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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, po lete,  plní čerstvých dojmov z IV. 
česko-slovenského ortodontického kongresu v Bratislave sme pre Vás pri-
pravili druhé číslo časopisu Slovenskej ortodontickej spoločnosti. Na sep-
tembrovom kongrese bolo príjemné vidieť, ako majú k sebe blízko českí a 
slovenskí čeľustní ortopédi, ako vieme spolupracovať napriek tomu, že už 
mnoho rokov nie sme v jednej spoločnej republike.

Účasť na kongresoch spojených s plenárnou schôdzou Slovenskej orto-
dontickej spoločnosti je tiež bytostne dôležitá pre dobré fungovanie našej 
odbornej spoločnosti. Mať informácie o práci výboru a spolurozhodovať o 
smerovaní ortodoncie na Slovensku je potrebné a užitočné. Preto pevne 
verím v hojnú účasť na plenárnej schôdzi, ktorá sa bude konať v rámci kon-
gresu Slovenskej ortodontickej spoločnosti v Tatrách v roku 2020.
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Zo zasadania Výboru SOSZo zasadania Výboru SOS

 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia.

Držíte v rukách druhé číslo časopisu Čeľustný orto-
péd, ktorý vydáva Slovenská ortodontická spoloč-
nosť v rámci svojej činnosti podpory vzdelávania a 
informovania odbornej a laickej verejnosti. Dúfam, 
že sa vám toto číslo bude páčiť.

Na úvod by som vás chcel v mene Výboru SOS in-
formovať o aktuálnej situácii v čeľustnej ortopédii, 
o nových povinnostiach pre čeľustných ortopédov, 
ďalej o situácii pri poskytovaní zdravotnej starost-
livosti v  odbore čeľustná ortopédia lekármi bez 
špecializácie a o budúcich vzdelávacích aktivitách 
Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

S  veľkým potešením vás môžeme informovať 
o  spustení informačného portálu Slovenskej or-
todontickej spoločnosti, ktorý nájdete na známej 
adrese www.orto.sk. Stránka okrem aktuálnych 
informácii pre členov SOS ponúka aj základné in-
formácie o odbore pre širokú laickú verejnosť. Na 
stránke si pacienti môžu nájsť overené informácie 
o diagnostike a liečbe fixnými a snímateľnými apa-
rátmi, ako i rôzne tipy a triky pre zlepšenie starostli-
vosti o fixný aparát a dentálnu hygienu. Za najväčší 
prínos stránky považujeme register čeľustných or-
topédov, ktorí sú oprávnení poskytovať zdravotnú 
starostlivosť v našom odbore. V prípade, že vaše 
meno nie je uvedené v registri čeľustných ortopé-
dov, prosím kontaktujte niektorého z  členov vý-
boru. Všetky aktuálne kontakty na členov výboru 
nájdete na stránke v sekcii „Kontakt“. Na stránke 
intenzívne pracujeme a už čoskoro sa pacienti, ale 
aj naši kolegovia zubári, môžu tešiť na nový a zau-
jímavý obsah.

Stránka taktiež obsahuje, okrem interných doku-
mentov SOS, aj zdravotnú kartu pre doporučenú 
zdravotnú dokumentáciu, rôzne pomôcky, návody 
a iné užitočné informácie. Tieto sú prístupné našim 
členom po prihlásení. V sekcii „Kalendár“ nájdete 
všetky plánované vzdelávacie akcie SOS, katedry 
Čeľustnej ortopédie SZÚ Bratislava ako aj iné se-
mináre a  kurzy, ktoré sa organizujú v  spolupráci 
s  SOS. Pravidelne aktualizujeme aj termíny orto-

gnátnej poradne, ktorá sa koná na Klinike ústnej, 
čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK Bratislava.

Informácie k poskytovaniu zdravotnej starostli-
vosti v odbore čeľustná ortopédia lekármi bez 
špecializácie.

Čoraz častejšie sa stretávame so situáciou, kedy 
je pacientom poskytovaná zdravotná starostlivosť 
v  našom odbore zubnými lekármi bez špecializá-
cie. Len v poslednom štvrťroku sme za SOS podali 
na Odbor zdravotníctva príslušného VÚC niekoľko 
podnetov na prešetrenie tejto činnosti. Podľa nás 
ide o  jednoznačné porušovanie zákona 578/2004 
Z.z., poskytovaním zdravotnej starostlivosti bez po-
volenia. Na Slovenskú stále platí zákon, ktorým je 
odbor čeľustná ortopédia zaradený medzi špeciali-
zácie, na vykonávanie ktorej musí mať lekár diplom 
o špecializácii, licenciu príslušnej komory a riadne 
vydané povolenie VÚC na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti, v našom prípade v odbore čeľustná 
ortopédia. Svojim protiprávnym konaním dostavajú 
títo lekári pacientov do takmer neriešiteľnej situá-
cie. Ako lekári, ktorí nemajú oprávnenie vykonávať 
čeľustno-ortopedickú liečbu, nemôžu indikovať, ani 
liečiť, prípadne indikovať potrebné operačné zákro-
ky pre pacientov, ktorí čeľustno-ortopedickú lieč-
bu potrebujú. Pacientom zároveň vzniká rozsiahla 
škoda, v neposlednom rade vážna ujma na zdraví. 
Keďže boli uvedení do omylu,  svojich práv by sa 
mali domáhať súdnou cestou. Chceme týmto ko-
legyne, kolegov ale i pacientov vyzvať aby  v prí-
pade, že majú informácie o  poskytovaní ZS bez 
povolenia, neváhali informovať výbor SOS, ktorý 
bude bezodkladne postupovať v zmysle právneho 
poriadku SR a  všetky prípady riadne oznamovať 
príslušným úradom. Našim členom pripomíname, 
že v prípade ak sa pacient, ktorý bol protiprávne 
liečený zubným lekárom, dožaduje pokračovania 
v liečbe, tak z právneho hľadiska je možné na žia-
dosť pacienta takýto aparát len sňať a začať novú 
komplexnú ČO liečbu, so vstupným vyšetrením, 
stanovením liečebného plánu atď. V  takýchto prí-
padoch sa samozrejme, pre možné vyšetrovanie 
príslušnými úradmi, odporúča vedenie podrobnej 
zdravotnej a fotografickej dokumentácie.

Cenníky výkonov a VÚC

Taktiež by sme chceli upriamiť vašu pozornosť, že 
na základe § 79, ods. 1 písm. g) a písm. o) záko-
na č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, sta-
vovských organizáciách v zdravotníctve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, je lekár – poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti povinný umiestniť na prístupnom a 
viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných 
výkonov, ktoré poskytuje. Za prístupné a viditeľné 
miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstup-
ných priestoroch, v priestoroch čakárne, alebo 
iných verejne prístupných priestoroch zdravotníc-
keho zariadenia, taktiež uverejnenie na webovej 
stránke, ak ju má zriadenú. V prípade, že sa zmenia 
ceny poskytovaných výkonov, nestačí aktualizovať 
cenník v ambulancii. Lekár je povinný každú zme-
nu cenníka oznámiť príslušnému VÚC, inak môže 
byť voči nemu, v prípade sťažnosti pacienta, zača-
té správne konanie za neoprávnené účtovanie ne-
správnych cien výkonov.

