsahem 100 ppm F, President dětská ústní voda®, 

250 ml pro děti 6 - 12 s obsahem 230 ppm F.  

Na trhu jsou dále dostupné i fluoridované dentální nitě např. Perl-a-Med® 

mentolová, voskovaná, fluoridovaná zubní nit nebo Reach Fluoride Mint® zubní nit 

voskovaná. [KILIAN, 1999; WEBER, 2006; www.top-dent.cz, 12]        

2.7 Rizika spojená s užíváním fluoridových preparátů 

2.7.1 Toxikologie fluoridů 

Fluoridy mohou v případě, že jsou podány ve vysokých dávkách, vyvolat akutní 

otravu. Mezi příznaky akutního předávkování patří nauzea, zvracení, bolest břicha, 

průjem, zvýšené slinění, dále pak ospalost, křeče, koma a stav může vyústit až                

v  zástavu srdce a smrt. V rámci první pomoci se vyvolává zvracení a podává se vápník 

v rozpustných lékových formách nebo mléko a postižený se transportuje do 

nemocnice. Letální dávka se udává v rozmezí 32 – 64 mg fluoridů na kilogram 

hmotnosti. U dětí je předpokládána pravděpodobná toxická dávka 5 mg na kilogram 

hmotnosti.  

Pokud jsou fluoridy podávány ve vyšších než doporučených denních dávkách 

v průběhu vývoje zubů, jsou stálé zuby postiženy dentální fluorózou. Pokud jsou 

dlouhodobě podávány vysoké dávky fluoridů, dochází ke vzniku kostní fluorózy. 
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Aby nedocházelo ke stavům z vysokého příjmu fluoridů, je důležité dodržovat 

několik opatření. Preparáty, které obsahují vysokou koncentraci fluoridů, se musí 

zásadně aplikovat v ordinacích stomatologů. Děti musí užívat fluoridové preparáty vždy 

pod dozorem poučených rodičů. Vždy se používá jen jedna forma systémové fluoridové 

profylaxe. [SZÚ, 1998; HELLWIG, 2003]   

2.7.2 Dentální a kostní fluoróza 

Dentální fluoróza je ireverzibilní poškození skloviny (viz obr. č. 10), které vzniká 

v průběhu její tvorby z důvodu nadbytečného přísunu fluoru. Projevy jsou od bílých 

nebo hnědých skvrn nebo proužků na sklovině až po jamky nebo hypoplazie skloviny. 

Protože toto poškození vzniká v průběhu mineralizace skloviny, nevytváří se již po jejím 

dokončení, tzn. po 8. roce věku dítěte. Léčba fluorózy je omezena pouze na estetické 

zásahy. Prevencí vzniku fluorózy je správné nastavení optimálního příjmu fluoridů 

v dětském věku a zabránění součtu negativních vlivů fluoridů s dalšími faktory, které 

poškozují sklovinu jako jsou např. léky, horečka. [KILIAN, 1999; Praktické zubní 

lékařství, 2002] 

Obr.č. 10: Fluoróza skloviny – různé stupně poškození 

 

[http://www.fluoridefreewater.ie/, 13] 

 

Podle Jacksona je dentální fluoróza dělena do šesti skupin podle vzhledu 

poškozené skloviny (viz tab.č. 9). 
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Tab.č. 9: Klasifikace dentální fluorózy podle Jacksona (1974) 

Typ A bílé skvrny , průměr < 2 mm 

Typ B bílé skvrny, průměr ≥ 2 mm  

Typ C hnědé skvrny, průměr < 2 mm 

Typ D hnědé skvrny, průměr ≥ 2 mm 

Typ E horizontální bílé pruhy 

Typ F bílé nebo hnědé skvrny nebo pruhy spojené s jamkami a 
hypoplastickými oblastmi 

[KILIAN, 1999] 

Fluoróza kostí vzniká dlouhodobým užíváním vysokých dávek fluoridů. 

Vyskytuje se v oblastech s obsahem přes 8 mg/l fluoridů v pitné vodě. Změny na kostře 

se však mohou projevovat i při nižších hodnotách. Oblasti s vysokým obsahem fluoridů 

v pitné vodě z přírodních zdrojů se nachází například v Indii nebo v Číně. Fluoridy 

mohou v kostech způsobit vyšší stabilitu krystalické struktury a snížit rozpustnost kosti, 

ale mohou také potlačit mineralizaci kostí a učinit je méně pružnými a křehčími. 

V lehčích stádiích se onemocnění projevuje např. sníženou pohyblivostí kloubů, 

bolestmi a kalcifikacemi vazů. V těžších stádiích mohou být přítomny kostní deformace, 

těžké kalcifikace vazů, snížená hybnost kloubů, atrofie svalů i neurologické poruchy. 

[SZÚ, 1998; HELLWIG, 2003] 

2.7.3 Další možná rizika 

„ Vědecké studie prokazují, že dlouhodobý příjem fluoridů přesahující jeden 

miligram denně může ovlivnit vývoj mozku, mentální aktivitu, inteligenci a vznik 

psychiatrických onemocnění. Dlouhodobý příjem fluoridů může být příčinou závažných 

onemocnění. “ [STRUNECKÁ, PATOČKA, Doba jedová, 2011, s. 12]  

V souvislosti s užíváním fluoridových preparátů se v posledních letech 

upozorňuje na další možné negativní vlivy fluoridů. RNDr. Strunecká, DrSc. a Prof. 