GDPR

Na záver chceme pripomenúť všetkým našim čle-
nom povinnosti vyplývajúce zo zákona ohľadom 
vypracovania GDPR dokumentácie. V  spolupráci 
so spoločnosťou Eurotrading majú všetci členo-
via SOS alebo SKZL výraznú zľavu na vyhotovenie 
kompletnej dokumentácie. Zákonná povinnosť platí 
už od roku 2018, preto prosíme všetkých členov aby 
si potrebnú dokumentáciu dali do poriadku podľa 
možnosti čo najskôr, pokiaľ tak ešte neurobili.

Vzdelávacie podujatia

V  dňoch 19. – 21. septembra 2019 sa Bratislave 
konal spoločný IV. česko-slovenský ortodontic-
ký kongres, za účasti svetových kapacít čeľustnej 
ortopédie. Hlavnými témami kongresu bola liečba 
pacientov s  rázštepovými chybami a  interdiscipli-
nárna spolupráca. Medzi hlavné „ťaháky“ kongresu 
určite patrili prednášajúci Dr. Schneider Moser, 

Dr. Moser, Prof. Spena ale aj veľmi zaujímavá pred-
náška Dr. Czochrowskej o  autotransplantáciách 
v rámci čeľustnoortopedickej liečby.

Najbližší kongres Slovenskej ortodontickej spo-
ločnosti sa uskutoční v dňoch 26.-28. marca 2020 
vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria. Prezidentkou 
kongresu je MUDr. Katarína Jakubová a  hlavnou 
prednášajúcou bude Prof. Nazan Kücükkeleş s té-
mou: Liečba Angle III. triedy u detí a dospelých pa-
cientov. Tešíme sa na vašu účasť.

Katedra ČO SZU Bratislava organizuje vzdelávaciu 
akciu v  rámci seminárov čeľustnej ortopédie dňa 
19.10.2019. Prednášajúcimi na tému: Transverzálny 
rozmer v ortodoncii, definovanie klinickej perspek-
tívy, výzvy a riešenia sú Prof. Dr. Anmol Sing Kalha 
a Dr. Péter Borbély. Srdečne vás pozývame.

Verím, že si každý aj v tomto čísle časopisu nájde 
zaujímavé a prínosné články a za výbor SOS vám 
veľa pracovných a osobných úspechov želá

S priateľským pozdravom

Dr. med. dent. Marián Sabo
predseda výboru SOS

Informácie z výboru Slovenskej 
ortodontickej spoločnosti
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Začiatkom roka 2019 sme mali možnosť stretnúť sa 
na plenárnej schôdzi Slovenskej ortodontickej spo-
ločnosti v hoteli Tenis vo Zvolene. Odborný program 
lákal významnou osobnosťou svetovej ortodoncie 
Dr. Johnom Bennetom. Vypočuli sme si prednášku 
“Mechanika ortodontickej liečby - dnes a zajtra”. Dr. 
Bennet sa venoval témam ako sú čeľustnoortopedic-
ká liečba a dýchacie cesty, liečba posunom molárov 
do ll. Angleovej triedy, mechanika liečby po extrak-
cii druhých premolárov, agenéza druhých premolá-
rov, dekoronácia mliečnych molárov pri ich reinkú-
zii, liečba All/2 tried a manažment horných očných 
zubov. Spoločenský večer nám spríjemnila kapela 
Stay Tuned. Druhý deň prednášala Dr. J. Vrbová o 
biomechanike miniskrutiek, Dr. S. Dianišková o uni-
verzitnom programe Invisalign a čestnú prednášku 
venoval Dr. M. Sabo škole Dr. Williamsa. Čestné 
členstvo bolo udelené Dr. Stephenovi Williamsovi in 
Memoriam a  následne sme si jeho pamiatku ucti-
li minútou ticha. Po prestávke nasledovala plenár-
na schôdza výboru Slovenskej ortodontickej spo-
ločnosti. Preberalo sa množstvo tém a výbor nám 
pripomenul veľký význam účasti každého člena na 
plenárnych schôdzach Slovenskej ortodontickej 
spoločnosti.

Kongres Európskej ortodontickej spoločnosti sa 
konal 17. – 22. júna vo Francúzku v slnečnom Nice. 
Účastníkov lákali prednášky na témy „Oklúzia – sta-
bilita – temporomandibulárny kĺb“, „Genetika a or-
todoncia“ a „Linguálna ortodoncia“, či osobnosti 
európskej ortodoncie ako Dr. Benedict Wilmes, Dr. 
Simon Littlewood, Dr. Marco Rosa, Dr. Susana Pal-
ma a  mnohí ďalší. Prekongresový kurz o  absolút-
nom kotvení v ortodoncii viedol Dr. Junji Sugawara 
z  Japonska. V  prednáškach sa venoval výhodám 
surgery first operácií skeletálnych tretích tried a vý-
znamu skeletálneho kotvenia v pooperačnej liečbe 
komplexných ortodontických problémov. Európska 
federácia čeľustných ortopédov oslávila 50. výročie 
založenia a  preto prebiehalo tohtoročné stretnutie 
delegátov EFOSA v slávnostnom duchu. Na stretnutí 
sa preberalo množstvo tém ako potreba jednotné-
ho vzdelávania na podklade programu ERASMUS 
a potreba informovania verejnosti o našej špeciali-
zácii. Prezidentská recepcia sa konala v Parc de la 
Colline du Chateau. Odmenou za zdolanie schodov 
vedúcich k parku bol nádherný výhľad na Záliv anje-
lov (Baie des Angels). V rámci posterovej sekcie re-
prezentovala Slovensko MUDr. Alexandra Habajová.

MUDr. Miriam Alexandrová

MUDr. Miriam Alexandrová

Plenárna schôdza 
Slovenskej ortodon-
tickej spoločnosti 
s odborným 
programom, Zvolen,
17.- 21. 6. 2019

Obrázok 1: Kongresové centrum v Nice

Obrázok: Dr. Malagón a Dr. Peydro 
a účastníčky kurzu v Madride

Obrázok 2: MUDr. Alexandra Habajová 
pri prezentácii svojho posteru

V dňoch 1.-3. marca 2019 sme sa zúčastnili kurzu 
Master COIP, čo znamená Clear Ortho International 
Program, ktorý sa uskutočnil v Madride. V zastú-
pení slovenských farieb sme sa zišli tri - Dr. Lenka 
Paulisová, Dr. Lucia Richterová a Dr. Renáta Urban.

Prednášajúcimi lektormi boli dvaja ortodontisti zo 
Španielska Dr. Iván Malagón a Dr. Diego Peydro, 
ktorí svojou zapálenosťou pre vec strhli pozornosť 
všetkých zúčastnených. Tri dni boli nabité základ-
nými poznatkami o manažmente liečby s priehľad-
nými alignermi. Dozvedeli sme sa základné postupy 
v liečbe. Rozvinúť parabolický zubný oblúk, kontro-
lovať dolné rezáky a v neposlednom rade nastaviť 
správnu sekvenciu pohybov zubov. Taktiež zvoliť 
pre jednotlivé pohyby zubov správne nastavené 
attachmenty. Dr. Malagón s Dr. Peydrom zašli ďa-
lej ako je tradičné zmýšľanie ortodontistu. Pre nich 
nie sú limity v liečbe, remodelujú kosť a dokonalá 
oklúzia zaručuje stabilitu výsledku. Sú skutočnými 
architektmi zubných oblúkov, a  dokážu to s prie-
hľadnými alignermi.

Clear Ortho 
International Program
1.- 3. 3. 2019

Kongres EOS 2019, 
Nice
17.- 22. 6. 2019

MUDr. Renáta Urban

Správy z kongresov a školení Správy z kongresov a školení
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Výskyt bielych škvŕn na zuboch je napriek ťaž-
kostiam pri posudzovaní ich pôvodu veľmi častý. 
K vzniku tejto patológie skloviny demineralizačné-
ho charakteru dochádza pri malhygiene pacienta. 
Každý lekár, v zmysle súčasných zásad minimálne 
invazívnej stomatológie, hľadá metódu, ktorá vedie 
k najmenšej možnej strate tvrdého zubného tkani-
va. Biele škvrny sú častým dôsledkom ortodontic-
kej liečby fixným aparátom. Početné prvky týchto 
aparátov sťažujú udržiavanie správnej hygieny, naj-
mä v blízkosti zámkov. Rovnováha medzi deminera-
lizáciou a remineralizáciou sa tak presúva smerom 
k demineralizácii, v dôsledku čoho vzniká zubný 
kaz. Biele kariézne škvrny sa vyznačujú belavým 
matným a nepriehľadným vzhľadom. Najčastejšie 
sa objavujú na labiálnej strane predných zubov a 
spôsobujú značné estetické problémy. Medzi štan-
dardné liečebné postupy pri liečení bielych škvŕn 
patrí lokálna fluoridácia, zlepšenie hygieny ústnej 
dutiny pacienta s cieľom remineralizácie poškode-
nej skloviny, mikroabrázia spojená s lokálnou apli-
káciou tekutého hydroxyapatitu, prípadne použitie 
najnovšej metódy akou je infiltrácia zubného kazu 
tekutou živicou. V ťažkých prípadoch odvápnenia 
tvrdého zubného tkaniva, v prípade ktorých nie 
je možné použiť minimálne invazívne terapeutické 
metódy, sa odporúča použiť štandardné metódy, 
t.j. zubné fazety alebo obnovu zubov pomocou 
kompozitných materiálov.

Cieľ štúdie: Zhodnotiť účinnosť remineralizácie 
bielych škvŕn vyskytujúcich sa po ortodontickom 
liečení pomocou monoterapie pastou s obsahom 
fluóru, alebo kombináciou pasty s komplexom 
CPP-ACP + pasty s obsahom fluóru, prípravku na 
mikroabráziu skloviny + pasty s komplexom CPP-
ACP, respektíve pomocou prípravku na infiltráciu 
zubného kazu tekutou živicou.

Nulová hypotéza verifikovaná v štúdii: Samotná pas-
ta s obsahom fluóru je z hľadiska remineralizácie 
bielych škvŕn vyskytujúcich sa po ortodontickom 
liečení rovnako účinná ako jej kombinácia s pastou 
s komplexom CPP-ACP, prípravok na mikroabráziu 
skloviny + pasta s komplexom CPP-ACP, či prípra-
vok na infiltráciu zubného kazu tekutou živicou.

Úvod

Materiál a metodika

Odborná prácaOdborná práca

Demineralizácia skloviny u pacientov 
liečených fixnými ortodontickými aparátmi.
Enamel demineralisation in patients treated 
with fixed orthodontic appliances.
Lek.dent. Anna Haberko, Oddelenie Čeľustnej 
ortopédie Kliniky Stomatológie a Maxilofaciálnej 
Chirurgie Fakultnej Nemocnice L. Pasteura 
Súkromná prax Ortocell, s.r.o.

Biele škvrny (ang. white spot lesions, WSL) sú 
jedným z najnežiadúcejších vedľajších účinkov 
komplexnej ortodontickej liečby. Napriek rôznym 
metódam prevencie je ich výskyt po odstránení 
ortodontických zámkov stále veľmi častý. Títo pa-
cienti používajú po liečbe rôzne prípravky na pod-
poru remineralizácie bielych škvŕn: zubné pasty s 
fluórom alebo s komplexom kazeínového osfopep-
tidu s amorfným fosforečnanom vápenatým (CPP-
ACP), fluoridové laky, ústne vody s obsahom fluóru, 
prípravky na mikroabráziu skloviny a infiltráciu zub-
ného kazu živicou.

Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť účinnosť remine-
ralizácie bielych škvŕn zostávajúcich po ortodontic-
kej liečbe pomocou pasty „tekutá sklovina“ obsa-
hujúcej komplex CPP-ACP, mikroabrázie skloviny a 
infiltrácie zubného kazu tekutou živicou.

Kľúčové slová: biely zubný kaz, demineralizácia, re-
mineralizácia, mikroabrázia skloviny, infiltrácia zub-
ného kazu.

White spots lesions, WSL are one of the most un-
desirable side effects of comprehensive orthodon-
tic treatment. Despite many different methods of 
prevention, the frequency of their occurrence, upon 
removal of orthodontic brackets, is still very high. 
In use, there are various preparations to promote 
the remineralization of white sports lesions: fluori-
de toothpastes or casein phosphopeptide complex 
with amorphous calcium phosphate (CPP-ACP), 
fluoride varnishes, mouthwashes with fluoride, pre-
parations for enamel microabrasion and infiltration 
with resin. The paper evaluates the effectiveness 
of remineralization of white spots lesions remaining 
after orthodontic treatment using “liquid enamel” 
containing CPP-ACP , enamel microabrasion and 
infiltration with liquid resin.

Key words: white spots lesions, demineralization, 
remineralization, enamel microabrasion, infiltration 
of decay.

Abstrakt Abstract

Kvalifikácia do štúdie: Z pacientov liečených v ob-
dobí od roku 2014 do roku 2017 (100 pacientov: z 
60 dievčat, 40 chlapcov) bolo do štúdie zaradených 
12 pacientov (7 dievčat, 5 chlapcov). Kritériá pre 
zaradenie do štúdie spĺňali pacienti vo veku 15-21 
rokov, ktorí práve ukončili komplexnú ortodontickú 
liečbu a mali aspoň jednu bielu škvrnu v danej časti 
chrupu.

Štúdie sa nemohli zúčastniť pacienti s:
1. rázštepom pier alebo podnebia,
2. vrodenými kraniofaciálnymi vadami,
3. hypopláziou skloviny,
4. početnými výplňami na vestibulárnych 
 povrchoch zubov,
5. alergiou na bielkoviny kravského mlieka,
6. neukončenou terapiou fixným ortodontickým 
 aparátom.

Pacienti boli náhodne rozdelení do štyroch skupín 
(4 bloky po 3 pacientoch). Všetci pacienti, respek-
tíve ich zákonní zástupcovia, poskytli ústny súhlas 
s liečením.