MUDr. Patočka, DrSc. upozorňují ve svých pracech na zvyšující se množství fluoridů 

v životním prostředí a v potravinách a nabádají k opatrnosti při používání fluoridových 

prostředků.  
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 Autoři například na základě zahraničních studií upozorňují, že v oblastech 

s vysokými koncentracemi fluoridů v pitné vodě, které se nacházejí v Indii, Mexiku 

nebo v Číně, bylo zaznamenáno u dětí z těchto oblastí významné snížení IQ. Autoři také 

zmiňují výskyt spontánních potratů, narušení mozkového vývoje u dětí, častější výskyt 

zlomenin kostí a skeletální fluorózy v souvislosti s vysokým příjmem fluoridů. Dále 

upozorňují na obdobné příznaky chronické fluoridové intoxikace a autistických poruch 

a nárůst těchto poruch spolu s Alzheimerovou nemocí v zemích s fluoridovanou vodou. 

Autoři v této souvislosti varují před nevhodným podáváním fluoridových tablet dětem 

s mentálním postižením nebo dětem chronicky nemocným. Dále se zabývají 

hypotézou, že fluoridy ve formě fluorohlinitanových komplexů jsou účinné již 

v nanomolárních množstvích. Předmětem odborných diskuzí je také dentální fluoróza, 

která je v literatuře některými odborníky považována za pouhý kosmetický defekt. 

Strunecká s Patočkou na základě zahraničních studií naopak upozorňují, že může být 

spojena s častějším výskytem dalších onemocnění jako jsou například 

gastrointestinální, respirační, pohybová a kožní onemocnění. [Klinická farmakologie a 

farmacie, 2005; DentalCare magazín, 2010; Psychologie pro praxi, 2007; STRUNECKÁ, 

PATOČKA,2010] 
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3 Praktická část 

3.1 Cíle, metody a zpracování praktické části práce 

Hlavním cílem praktické části práce bylo zjistit a prezentovat názory a 

doporučení lékařů z řad stomatologů a pediatrů týkající se fluoridové prevence u dětí a 

dospělé populace. Pro získávání informací jsem použila metodu řízeného rozhovoru 

v psané podobě. Ke spolupráci jsem oslovila stomatology a pediatry z různých regionů. 

Otázky jsem zformulovala zvlášť pro obě skupiny lékařů s ohledem na jejich odborné 

zaměření (viz. Příloha č. 1 a 2). Odpovědi jsem pro lepší přehlednost vyhodnotila 

graficky nebo zpracovala formou krátkého shrnutí. 

Celkem jsem oslovila 30 lékařů. Řízený rozhovor mi poskytlo 15 stomatologů a 

10 pediatrů, jmenovitě MDDr. Nováková, MUDr. Jirmanová, MUDr. Nováková, MUDr. 

Svobodová, MUDr. et Ing. Jirman MBA, MUDr. Křížová, MUDr. Hubková, MUDr. 

Přibylová a další, kteří si nepřáli být jmenováni.  

Dílčím cílem praktické části práce bylo zjistit míru informovanosti rodičů o 

prevenci zubního kazu ve vztahu k fluoridům. Informace jsem získávala pomocí 

dotazníkového šetření (viz Příloha č. 3). Oslovila jsem rodiče v čekárnách 

stomatologických a dětských ordinací a rodiče s dětmi ze svého okolí. Celkem jsem 

získala 38 vyplněných dotazníků.  

3.2  Řízené rozhovory 

3.2.1 Řízené rozhovory se stomatology 

Otázka č. 1: Jak byste ohodnotil/a stav chrupu současné populace? Hlavní důvod? 

Stav chrupu současné populace je lékaři považován všeobecně za špatný. Na této 

odpovědi se shodli téměř všichni oslovení lékaři (viz Graf č. 1). Hlavní důvody lékaři 

přisuzují především nedostatečné prevenci a to zvláště u dětí, nedostatečné hygieně 
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dutiny ústní, špatným stravovacím návykům a neochotě převzít zodpovědnost za 

vlastní orální zdraví (viz Graf č. 2).      

Graf č. 1: Názory lékařů na stav chrupu populace 

 

 

Graf č. 2: Vliv jednotlivých faktorů na kazivost chrupu 

 

Komentář: Z pozice budoucího farmaceutického asistenta vidím prostor ke zlepšení 

stavu chrupu populace v odborném poradenství především při výběru vhodných 

dentálních pomůcek a fluoridových prostředků. Nedostatečná prevence by pak mohla 

být dále posílena větší informovaností populace o správné hygieně DÚ a správných 

14; 93% 

1; 7% 

neuspokojivý 

uspokojivý 

7; 46% 

6; 40% 

1; 7% 

1; 7% 

nedostatečná hygiena DÚ 

nedostatečná prevence  

neochota převzít odpovědnost 
za vlastní zdraví 

špatné stravovací návyky 



41 
 

stravovacích návycích např. formou letáků v lékárnách ve spolupráci se 

stomatologickými zařízeními.     

Otázka č. 2: Jaký je Váš názor na fluoridovou prevenci zubního kazu? Má smysl?/ Má 

hlavní úlohu? Jiné aspekty? 

Všichni dotazovaní lékaři se shodují v názoru, že fluoridy mají důležitou, ale pouze 

doplňkovou úlohu v prevenci vzniku zubního kazu. Hlavní vliv na orální zdraví má 

především pravidelná a správná hygiena dutiny ústní a snížení frekvence příjmu 

sacharidů v potravě. 

Komentář: Z názorů lékařů vyplývá, že problém kazivosti chrupu je potřeba pojmout 

komplexně a že je důležité posilovat všechny ochranné prvky a vést populaci 

k zodpovědnosti za své zdraví.  

Otázka č. 3: Jakou formu fluoridové prevence převážně doporučujete svým dětským 

pacientům?  

Z odpovědí vyplynulo, že základem fluoridové prevence u dětí jsou dětské zubní pasty s 

fluoridy. Ty jsou doporučovány všemi lékaři jako běžná součást každodenní hygieny 

dutiny ústní. Dále jsou individuálně doporučovány fluoridové gely nebo laky pro 

domácí nebo ordinační použití v závislosti na rizikovosti výskytu zubního kazu. Dva 

lékaři z dotázaných doporučují na základě svých zkušeností preventivně podávat i 

fluoridové tablety. 