U každého pacienta sa účinnosť remineralizačných 
činidiel vyhodnocovala subjektívne. Analýzy boli 
vykonané ihneď po odlepení zámkov (T0), tzn. pred 
aplikáciou jednotlivých prípravkov a následne po 
uplynutí jedného (T1), troch (T2) alebo šiestich (T3) 
mesiacov.

Pacientom z I. (kontrolnej) skupiny bolo doporuče-
né, aby počas obdobia pozorovania umývali zuby 
dvakrát denne zubnou pastou obsahujúcom 1000 
ppm fluóru. Dodatočná suplementácia fluórom v 
akejkoľvek forme nebola v tejto skupine povolená.

V II. skupine (pasta s komplexom CPP-ACP + pas-
ta s obsahom fluóru) bola aplikovaná zubná pasta 
s obsahom fluóru spolu s prípravkom tekutej sklo-
viny. Pacienti boli poučení, aby dvakrát denne po 
umytí zubov nanášali čistým prstom na povrch zu-
bov pastu s komplexom CPP-ACP a nechali ju pred 
vypláchnutím úst pôsobiť minimálne 5 minút. Tento 
prípravok okrem komplexu CPP-ACP obsahuje 900 
ppm fluóru. Okrem toho uvoľňuje vápnik a fosfor, 
čím v ústnej dutine pomáha vytvárať nasýtený roz-
tok týchto chemických prvkov. Po aplikácii pasty 
by mali pacienti vynechať po dobu minimálne 30 
minút jedenie a pitie. Iná forma suplementácie fluó-
rom nebola povolená.
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V III. skupine (pasta s komplexom CPP-ACP + prí-
pravok na mikroabráziu skloviny) bolo v zubnej 
ambulancii jednorázovo vykonané ošetrenie zub-
nej skloviny (mikroabrázia) pri použití kofferdamu 
a následne bola na zuby pacienta na približne 10 
minút aplikovaná pasta pasta s komplexom CPP-
ACP. Pacient mal ďalej sám doma raz denne apli-
kovať pastu s komplexom CPP-ACP. Po aplikácii 
pasty mal vynechať 30 minút jedenie a pitie. Po-
užitie iných prípravkov obsahujúcich fluór nebolo 
povolené.

Pacienti zo IV. skupiny (infiltrácia zubného kazu 
tekutou živicou) podstúpili v stomatologickej am-
bulancii jednorázové ošetrenie zubného kazu me-
tódou infiltrácie s izolovaním miesta ošetrenia 
pomocou kofferdamu. Celkový čas potrebný na 
vykonanie ošetrenia v stomatologickej ambulancii 
bol cca. 40 min. Použitie iných prípravkov obsahu-
júcich fluór nebolo povolené.

Na zaznamenávanie bielych škvŕn bol použitý 
štandardný dotazník. Hodnotili sa labiálne plochy 
každého zuba, od prvého rezáka až po druhý čre-
nový zub po oboch stranách oblúka. Pred subjek-
tívnym hodnotením boli zuby vyhladené pemzovým 
práškom bez obsahu fluóru, opláchnuté a následne 
vysušené. Na subjektívne kvantitatívne hodnote-
nie bielych škvŕn bolo použité bodovanie a kritéria 
podľa Boyda (41) a vizuálne hodnotenie (tabuľka 1). 
Hodnotili sa fotografie umožňujúce porovnať stav 
pred zahájením liečby s efektmi získanými po jej 
ukončení, ako aj hodnotenie a spokojnosť pacienta. 
Lekár aj pacient hodnotili výsledky liečby výlučne 
vizuálne (subjektívne). Alternatíva: vizuálne (subjek-
tívne) hodnotenie + objektívne hodnotenie pomo-
cou zariadenia na detekciu zubného kazu laserom.

1. U pacientov z I. (kontrolnej) skupiny sa v časových bodoch T0, T1, T2 ani T3 nepodarilo zaznamenať 
žiadne významné zmeny pokiaľ ide o zmenšenie veľkosti bielych demineralizačných škvŕn.

2. U dvoch pacientov z II. skupiny (pasta s obsahom fluóru + pasta s komplexom CPP-ACP) bolo pozoro-
vané čiastočne zlepšenie v čase T1 a T2 a uspokojivé efekty v čase T3. U jednej osoby neboli v čase T1, 
T2 ani T3 pozorované žiadne zmeny.

3. U troch pacientov z III. skupiny (prípravok na mikroabráziu skloviny + pasta s komplexom CPP-ACP) 
nebolo v čase T0 pozorované žiadne zlepšenie, zatiaľ čo u dvoch pacientov z tejto skupiny bolo pozo-
rované zlepšenie v čase T1 a T2, a následne dobré efekty v čase T3. U jedného pacienta z tejto skupiny 
nebolo v časoch T0,T1,T2 pozorované žiadne zlepšenie, zatiaľ čo v čase T3 došlo u neho k čiastočnému 
zlepšeniu.

4. U všetkých troch pacientov zo IV. skupiny (infiltrácia zubného kazu tekutou živicou) boli v časoch 
T0,T1,T2 a T3 pozorované zmeny v estetike. Pacienti z tejto skupiny boli s dosiahnutými účinkami najviac 
spokojní a v ich prípade bol účinok viditeľný najrýchlejšie.

Vyhodnotenie:

Výsledky štúdie

Počet bodov Kritéria

0 Žiadne viditeľné biele škvrny alebo zmeny povrchovej štruktúry (žiadne odvápnenie)

1 Viditeľná biela škvrna bez zmeny povrchovej štruktúry (mierne odvápnenie)

2 Viditeľná biela škvrna s drsným povrchom nevyžadujúca výplň (stredné odvápnenie)

3 Viditeľná biela škvrna vyžadujúca výplň (intenzívne odvápnenie).

 Graf 1. Výsledky výskumu v I. (kontrolnej) skupine

Graf 3. Výsledky výskumu v III. skupine (prípravok na 
mikroabráziu skloviny + pasta s komplexom CPP-ACP)

Graf 2. Výsledky výskumu v II. skupine (pasta s fluórom 
+ pasta s komplexom CPP-ACP)

Graf 4. Výsledky výskumu v IV. skupine (infiltrácia 
zubného kazu tekutou živicou)
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1. Použitie zubnej pasty s fluórom a zubnej pasty s 
fluórom v spojení s tekutou sklovinou neprinieslo z 
hľadiska remineralizácie bielych škvŕn po ortodon-
tickom liečení žiadne dodatočné výhody.

2. Použitie prípravkov na mikroabráziu skloviny v 
spojení s pastou s komplexom CPP-ACP prinies-
lo málo uspokojivé účinky. Len pacienti, ktorí spo-
lupracovali s lekárom a dodržiavali jeho pokyny 
ohľadne pravidelného používania pasty s komple-
xom CPP-ACP dosiahli po uplynutí 3 mesiacov vi-
zuálne efekty a boli s účinkom liečby spokojní.