Komentář: Při výběru dětských zubních past je důležité rozlišit, pro jaký věk dítěte jsou 

určeny. Podle věku se doporučují zubní pasty s vhodným obsahem fluoridů ( ≤ 250, ≤ 

500, ≤ 700, ≤ 1000), ve správném množství a za dodržování určitých zásad (viz kap. 

2.6.1), které omezí rizika plynoucí ze zvýšeného příjmu fluoridů. Tyto zásady týkající se 

například množství aplikované pasty a potřebného dohledu při čištění zubů je nutné při 

prodeji zubních past připomínat hlavně rodičům malých dětí. Preventivní plošné 

podávání fluoridových tablet je v rozporu se současnými doporučeními odborných 

společností (viz otázka č. 5). 
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Otázka č. 4: Od kolika let je u dětí vhodné začít s fluoridovou prevencí? 

Většina lékařů doporučuje používat zubní pasty s fluoridy již od prořezání prvních zubů 

(viz Graf č. 3). Dva lékaři indikují prostředky s fluoridy individuálně např. podle obsahu 

fluoridů v potravě a ve vodě. Další dva lékaři doporučují používat zubní pasty s fluoridy 

až od tří let, kdy jsou děti schopné řádně pastu vyplivovat a do té doby doporučují 

zubní pasty bez fluoridů.      

Graf č. 3: Začátek fluoridové prevence 

 

Komentář: Podle stanoviska odborných společností je doporučeno používat zubní 

pasty s fluoridy v období prořezávání dočasných stoliček, nejdéle od 2 let věku dítěte.  

Otázka č. 5: Doporučujete dětským pacientům fluoridové tablety? (všem, vybraným 

skup., žádným)  

10 lékařů z dotázaných fluoridové tablety doporučuje pouze vybraným dětem 

s vysokým rizikem vzniku zubního kazu (viz Graf č. 4). 3 lékaři z této skupiny zároveň 

uvedli, že tablety indikují spíše ojediněle. Jako nevýhodu této metody lékaři často 

uváděli nutnost pravidelného užívání tablet, kterou rodiče často nedokáží u svých dětí 

zajistit. 3 lékaři fluoridové tablety neindikují vůbec, neboť upřednostňují jiné 

prostředky jako např. gely nebo laky. 2 lékaři je naopak doporučují všem dětem jako 

vhodnou preventivní metodu.   

11; 73% 2; 14% 

2; 13% 

od prořezání prvních zubů 

čistit zuby od prořezání, pasty s 
F až od 3 let 

individuálně 
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Graf č. 4: Užívání fluoridových tablet 

 

Komentář: Indikace fluoridových tablet všem dětským pacientům je v rozporu se 

stanoviskem odborných společností z roku 2010, které doporučuje podávat fluoridové 

tablety pouze dětem z rizikových skupin na základě důkladného vyhodnocení všech 

rizik a posouzení celkového zdravotního stavu. Individuálně musí být také nastaven 

dávkovací režim. (viz kap. 2.5.4). Z pohledu farmaceutického asistenta vidím riziko 

nesprávného užívání a dávkování a tím i riziko vzniku zubní fluorózy z důvodu volného 

prodeje fluoridových tablet. Doporučovala bych proto větší informovanost populace 

týkající se indikace a dávkování fluoridových tablet nejen při výdeji přípravků ale i ve 

stomatologických a pediatrických ordinacích.          

Otázka č. 6: Jakou formu fluoridové prevence převážně doporučujete dospělým 

pacientům? 

Všichni oslovení lékaři doporučují jako základ fluoridové prevence u dospělých 

pacientů zubní pasty s fluoridy a v rámci individuálních doplňkových opatření 

fluoridové gely, laky nebo ústní vody. 

Komentář: Tato doporučení jsou v souladu se stanoviskem odborných 

stomatologických společností z roku 2010. 
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Otázka č. 7: Stanovujete u jednotlivých pacientů potenciální riziko vzniku zubního 

kazu? 

10 lékařů z dotazovaných stanovuje u svých pacientů potencionální riziko vzniku 

zubního kazu oproti 5 lékařům, kteří uvedli, že riziko nestanovují (viz Graf č. 5). 

Graf č. 5: Stanovení rizika vzniku zubního kazu 

 

Komentář: Analýza rizika zubního kazu pomáhá určit budoucí preventivní strategii a 

měla by se podle stanoviska odborných společností vyhodnocovat. Počet lékařů, který 

toto riziko nestanovuje je poměrně vysoký.  

Otázka č. 8: Jak se díváte na problematiku fluoridace pitné vody? Byl/a byste pro její 

znovuzavedení? Důvod? 

Většina lékařů z dotázaných není pro znovuzavedení fluoridace pitné vody (viz Graf č. 

6). Důvody jsou zobrazeny v grafu č. 7. Nejvíce by se lékaři obávali navýšení množství 

fluoridů u celé populace a ne jen u rizikových skupin, což by zvyšovalo riziko vzniku 

dentální fluorózy. Lékaři také uváděli etické důvody ve smyslu, že by lidé po zavedení 

této metody neměli možnost volby vybrat si jinou alternativu. Dále bylo v odpovědích 

uvedeno finanční hledisko ovlivněné např. masovým používáním balených vod nebo 

ekologické důvody. 4 lékaři by byli pro obnovení této metody z důvodu špatného stavu 

chrupu v naší populaci.    
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Graf č. 6: Názory na znovuzavedení fluoridace pitné vody 

 

 

Graf č. 7: Důvody pro neobnovení fluoridace pitné vody 

 

Komentář: Na otázky týkající se fluoridace vody dodnes není ve společnosti 

jednoznačné stanovisko. Tato metoda má své zastánce i odpůrce. Všeobecně nastal ale 

odklon od systémového podávání fluoridů a preferuje se jejich lokální aplikace. 