3. Pri použití zubnej pasty s fluórom, tekutej sklo-
viny (pasta s komplexom CPP-ACP), respektíve 
v prípade ošetrenia prípravkom na mikroabráziu 
skloviny v spojení s pastou s komplexom CPP-ACP 
je následná spolupráca pacienta s lekárom mimo-

riadne dôležitá. Dôležitá je nielen angažovanosť 
lekára, ale aj sebadisciplína pacienta, najmä po-
kiaľ ide o udržiavanie dobrej hygieny ústnej dutiny. 
Nevyhnutné je pravidelné čistenie zubov, aplikácia 
pasty s komplexom CPP-ACP presne podľa poky-
nov lekára, a to aj po ošetrení zubnej skloviny s po-
mocou mikroabrázie .

4. Najlepšie výsledky dosiahli pacienti zo IV. sku-
piny, ktorí v stomatologickej ambulancii podstúpili 
ošetrenie zubného kazu (infiltrácia tekutou živicou). 
Pravdepodobne je to čiastočne podmienené tým, 
že ide o v súčasnosti najúčinnejšiu metódu remi-
neralizácie bielych kariéznych škvŕn. Čiastočne aj 
tým, že táto metóda nevyžaduje od pacienta prak-
ticky žiadnu následnú spoluprácu. Pacienti tejto 
skupiny boli s dosiahnutými výsledkami najviac 
spokojní.
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Aj keď je prevencia bielych škvŕn počas komplex-
ného ortodontického liečenia cieľom každého če-
ľustného ortopéda, ich výskyt je stále pomerne 
častý (16,4). Po odlepení zámkov je preto nevyhnut-
né použiť remineralizačné prípravky, od ktorých sa 
očakáva obnovenie hlbších vrstiev bielych škvŕn, 
a teda zlepšenie estetického dojmu a spevnenie 
štruktúry skloviny (4). Exogénna aplikácia fluorido-
vých zlúčenín je najlepšie vedecky dokumentova-
ným preventívnym opatrením zabraňujúcim vzni-
ku zubného kazu, obzvlášť v jeho počiatočnom, 
zvrátiteľnom štádiu - t.j. v štádiu demineralizácie 
lokalizovanej len v rámci skloviny (20, 21,26). Kon-
centrácia a použité dávkovanie fluóru však vedú k 
početným sporom. Fluoridové prípravky, ktoré v 
počiatočných fázach uvoľňujú vysoké dávky fluóru 
(ejekčný efekt), sú pri zvyšovaní odolnosti skloviny 
voči odvápňovaniu účinnejšie (27,4). Nízke koncen-
trácie fluóru sú však účinnejšie pri remineralizácii 
skloviny (28,4). Vysoká koncentrácia fluóru fyzic-
ky blokuje možnosť prenikania iónov vápnika cez 
povrchovú vrstvu skloviny do jej hlbšie položených 
vrstiev (29,4). Vysoké dávky fluóru sa preto odpo-
rúčajú vtedy, ak chceme zastaviť proces tvorby lé-
zií, zatiaľ čo nízke dávky skôr vtedy, ak nám záleží 
na remineralizácii a kontrolovaní priebehu týchto 
zmien (4). Iní autori poukazujú na skutočnosť, že 
okrem každodenného hygienického ošetrovania 
zubov pomocou zubných pást s obsahom fluóru sú 
rovnako dôležité aj ústne vody s obsahom fluóru 
(23,26). Morrier je, na druhej strane, toho názoru, 
že v prípade demineralizácie vytvorenej počas or-
todontického liečenia je najdôležitejšia predovšet-
kým hygiena ústnej dutiny, a potom až aplikácia 
fluoridových prípravkov. Ako ďalšie prípadné opat-

renia uvádza eventuálnu infiltráciu zubného kazu, 
ale taktiež aj aplikáciu antibakteriálnych prípravkov 
alebo laserovú terapiu (24,26). Infiltrácia zubného 
kazu tekutou živicou je najnovšou metódou liečenia 
bielych škvŕn. Pred desiatimi rokmi sa skupina ved-
cov z Univerzity Charite (Berlín, Nemecko) zamera-
la na vyvinutie postupu a materiálov umožňujúcich 
liečenie kariéznych lézií v ich ranných štádiách pri 
použití mikroinvazívnych metód, ktoré by obme-
dzovali prípadnú stratu tvrdého zubného tkaniva 
až na minimum (30,31,32,33). Metóda infiltrácie 
zubného kazu sa ukázala byť účinným spôsobom 
prevencie progresie zubného kazu, tvoriac akúsi 
difúznu bariéru pre kariogénne substráty nachá-
dzajúce sa vo vnútri lézie (30,34). In vitro a in vivo 
štúdie ukázali, že infiltrácia zubného kazu je účin-
nou metódou kontrolovania a maskovania bielych 
škvŕn (30,35,36). Klinická štúdia, uskutočnená po 
dlhšom čase od zákroku s cieľom zistiť, či sa farba 
skloviny vplyvom zákroku mení, preukázala, že v 
priebehu šiestich mesiacoch od zákroku je farba 
skloviny aj naďalej stabilná. Lézie, ktorých sa in-
filtrácia priamo týkala, si naďalej udržiavali farbu, 
ktorú získali (30,37). Infiltrácia tekutou sklovinou je 
teda sľubnou terapeutickou metódou, ktorá umož-
ňuje získať uspokojivé estetické výsledky. V litera-
túre je možné nájsť publikácie, podľa ktorých má 
živica používaná pri infiltrácii v podmienkach in vit-
ro pri dlhodobej expozícii farbivám tendenciu meniť 
svoju farbu. Treba preto pacienta poučiť a upozor-
niť, aby v budúcnosti venoval zvýšenú pozornosť 
výrobkom, ktoré môžu spôsobiť farebné škvrny na 
zuboch, (silný čaj, čierna káva, červené víno) Od-
porúča sa spotrebu týchto výrobkov obmedziť (25).

K demineralizácii skloviny môže dochádzať pri 
malhygiene pacienta počas ortodontickej liečby. 
Zmeny sa najčastejšie pozorujú na bočných rezá-
koch čeľuste a na očných zuboch sánky, na ich 
labiálnych povrchoch distálne v blízkosti zubných 
krčkov. V priebehu prvých týždňov po odstránení 
zámkov sa lézie dosť rýchlo zmenšujú. Približne 
polovica lézií sa po 6 mesiacoch samočinne a bez 
nasadenia akejkoľvek špeciálnej liečby reminerali-
zuje (42). Každého pacienta je dôležité dobre infor-
movať tak o výhodách ako aj o rizikách a vedľaj-

Diskusia

Záver
ších účinkoch každej liečby. Liečbu bielych škvŕn je 
možné obmedziť len na obyčajné aplikovanie pasty 
s komplexom CPP-ACP, čo môže vykonávať aj sám 
pacient. Je možné zvážiť kombinovanú liečbu mik-
roabráziou skloviny s aplikáciou pasty s komple-
xom CPP-ACP, prípadne o monoterapiu metódou 
infiltrácie zubného kazu tekutou živicou. V prípade 
závažnejších bielych škvŕn môže byť potrebné zvá-
žiť konzervatívnu alebo protetickú liečbu. Pri výbe-
re konkrétneho druhu terapie pre daného pacienta 
musíme postupovať podľa zásad minimálne inva-

zívnej stomatológie. Každý prípad je potrebné zvá-
žiť individuálne, počúvajúc pritom potreby každého 
jedného pacienta. Od samého začiatku ortodontic-
kej liečby je nesmierne dôležité učiť pacienta udržo-
vať správnu hygienu ústnej dutiny, poskytovať mu 

príslušné hygienické pokyny, prípadne zapisovať v 
jeho zubnej karte stav hygieny ústnej dutiny. Vďaka 
takémuto postupu budeme môcť zredukovať vý-
skyt bielych škvŕn u pacientov, zlepšiť estetiku ich 
zubov a značne zvýšiť kvalitu našej práce.
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Rázštepy tváre patria medzi najčastejšie vrodené 
vývojové chyby s incidenciou na Slovensku 1: 600 
– 800 pôrodov, v zahraničnej literatúre sa uvádza 
približne 1:1000 pôrodov. [5, 11] Rázštepy tváre 
patria medzi kraniofaciálne malformácie vznikajú-
ce poruchou vývoja 1. a 2. viscerálneho oblúka v 
období 5. – 7. týždňa gravidity. Vyskytujú sa v rôz-
nych formách. Z patofyziologického hľadiska sú 
rázštep pery a podnebia (CLP) a izolovaný rázštep 
podnebia (CP) dva úplne odlišné defekty. CLP za-
čína vždy na pere a pokračuje v rôznej miere dor-
zálnym smerom (alveolus, tvrdé podnebie po fo-
ramen incisivum). CP vždy začína na uvule (uvula 
bifida je najmiernejšia forma) a pokračuje dopredu, 
postihuje buď len samotné mäkké podnebie alebo 
oboje, mäkké i tvrdé podnebie. CLP i CP sa môžu 
vyskytnúť ako izolované defekty, alebo ako súčasť 
chromozomálnych patológií alebo syndrómov. De-
tailným prenatálnym ultrazvukovým vyšetrením je 
ľahšie detekovať CLP ako vyšetrenie štruktúr pod-
nebia postihnutých pri CP, hlavne mäkkého pod-
nebia. Skutočnosť, že úroveň detekcie CP je veľmi 
nízka 0-1,4 % [3, 4, 8, 9, 17, 22] demonštruje, že 
neexistujú kvalitné sonografické markery izolova-
nej CP. Na obrázkoch č. 1-5 môžeme vidieť rázštep 
pery a podnebia v rôznych rovinách zobrazenia v 
porovnaní s normálnym nálezom.

Podnebie má kopulovitý tvar, preto nemôže byť 
zobrazené ako celok dvojdimenzionálnym ultrazvu-
kom (2D). Navyše aj okolité kostné štruktúry kom-
plikujú ultrazvukové vyšetrenie. Keďže sa celé 
podnebie nedá zobraziť, snahou viacerých autorov 
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Možnosti prenatálnej diagnostiky a liečby 
rázštepov v orofaciálnej oblasti.
Possibilities of prenatal diagnosis and 
therapy of orofacial clefts.
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Prenatálna diagnostika a liečba rázštepov v orofa-
ciálnej oblasti zostáva dodnes veľkou výzvou. Ich 
riešeniu sa venuje interdisciplinárny tím špecialis-
tov. Záchyt začína v prenatálnom období a  liečba 
pokračuje až do dospelosti. Cieľom liečby je do-
siahnutie funkčnej a estetickej rehabilitácie. 
Kľúčové slová: rázštepy orofaciálnej oblasti, prena-
tálna diagnostika, ortodontická liečba

Prenatal diagnosis and treatment of clefts in the 
orofacial area remains a major challenge to this 
day. Their solution is dealt with by an interdiscipli-
nary team of specialists. The record begins in the 
prenatal period and treatment continues until adul-
thood. The aim of the treatment is to achieve func-
tional and aesthetic rehabilitation.
Key words: orofacial clefts, prenatal diagnostics, 
orthodontic therapy
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Abstract

bolo nájsť aspoň jednu štruktúru podnebia, kto-
rá by mohla slúžiť ako marker pre celé podnebie. 
Pretože CP začína vždy v uvule, prítomnosť nor-
málnej uvuly znamená prítomnosť nepoškodeného 
podnebia. Ak je však uvula abnormálna alebo ju nie 
je možné zobraziť, poukazuje to na možný defekt 
podnebia. Defekt by sme mali zobraziť v stredo-
vej rovine mäkkého podnebia. Wilhelm a Borgers 
(2010) [23] prirovnali marker uvuly k znamienku „= 
- equal sign“ a podrobne popísali postup vizuali-
zácie. V 90,7% prípadov (605/667) vizualizovali ty-
pické „equal sign“ a v sagitálnom reze sa poda-
rilo zobraziť mäkké podnebie v 85,3% prípadov 
(569/667). Aspoň jednu z dvoch štruktúr (uvula vo 
frontálnom reze alebo mäkké podnebie v sagitál-
nom reze) zobrazili v 98,4% (656/667) prípadoch.

V súbore zachytili tri rázštepy. V ôsmich (1,2%) prí-
padoch neboli schopní posúdiť uvulu ani mäkké 
podnebie pre nepriaznivú polohu plodu. Detekcia 
CP v tehotenstve zostáva naďalej veľkou výzvou 
prenatálnej diagnostiky. Nízka miera záchytu je 
dôkazom zložitej vizualizácie CP počas rutinného 
vyšetrovania.[ 3, 4, 8, 9, 17, 22] Navyše dokonca 
aj keď existuje podozrenie na CP, je diagnostická 
presnosť nízka. Offerdal a kol.[17] v štúdii so súbo-
rom 50000 neselektovaných pôrodov našiel 25 prí-
padov CP po pôrode bez rázštepu pery. Ani jedna 
z nich nebola zachytená prenatálne. Gilham a kol. 
[8] publikovali 252 prípadov CP bez rázštepu pery, 
žiadny z nich nebol diagnostikovaný pred pôrodom. 
3D zobrazenie ponúka nový prístup vo vyšetrovaní 
kopulovitého podnebia. Niekoľko štúdií sa zame-
riavalo na 3D zobrazenie podnebi a boli popísané 
rôzne techniky.[1, 2, 6, 19, 20, 21, 23, 24] Tieto štú-
die sa primárne zameriavali na metodológiu zobra-
zenia štruktúr podnebia u zdravých plodov. Počet 
popísaných patológií bolo veľmi málo. Faure a kol.
[6] a Wong a kol.[24] nezahrnuli ani jednu patológiu. 
Pilu a Segata[19] hlásili 1 prípad.