V literatuře se připouští, že obecně problematika fluoridace není dostatečně ve 

společnosti diskutována.  

Otázka č. 9: Je vhodné používat v rámci fluoridové prevence fluoridovanou 

kuchyňskou sůl? U koho?  
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7 lékařů z dotázaných odpovědělo, že je vhodné používat fluoridovanou kuchyňskou 

sůl, ale pouze u dospělé populace s výjimkou kardiaků, hypertoniků apod. (viz graf č. 

8). U dětí by její užívání lékaři nedoporučili z důvodu snahy snížit množství soli v 

dětské potravě. 1 lékař se vyslovil pro podávání fluoridované kuchyňské soli i u dětí. 7 

lékařů považuje používání soli za nevýznamné u dětí i dospělých, protože u dětí je 

z důvodu nízkého příjmu soli vliv na kaz minimální a u dospělých nelze stanovit 

průměrnou dávku soli a vyhodnotit tak protikazivý účinek.         

Graf č. 8: Vhodnost používání fluoridované kuchyň. Soli 

 

Komentář: Z odpovědí vyplynulo, že používání fluoridované kuchyňské soli je sporné. 

Doporučení lékařů nejsou jednotná. Názory týkající se minimálního vlivu fluoridů ze 

soli na kazivost dětského chrupu a nemožnost vyhodnocení protikazivého účinku u 

dospělých z důvodu individuálního přísunu soli korespondují se stanoviskem 

odborných společností.  

Otázka č. 10: Shledáváte u svých pacientů rizika v souvislosti s užíváním 

fluorid.preparátů? (Dentální fluoróza? Jiné?) Jsou časté?  

8 z dotázaných lékařů se nesetkalo u svých pacientů s žádnými rizikovými stavy 

souvisejícími s užíváním fluoridových prostředků. 7 lékařů odpovědělo kladně, že  se již 

setkali u svých pacientů s případy dentální fluorózy, ale ne ve velkém množství, spíše se 

7; 46% 

1; 7% 

7; 47% 
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jednalo o ojedinělé případy (viz graf č. 9). 1 stomatolog uvedl, že sám je dentální 

fluorózou postižen z důvodu nadměrného příjmu fluoridu v dětství.  

Graf č. 9: Zaznamenání rizikových stavů u pacientů 

 

Komentář: Z teoretické části práce vyplývá, že hlavním cílem současných doporučení 

týkajících se fluoridové prevence je omezit výskyt možných rizikových stavů na 

minimum. Proto je nutné hlavně u dětí v předškolním věku, kdy se vyvíjí sklovina 

většiny stálých zubů, zvážit přísun fluoridů z různých zdrojů (voda, potrava, pasty) a 

nastavit optimální alimentární příjem tak, aby byl dosažen maximální účinek, ale bez 

rizika vzniku dentální fluorózy.  

3.2.2 Řízené rozhovory s pediatry 

Otázka č. 1: Stanovujete u jednotlivých dětských pacientů potencionální riziko vzniku 

zubního kazu? 

6 lékařů z dotázaných stanovuje u svých dětských pacientů potencionální riziko vzniku 

zubního kazu na základě anamnézy, kdy se bere v úvahu rodinná zátěž, příjem 

sacharidů v průběhu dne, stravovací zlozvyky a na základě celkového zdravotního stavu 

dítěte, kdy se přihlíží např. k závažným chronickým onemocněním. Dále lékaři berou 

v úvahu faktory týkající se vzdělanosti a spolupráce rodičů. 4 lékaři z dotázaných toto 

riziko nestanovují a odkazují na péči stomatologů (viz graf č. 10).  

8; 53% 
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Graf č. 10: Stanovování rizika vzniku zubního kazu 

 

Komentář: Vyhodnocení rizika vzniku zubního kazu pediatrem je velmi důležité 

z hlediska zahájení včasné a vhodné prevence, příp. léčby. Řada dětí se dostává do 

péče stomatologů v pozdějším věku, kdy již chrup může být kazem postižený a proto je 

role pediatra v prevenci zubního kazu velmi významná. Rodiče dětí by měli být 

informováni, jak u svých dětí předcházet vzniku zubního kazu hned při prvních 

návštěvách.  

Otázka č. 2: Jaká jsou vaše doporučení ohledně vhodné fluoridové prevence u dětí? 

8 pediatrů doporučuje převážně dětské zubní pasty s fluoridy pro příslušný věk dítěte.  

4 z nich pak doporučují v případě vysoké kazivosti fluoridové tablety. 1 pediatr indikuje 

fluoridové tablety plošně všem dětem a 1 dětský lékař naopak nedoporučuje žádné 

prostředky fluoridové prevence. 

Komentář: Jak vyplývá z teoretické části práce, doporučení týkající se vhodné 

fluoridové prevence u dětí musí být přísně individuální. Indikace fluoridových tablet 

v případě vysoké kazivosti zubů je v souladu s doporučeními odborných společností.  

Otázka č. 3: Doporučujete dětským pacientům fluoridové tablety? V jakých 

případech? 
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5 lékařů z dotázaných fluoridové tablety dětem vůbec nedoporučuje z důvodu 

existence jiných vhodnějších forem fluoridové prevence (pasty, gely, laky ve 

stomatologických ordinacích). V případě vysokého rizika zubního kazu odesílají tito 

lékaři děti ke stomatologovi. 4 lékaři z dotázaných fluoridové tablety doporučují, ale 

pouze individuálně rizikovým dětem. 1 lékař z dotázaných doporučuje fluoridové 

tablety plošně všem dětem (viz graf č. 11).  

Graf č. 11: Indikace fluoridových tablet u dětí 

 

Komentář: Doporučování fluoridových tablet plošně všem dětem v rámci prevence 

zubního kazu je v rozporu se stanoviskem odborných společností z roku 2010. Indikace 

pro fluoridové tablety by měla být individuální na základě stanovení rizika vzniku 

zubního kazu a individuálně by mělo být nastaveno také dávkování.  

Otázka č. 4: Shledáváte rizika u dětských pacientů v souvislosti s užíváním 

fluoridových preparátů (Dentální fluoróza? Jiné?) 

8 z oslovených pediatrů se nesetkalo u svých dětských pacientů s rizikovými stavy 

v souvislosti s užíváním fluoridových preparátů (viz graf č. 12). 2 lékaři se setkali 

s případy dentální fluorózy, přičemž jeden z těchto pediatrů uvedl, že sám dentální 

fluorózu má.    
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Graf č. 12: Výskyt rizika u dětí v souvislosti s užíváním fluorid. preparátů 

 

Komentář: Zabránění rizik plynoucích ze zvýšeného příjmu fluoridů je hlavním cílem 

fluoridové prevence u dětí. 

Otázka č. 5: Spolupracujete se stomatologem? 

Většina z oslovených pediatrů potvrdila spolupráci se stomatology. 2 lékaři uvedli, že 

se stomatology nespolupracují (viz graf č. 13). 

Graf č. 13: Spolupráce pediatrů se stomatology 

 

Komentář: Spolupráce mezi pediatrem a stomatologem je velmi důležitá z důvodu 

zhodnocení rizika vzniku zubního kazu a jeho včasné léčby, ale také z důvodu 
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správného nastavení příjmu fluoridů v dětském věku. Jak již bylo řečeno, řada dětí se 

dostává do péče stomatologů až v pozdějším věku a proto je role dětského lékaře 

v rámci prevence zubního kazu velmi významná.   

Otázka č. 6: V kolika letech doporučujete první návštěvu stomatologa? 

Pediatři shodně doporučují první návštěvu stomatologa kolem prvního roku života. 

Někteří pediatři doporučují tuto návštěvu i pokud dítě ještě nemá žádné zuby a někteří 

až v po prořezání prvních dočasných zubů.   

Komentář: Tato doporučení jsou v souladu se stanoviskem odborných společností. 

Bohužel z dalšího průzkumu mezi širokou veřejností je zřejmé, že rodiče s dětmi ke 

stomatologovi přicházejí často až v pozdějším věku nebo až při výskytu prvních 

problémů.  

3.2.3 Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí 

Otázka č. 1: Byli jste informováni u dětského lékaře o prevenci vzniku zubního kazu 

(jak předejít, nevhodná strava, hygiena DÚ, dětské pasty s fluoridy apod.)? 

42 % dotázaných odpovědělo, že v rámci pravidelných návštěv ordinací dětských lékařů 

nebylo informováno o prevenci vzniku zubního kazu u dětí, 26 % bylo informováno jen 

částečně. 32 % dotázaných odpovědělo kladně a potvrdilo informovanost (graf č. 14). 

Graf č. 14: Informovanost rodičů o prevenci vzniku zubního kazu v dětských 

ordinacích 
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Komentář: Z odpovědí vyplývá, že nadpoloviční většina rodičů nebyla v ordinacích 

dětských lékařů dostatečně informována o prevenci vzniku zubního kazu u svých dětí, 

nebo byla informována jen částečně, což riziko vzniku zubního kazu významně zvyšuje. 

Dětský lékař může jako první ovlivnit chování rodičů dětí a doporučit včasnou návštěvu 

stomatologa. 

Otázka č. 2: Od koho jste získali informace o prevenci vzniku zubního kazu (dětský 

lékař, zubní lékař, jiné zdroje, nemám informace)? 

39 % rodičů z dotázaných získalo informace o vzniku a prevenci zubního kazu od 

stomatologů a 32 % od pediatrů. 16 % rodičů uvedlo, že získávají informace sami 

z jiných zdrojů a 13 % rodičů uvedlo, že nemá dostatek informací (viz graf č. 15).   

Graf č. 15: Původ informací o vzniku a prevenci zubního kazu 

 

Komentář: Z odpovědí vyplývá, že je poměrně vysoké procento rodičů, kteří nemají 

dostatek informací o prevenci a vzniku zubního kazu anebo si je musí získávat sami, což 

svědčí o nedokonalé komunikaci mezi pacienty a lékaři a obecně o nedostatcích            

v primární prevenci zubního kazu. 

Otázka č. 3: V kolika letech dítěte proběhla první návštěva stomatologa? (Pokud 

neproběhla, uveďte prosím věk dítěte.) 

29 % dotázaných rodičů odpovědělo, že první návštěvu stomatologa absolvovali se 

svými dětmi do 1. roku věku dítěte, 37 % rodičů do 2. roku. 18 % rodičů uvedlo, že 
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stomatologa navštívilo se svými dětmi až po 3. roce věku dítěte a 16 % rodičů ještě se 

svými dětmi u stomatologa nebylo (viz graf č. 16).  

Graf č. 16: První návštěva stomatologa 

 

 Komentář: V této odpovědi se potvrzuje obava lékařů, že řada rodičů se dostává se 

svými dětmi do péče stomatologů až v pozdějším věku, kdy hrozí bez znalosti správné 

péče a prevence vysoká kazivost chrupu dětí. Když zvážíme, že v první otázce 40 % 

rodičů odpovědělo, že nebylo informováno o prevenci vzniku zubního kazu u svých 

pediatrů, je toto riziko opravdu vysoké. Z dětí, které u stomatologa ještě nebyly, byly 3 

děti ve věku do 1 roku a u nich lze tuto návštěvu teprve předpokládat. Zbylé 3 děti byly 

ale ve věku 3 – 6 let a u těchto dětí měla návštěva stomatologa již proběhnout.  