Zdá sa, že nové 3D technológie majú svoje jasné 
limity vo vyšetrovaní mäkkého podnebia. Neexis-
tuje presný popis CP vizualizácie mäkkého podne-
bia. Každé CP začína od uvuly a pokračuje ďalej 
dopredu do rôznej vzdialenosti, preto vizualizácia 
normálnej uvuly by mala stačiť na vylúčenie CP. 3D 
technológie nie sú vhodné na rutinný záchyt izolo-
vaných CP. V screeningových programoch použí-
vame 2D ultrazvuk, 3D vizualizácia vyžaduje dobré 
akustické podmienky a získanie kvalitných objemo-
vých údajov, čo je limitujúce pre rutinné používanie 

v bežnej praxi. Počas vizualizácie mäkkého podne-
bia v sagitálnej rovine je veľmi dôležité zobrazenie 
dynamiky v reálnom čase. Spoľahlivé zobrazenie 
dosiahneme niekedy len počas hltania plodu, keď 
sa mäkké podnebie nadvihuje jazykom.

Informácia o výskyte rázštepu u nenarodeného 
dieťaťa je pre rodičov významná, kedže ide o lo-
kalizáciu na tvári, ktorá je najnápadnejšia a vada 
ovplyvní nielen estetiku tváre, ale môže zasiahnuť 
štruktúry, ktoré formujú reč, prehĺtanie a dýcha-
nie. Dispenzarizácia detí je od narodenia praktic-
ky po dospelosť. Rázštepy v orálnej oblasti často 
spôsobujú sekundárne problémy s prehĺtaním a 
časté neliečené zápaly môžu významne ovplyvniť 
sluch. Rodičia by sa mali pripraviť na niekoľkoroč-
ný maratón k dosiahnutiu estetiky tváre, funkcie 
zubných oblúkov, či správnej výslovnosti. Liečba 
rázštepov je komplexná a dlhodobá, vyžaduje tí-
mový prístup viacerých špecialistov [18], ktorí sú 
združení v rázštepovom centre (na Slovensku na-
príklad rázštepová poradňa Kliniky plastickej chi-
rurgie UN Ba – Ružinov, Bratislava). Novorodenca 
vyšetrí tím zložený z plastického chirurga, pediatra, 
foniatra, otorinolaryngológa, logopéda a čeľustné-
ho ortopéda. Dieťa a jeho rodičia potrebujú ešte v 
prípade prenatálnej diagnostiky genetika, psycho-
logickú podporu a neskôr po narodení dieťaťa skú-
seného stomatológa. Na Slovensku sa deti, ktoré 
sa narodia s rázštepom v orofaciálnej oblasti liečia 
až na troch klinikách – v Bratislave, Košiciach a v 
Banskej Bystrici. Národné centrum zdravotníckych 
informácií uvádza vo svojich výročných správach 
počet hlásených vrodených vývojových chýb podľa 
orgánového postihnutia. V roku 2013 bolo celkovo 
narodených 79 detí s rázštepom pery a rázštepom 
podnebia (Q35 – Q37), čo zodpovedá incidencii 1,4 
na 1000 živonarodených detí. V roku 2014 bolo hlá-
sených 65 novorodencov s rázštepom pery a pod-
nebia, v roku 2016 bolo nahlásených až 99 prípa-
dov. Klinika Detskej fakultnej nemocnice v Banskej 
Bystrici (DFN BB) uvádza štatistické údaje o ope-
ráciách novorodencov s rázštepom v orofaciálnej 
oblasti v počte 25 cheilosutúr u novorodencov do 
10 dní života a 19 po 10. dni života v roku 2016. V 
tom istom roku v DFN BB operovali aj 33 palato-
plastík. Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetic-
kej chirurgie LF UK a UN Bratislava prijala podľa 
záznamov bratislavského rázštepového centra v 
roku 2017 41 detí a v roku 2018 38 detí s rázštepom 
v orofaciálnej oblasti.Obrázok č. 5

Sagitálny rez - rázštep pery v 3D zobrazení
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Záver:

Liečebný protokol v prvých dňoch po narodení die-
ťaťa u detí s najzávažnejšou formou rázštepu za-
hŕňa prechirurgickú prípravu v podobe nasoalveo-
lárneho moldingu, ktorý zlepšuje neskoršiu estetiku 
nosa a redukuje potrebu ďalších operácií nosa.[10] 
Čeľustnoortopedická príprava novorodencov ešte 
pred operáciou pery upravuje postavenie devio-
vaných segmentov maxilly, tvaru nosných krídel a 
množstva mäkkých tkanív potrebných pre rekon-
štrukciu.[14] Vo svete je väčšinou preferovaná prvá 
operácia vzhľadom na váhu dieťaťa a riziká spojené 
s celkovou anestéziou medzi 3. a 6. mesiacom po 
narodení dieťaťa, uzáver pery a formovanie nosa. 
Na pracoviskách v Banskej Bystrici, ale aj naprí-
klad v Prahe a Brne sa operujú deti mladšie ako 10 
dní so snahou dosiahnuť fetálne hojenie operačnej 
rany. Výhodou neonatálnych operácií je podpora 
psychickej pohody rodiny, keď sa viditeľný defekt 
na tvári rieši veľmi skoro po narodení. Mäkké a 
tvrdé podnebie sa obvykle operuje medzi 7. a 12. 
mesiacom, aby bol čo najmenej ovplyvnený rast 
podnebia, ale zároveň, aby bolo zlepšené prijíma-
nie potravy s prechodom na tuhú stravu, a aby bol 
podporený správny vývoj reči a výslovnosť. Fonia-
ter a klinický logopéd sledujú ďalší vývoj reči a v 
prípade potreby iniciujú ďalšiu operáciu vo vyššom 
veku. Chirurgická liečba smerovala k zníženiu veku 
primárnych rekonštrukcií, zavedeniu vomeroplasti-
ky a k chirurgickej rekonštrukcii alveolárneho vý-
bežku pred prerezaním trvalého očného zuba (od 
8. roku veku), kedy sa vkladá spongiózna kosť na 
spojenie a stabilizáciu segmentov hornej čeľuste. 
Monitorovanie stomatológom a čeľustným ortopé-
dom a röntgenologické kontroly detí s rázštepom 
sú veľmi dôležité vzhľadom na časté anomálie tva-
ru a počtu zubov.[7] Aj bez viditeľného poškodenia 
alveolárneho výbežku mohol byť prenatálne po-
škodený vývoj dentálnej lišty a často nachádzame 
agenézy zubov, zdvojenie zubov, makrodontické 
alebo dysplastické laterálne rezáky. Problémom z 
čeľustnoortopedického hľadiska je aj tvar zubného 
oblúka, jeho deformácia, zúženie, skrátenie dĺžky 
maxilly, jej dorzálna pozícia, ktoré sú v priamej sú-
vislosti s chirurgickými zákrokmi. Veľkosť jazvy a 
jej umiestnenie na podnebí závisí na type rázštepu 
a chirurgickej metóde z raného detstva. Tvar zub-
ného oblúka je u pacienta s rázštepom v priamej 
súvislosti so zjazveným tkanivom hornej pery, ale 
aj s morfológiou podnebia po chirurgickom výko-
ne.[13] Aj po ukončení aktívnej ortodontickej liečby, 
ktorej cieľom je expandovať zubný oblúk a zaradiť 
založené zuby do zubného oblúka, sú potrebné 

pravidelné kontroly v retenčnej fáze liečby s aktív-
nymi retenčnými snímateľnými aparátmi, napríklad 
retenčnou platňou s expanznou skrutkou, keďže je 
dokázaná stála tendencia hornej čeľuste a zubné-
ho oblúka ku kolapsu. Šírka a dĺžka zubného oblú-
ka sa postupne zmenšujú. Tlak a ťah jaziev je stály, 
vzniká počas vývoja tváre a pretrváva počas celé-
ho života.[12]

Správna korekcia funkčných problémov súvisia-
cich s rázštepmi v orofaciálnej oblasti a dosiah-
nutie zlepšenia estetiky detí narodených s touto 
diagnózou si vyžaduje interdisciplinárny prístup 
viacerých skúsených odborníkov a veľa trpezlivos-
ti a spolupráce zo strany pacienta a jeho rodičov. 
Motivácia je kľúčom k úspechu a prenatálna diag-
nostika umožní rodičom pripraviť sa psychicky na 
niekoľkoročný maratón vyšetrení a zákrokov.