Otázka č. 4: Používáte u vašich dětí dětské zubní pasty s fluoridy? Pokud ne, uveďte 

prosím důvod. 

76 % rodičů používá u svých dětí dětské zubní pasty s fluoridy. 8 % z dotázaných rodičů 

je nepoužívá z důvodu nízkého věku svých dětí. 16 % rodičů nevěnuje přítomnosti 

fluoridů v dětských zubních pastách pozornost (viz graf č. 17).  
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Graf č. 17: Používání dětských zubních past s fluoridy 

 

Komentář: Poměrně vysoké procento rodičů, kteří nevěnují pozornost množství 

fluoridů v dětských zubních pastách, jistě souvisí s nedostatečnou informovaností 

rodičů o této problematice. 

Otázka č. 5: Čím se řídíte při výběru dětských zubních past?  

40 % rodičů odpovědělo, že se řídí při výběru dětských zubních past věkem dítěte, 16 % 

rodičů se řídí obsahem fluoridů v pastách. Pro 26 % rodičů je hlavním kritériem cena 

výrobku a 18 % rodičů je ovlivněno při koupi reklamou (viz. graf č. 18). 

Graf č. 18: Hlediska výběru dětských zubních past 

 

Komentář: Výběr dětských zubních past by se měl odvíjet od věku dítěte, protože pro 

daný věk je určen i vhodný obsah fluoridů (viz. tab. č. 6). Zubní pasty by se měly také 
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dávkovat ve správném množství za současného dodržování určitých zásad (viz kap. 

2.6.1), které omezí rizika z nadbytečného příjmu fluoridů. Výběr dětských zubních past 

založený pouze na reklamě nebo ceně může vést k volbě nevhodného prostředku.    

Otázka č. 6: Používáte u svých dětí kromě zubních past některou další formu 

fluoridové prevence (gely, fluoridové tablety, sůl jiné)? Pokud ano, je to na základě 

doporučení lékaře nebo z vlastní iniciativy?    

74 % rodičů nepoužívá u svých dětí kromě zubních past žádné další fluoridové 

prostředky. 13 %  rodičů odpovědělo, že jejich děti používají zubní gely na základě 

doporučení stomatologa. 8 % rodičů podává dětem fluoridové tablety a 5 % rodičů 

uvedlo, že jejich děti používají dětské ústní vody (viz. graf č. 19). Z 10 rodičů, kteří 

používají u dětí tablety, gely nebo ústní vody uvedlo 8 z nich, že toto užívání je na 

základě lékařského doporučení a 2 rodiče jednají na základě vlastní iniciativy. 

Konkrétně 1 rodič podává dítěti fluoridové tablety a 1 rodič zubní gel.   

Graf č. 19: Další formy fluoridové prevence používané u dětí 

 

Komentář: Podávání fluoridových prostředků dětem bez doporučení lékaře a bez 

zvážení celkového příjmu fluoridů z ostatních zdrojů je rizikové a při vyšším příjmu 

hrozí postižení stálých zubů dentální fluorózou. Fluoridové tablety jsou v dnešní době 

volně prodejné a proto je nutné při jejich prodeji klienta upozornit na správné 

dávkování a používání a možná rizika plynoucí z předávkování.    
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4 Diskuze 

Z údajů získaných v praktické části práce vyplynulo, že stav chrupu populace je 

lékaři stále považován za neuspokojivý a to z důvodu nedostatečné hygieny dutiny 

ústní a nedostatečné prevence obecně. K redukci kazivosti chrupu jsou proto 

s výhodou využívány fluoridy, které mají ovšem pouze dílčí preventivní úlohu a jejich 

samotné užívání k redukci kazivosti nestačí.  

Jako základ fluoridové prevence jsou lékaři doporučovány především zubní 

pasty s fluoridy, které se staly samozřejmou součástí každodenní ústní hygieny a dále 

jsou individuálně doporučovány zubní gely, laky a ústní vody nebo fluoridové tablety či 

fluoridovaná sůl.  

Fluoridace pitné vody se v České republice již neprovádí a většina dotázaných 

lékařů nepovažuje za nutné její znovuzavedení především z důvodu rizika navýšení 

množství fluoridů u celé populace a ne jen u rizikových skupin. O bezpečnosti a 

významu této metody se vedou mezi odborníky spory a panují na ni rozdílné názory. 

Například Doc. MUDr. O. Brázda, CSc. ve článku „ Sláva a pád jedné preventivní 

metody“ uvádí: „Stálo by za zamyšlení, zda citované důvody zastavení fluoridace byly 

dostatečně relevantní. WHO opakovaně tuto preventivní metodu doporučila a řada 

států světa v ní nejen pokračuje, ale dokonce ji dále rozšiřuje.“ [Medical Tribune, 2008] 

Fluoridové tablety by měly být v současné době doporučovány pouze dětem se 

zvýšeným rizikem zubního kazu a to na základě vyhodnocení tohoto rizika s ohledem 

na celkový příjem fluoridů. V praxi se ale setkáváme s tím, že jsou některými lékaři 

fluoridové tablety stále doporučovány jako běžné fluoridové prostředky pro všechny 

skupiny dětí. 

Na používání fluoridované kuchyňské soli jsou sporné názory a doporučení jsou 

nejednotná. Nevýhodou této metody je minimální vliv na dětský chrup z důvodu 

nízkého příjmu soli v dětském věku a individuální spotřeba soli u dospělých. Obecným 

trendem je snižování množství soli v potravě a tudíž si lze klást otázky, zda tato metoda 

má v praktickém životě větší uplatnění.  
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Velmi důležité je nastavení optimálního příjmu fluoridů, které účinně snižuje 

riziko vzniku zubního kazu a současně nemá nežádoucí účinky na tkáně. Obzvláště 

důležité je pak toto nastavení u dětí z důvodu rizika vzniku dentální fluorózy stálých 

zubů. Z tohoto hlediska je velmi významná spolupráce mezi pediatry a stomatology, 

která se na základě získaných údajů z větší míry potvrdila a analýza rizika vzniku 

zubního kazu. Analýza rizika je důležitá pro sestavení individuální preventivní strategie 

při ošetřování chrupu. Ze získaných údajů ale vyplývá, že není všemi dotazovanými 

lékaři vyhodnocována.  

Výsledky práce dále potvrdily obavy lékařů, že řada rodičů odkládá první 

návštěvu stomatologa se svými dětmi na pozdější dobu, což je z hlediska vzniku 

zubního kazu velmi rizikové. Velké procento rodičů dětí také uvedlo, že nemá potřebné 

informace o prevenci vzniku zubního kazu, což otvírá prostor pro zlepšení komunikace 

mezi klienty a lékaři. O špatné informovanosti také svědčí skutečnost, že řada rodičů se 

při výběru zubních past řídí cenou nebo reklamou. Za nevhodné také považuji výběr a 

používání některých prostředků jako jsou fluoridové tablety nebo i gely u dětí na 

základě vlastní iniciativy rodičů bez doporučení lékaře. V těchto případech se uplatní 

odborné poradenství farmaceutického asistenta.   

Význam fluoridů v prevenci zubního kazu je zřejmý. Otázkou však zůstává 

bezpečnost fluoridové suplementace, která je diskutována v odborných kruzích a která 

je předmětem dalších výzkumů. Z teoretické části práce vyplývá, že například 

doporučení týkající se fluoridových tablet byla v posledních letech s ohledem na nové 

poznatky několikrát přehodnocena.  
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Závěr        

Práce se zabývá významem fluoridace v dnešní době. Fluoridy spolu se 

správnou hygienou dutiny ústní a s omezeným přísunem sacharidů v potravě tvoří 

základní aspekty v prevenci zubního kazu. Jejich hlavní účinek spočívá v potlačení 

demineralizačních a v podpoře remineralizačních procesů v povrchových vrstvách 

skloviny po prořezání zubů do dutiny ústní. V dnešní době jsou upřednostňovány 

hlavně lokální formy fluoridové prevence, které zajišťují v ústech mírně zvýšenou 

koncentraci fluoridů. Bezpečný příjem fluoridu se pohybuje v rozmezí 0,04 – 0,07 mg 

fluoridu na kg hmotnosti a den.       

Teoretická část práce přináší základní informace o fluoru a jeho sloučeninách,   

o stavbě zubu a příčinách a mechanismu vzniku zubního kazu. Dále se zabývá 

mechanismem účinku fluoridů v prevenci zubního kazu a jednotlivými metodami 

systémové a lokální fluoridace. Práce zachycuje vývoj těchto metod v čase a shrnuje 

jejich současné využití, dávkování a obecná doporučení při jejich používání.  

Praktická část práce prezentuje názory a doporučení lékařů týkající se 

problematiky fluoridace a dále se zabývá informovaností populace se zaměřením na 

rodiče dětí o fluoridové prevenci zubního kazu. Hlavní a dílčí cíle práce byly tímto 

naplněny.   
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Summary 

The importance of fluoridation at present time 

I chose the theme The importance of fluoridation at present time in relation to 

prevention of dental caries for my assignment. I chose this theme because there are 

different opinions on the use of fluoride products at present time. On the one side it is 

proved that the fluorides reduce the incidence of dental caries. It was proved in many 

studies. On the other hand an intake of fluorides from the different sources (e.g. 

foodstuffs, drinks, environment) increases and some experts warn against the risk of 

overdose and adverse effects of fluorides on the body. 

The main goal of my assignment is to present the latest information about 

fluoride supplements and new information about their dosage and indication. The 

main goal of the practical part is to present the opinions of specialists (paediatricians, 

dentists) about this issue. The second goal is to assess the knowledge of population 

about prevention of dental caries. 

In the theoretical part I focused my attention on the effects of fluorides and on 

the local and systemic forms of fluoride prevention. Introductory chapters are focused 

on fluorine and fluorine sources in nature. Other chapters deal with the tooth 

structure and tooth decay. Dental caries is one of the most common human disease 

and fluorides have a role in its prevention. Dental caries is an infectious disease of 

bacterial origin that causes demineralization of the hard tissues of teeth and their 

destruction. Fluorides inhibit loss of minerals from dental enamel during 

demineralization and encourage the process of remineralization that occur in our 

mouth. Fluorides are used in the local or the systemic forms. Toothpastes, gels and 

varnishes belong to the local forms. These forms are preferred. Salt fluoridation, water 

fluoridation and fluoride tablets belong to the systemic forms.   

In the practical part of my assignment I focused my attention on opinions of 

dentists and paediatricians about fluoridation. I used an interview method to obtain 

information. I found that the main changes relate to fluoridated water, fluoride tablets 

and toothpastes in recent years. The water fluoridation is the controlled addition of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bacterial
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fluoride to a public water to reduce tooth decay. It began in 1958 in the Czech Republic 

and stopped in 1993 for economic reasons. This method was effective in the past but 

the most of interviewed doctors doesn´t recommend its reintroduction at present time 

due to better dental hygiene, massive use of toothpaste with fluorides and high risk of 

dental fluorosis.  

The dosage and indication of fluoride tablets were also changed. Fluoride 

tablets were served for all children in school dental preventive programmes regardless 

of the daily intake of fluorides from other sources in the past. At present time fluoride 

tablets are recommended only for children with high risk of dental carries and always 

with regard to the daily intake of fluorides from other sources. The adequate intake of 

fluoride is from 0,04 to 0,07 mg / kg / day for children and adults at present time. Too 

much fluoride could cause dental fluorosis of developing permanent teeth or skeletal 

fluorosis. The other effects of fluorides on the human body (e.g. neurotoxic effects) are 

the subjects of research.  

In order to avoid these problems at children´s age it is important to follow the 

correct principles during toothbrushing and using a toothpastes with fluorides 

according to children´s age. Children must use the toothpaste with a lower contents of 

fluorides according to their age. Toothpastes for children under 6 years old should 

contain less than 500 ppm fluoride. Toothpastes for children from 6 to 12 years should 

contain 1000 ppm fluoride. Older children can use toothpastes for adults with 1500 

ppm fluoride.  

The condition of teeth in people in the Czech Republic is still not satisfactory in 

the opinion of doctors. They agree about the fact that fluorides have a role in 

prevention of dental caries but only in conjunction with dental hygiene and reduced 

intake of sugars. Fluorides should be recommended with regard to their potential risks. 

Key words: fluorides, dental caries, fluoride prevention, water fluoridation, fluoride 

tablets, toothpastes, risks of fluoride prevention, dental fluorosis 
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Přílohy 

Příloha č. 1:  

Řízený rozhovor se stomatology (v písemné podobě) 

Je určený k získání informací pro praktickou část absolventské práce na téma: Význam 

fluoridace v dnešní době 

Práci vypracovala: Jana Lišková, VOŠ Mills, Čelákovice, obor: Diplom. farm. asistent 

Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Zachariášová 

Získané informace budou použity výhradně pro účely mé absolventské práce.      

Předem velmi pěkně děkuji za spolupráci.        

Otázky pro stomatology:  

1. Jak byste ohodnotil/a stav chrupu současné populace? 

2. Jaký je Váš názor na fluoridovou prevenci zubního kazu? Má smysl?/ Má hlavní  

    úlohu? 

3. Jakou formu fluoridové prevence převážně doporučujete svým dětským pacientům?  

4. Od kolika let je u dětí vhodné začít s fluoridovou prevencí? 

5. Doporučujete dětským pacientům fluoridové tablety? (všem, vybraným skup.,  

     žádným)  

6. Jakou formu fluoridové prevence převážně doporučujete dospělým pacientům? 

7. Stanovujete u jednotlivých pacientů potenciální riziko vzniku zubního kazu? 

8. Jakou formu fluoridové prevence doporučujete dětem a dospělým pacientům  

    s vysokým rizikem vzniku zubního kazu?  

9. Jak se díváte na problematiku fluoridace pitné vody? Byl/a byste pro její     

    znovuzavedení? 

10. Je vhodné používat v rámci fluoridové prevence fluoridovanou kuchyňskou sůl? 

      U koho?  

11. Shledáváte u svých pacientů rizika v souvislosti s užíváním fluorid.preparátů?  

      (Dentální fluoróza? Jiné?)    
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Příloha č. 2:  

Řízený rozhovor s pediatry (v písemné podobě) 

Je určený k získání informací pro praktickou část absolventské práce na téma: Význam 

fluoridace v dnešní době 

Práci vypracovala: Jana Lišková, VOŠ Mills, Čelákovice, obor: Diplom. farm. asistent 

Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Zachariášová 

Získané informace budou použity výhradně pro účely mé absolventské práce.      

Předem velmi pěkně děkuji za spolupráci.        

Otázky pro pediatry:  

1. Stanovujete u jednotlivých dětských pacientů potencionální riziko vzniku zubního    

     kazu?  

2. Jaká jsou vaše doporučení ohledně vhodné fluoridové prevence u dětí? 

3. Doporučujete dětským pacientům fluoridové tablety? V jakých případech? 

4. Shledáváte rizika u dětských pacientů v souvislosti s užíváním fluorid. preparátů?  

    (Dentální fluoróza? Jiné?) 

5. Spolupracujete s nějakým stomatologem? 

6. V kolika letech doporučujete první návštěvu stomatologa?  
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Příloha č. 3:  

Dotazník pro rodiče 

Je určený k získání informací pro praktickou část absolventské práce na téma: Význam 

fluoridace v dnešní době 

Práci vypracovala: Jana Lišková, VOŠ Mills, Čelákovice, obor: Diplom. farm. asistent 

Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Zachariášová 

Získané informace budou použity výhradně pro účely mé absolventské práce.      

Předem velmi pěkně děkuji za spolupráci.        

Otázky pro rodiče: 

1. Byli jste informováni u dětského lékaře o prevenci vzniku zubního kazu (jak předejít,  

     nevhodná strava, hygiena DÚ, dětské pasty s fluoridy apod.)? 

     □ ano   □  ne   □ částečně 

2. Od koho jste získali informace o prevenci vzniku zubního kazu?  

     □ dětský lékař  □ zubní lékař  □ jiné zdroje  □ nemám informace 

3. V kolika letech dítěte proběhla první návštěva stomatologa? (Pokud neproběhla,  

    uveďte prosím věk dítěte.) 

     □ v 1. roce  □ ve 2. roce  □ ve 3. roce a později  □ ještě neproběhla – věk dítěte: …..      

4. Používáte u vašich dětí dětské zubní pasty s fluoridy? Pokud ne, uveďte prosím  

    důvod. 

     □ ano   □ nevím  □ ne – důvod: ………………. 

5. Čím se řídíte při výběru dětských zubních past?  

6. Používáte u svých dětí kromě zubních past některou další formu fluoridové  

    prevence? Pokud ano, je to na základě doporučení lékaře nebo z vlastní iniciativy?    

    □ ne   □  ano - jakou: ………………. 

                □  z vlastní iniciativy   □  doporučení lékaře 

 
 