Obrázok č. 1
Rázštep pery

Obrázok č. 2
Sagitálny rez – normálny profil

Obrázok č. 4
Sagitálny rez - rázštep pery a podnebia.

Obrázok č. 3
Normálna horná pera
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Terapia tínedžerov priesvitnými 
vyrovnávacími dlahami
Therapy of teenagers using clear aligners
Kazuistika
MDDr. Michal Volkov, Katedra čeľustnej ortopédie, 
LF SZU, Bratislava MUDr. Simona Dianišková, 
PhD., MPH., Katedra čeľustnej ortopédie, LF SZU, 
Bratislava

Literárne údaje o využití priesvitných vyrovnávacích 
dláh pri liečení čeľustnoortopedických anomálií 
u dospelých existujú, avšak údaje o liečení adoles-
centov pomocou týchto dláh sú ojedinelé. Preto je 
cieľom tohto článku hodnotiť efektivitu terapie prie-
svitnými vyrovnávacími dlahami u pacientov v ado-
lescentnom veku.

Zo skúmaného súboru súboru vyberáme 16 ročnú 
pacientku v  Angle I. triede s otvoreným zhryzom 
13-23, úzkou maxilou, dolným frontálnym stesna-
ním, s lingválnou inklináciou zuba 31 a s posunu-
tým horným stredom o 0,5 mm doprava.

Pacientka bola liečená priesvitnými vyrovnávacími 
dlahami a liečba trvala 10 mesiacov. Celkovo nosila 
17 dláh v hornej aj v dolnej čeľusti, ktoré si pacient-
ka menila po 14 dňoch. Liečba u pacientky viedla k 
uzavretiu otvoreného zhryzu, rozšíreniu maxilárne-
ho oblúka a úprave stesnania dolného frontálneho 
úseku chrupu. Vzhľadom na pomerne krátku dobu 
liečby je jej výsledok maximálne uspokojivý tak 
z profesionálneho hľadiska, ako aj z hľadiska po-
žiadaviek pacienta.

Kľúčové slová: liečba adolescentov, Angle I trieda, 
priesvitné vyrovnávacie dlahy

A 16 years old female patient with Angle I  class, 
open bite 13-23, narrow maxilla, lower frontal crow-
ding, with lingual inclination of tooth 31 and with 
upper midline shift by 0.5mm to patient’s right. 
Data from literature about using clear aligners in 
adult patients are common, however data about 
treatment of adolescents using clear aligners are 
rare. Therefore, the aim of this article is to evalua-
te the efficiency of using clear aligners in teenage 
patient.

The patient was treated by clear aligners. The 
duration of the treatment was 10 months. In total 
17 aligners were used in the upper and lower jaw, 
changed every 2 weeks. The results of the tre-
atment were: closing of the open bite, expansion 
of the maxillary arch and correction of the lower 
frontal crowding. Regarding to the short duration 
of the treatment is the result satisfying both from 
professional view and from the view of the patient.

Key words: teenage patient, Angle I  class, clear 
aligners

Abstrakt Abstract

Nároky dnešnej spoločnosti na estetiku aparátu sú 
čím ďalej tým vyššie. Sú dokonca pacienti, ktorým 
viac vadí predstava, že by mali nosiť fixný aparát, 
ako   vlastná ortodontická anomália [1]. Pacienti 
majú na výber zo širokej škály estetických apará-
tov, akými sú keramické zámky, lingválne zámky, 
či transparentné dlahy. Zvolený typ aparátu by mal 
byť najvhodnejší pre pacienta z  hľadiska efektivi-
ty, dĺžky liečby, finančných nákladov, spolupráce 
a stability výsledkov. Dôležitý faktor je tiež čas strá-
vený s pacientom (chair time). Následná efektivita 
liečby závisí od spolupráce pacienta, typu aparátu 
a skúseností ošetrujúceho lekára [2].

Z nášho súboru sme vybrali pacientku v Angle I. 
triede, s dolným aj horným frontálnym stesnaním 
a posunmi stredov. Pacientka bola liečená v súk-
romnej čeľustnoortopedickej ambulancii a pri prvej 
návšteve ambulancie mala 16 rokov. Na podklade 
intraorálneho vyšetrenia sme stanovili nasledov-
nú diagnózu: Angle I trieda, otvorený zhryz 13-23, 
úzka maxila, dolné frontálne stesnanie s lingválnou 
inklináciou zuba 31 a posunutý horný stred o 0,5 
mm doprava.

Pacientke bola navrhnutá liečba priesvitnými vy-
rovnávacími dlahami. Počas vstupného vyšetrenia 
boli zhotovené intraorálne a extraorálne fotografie. 
3D skenerom sa naskenovali zuby a  odobrala sa 
dôkladná anamnéza. Zhotovila sa panoramatická 
a  kefalometrická RTG snímka hlavy. Merania ke-
falometrických snímok boli vykonané pomocou 
počítačového programu Audax Ceph. Na základe 
toho boli objednané priesvitné vyrovnávacie dlahy, 
ktorými sa následne zahájila terapia.

Úvod
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Výsledky
Na obrázku 1 sú znázornené intraorálne fotografie 
pacientky pred liečbou a po liečbe. Liečba trvala 10 
mesiacov. Celkovo bolo menených 17 dláh v hornej 
aj v dolnej čeľusti, po 14 dňoch.

Na frontálnych snímkach vidieť uzáver frontálne 
otvoreného zhryzu, úpravu polohy gingiválnych 
okrajov a miernu expanziu maxilárneho zubného 
oblúka. Na laterálnych snímkach je pozorovateľné 
sklopenie horného frontálneho úseku. Na okluzál-
nej snímke mandibuly vidieť zaradenie zuba 31 do 
zubného oblúka.

Na obrázku 2 sú znázornené kefalometrické RTG 
snímky pacientky pred liečbou a po liečbe. Naj-
markantnejšia zmena sa dá pozorovať v hornom 
frontálnom úseku, kde došlo ku sklopeniu zubov. 
Dôkazom tohto faktu sú aj hodnoty Max1-NS 
(Tab.1.), kde došlo ku zmene hodnoty o 7,5 stupňov. 
Pozoruhodná je aj hodnota Mand1-ML ktorá zosta-
la takmer nezmenená. Rozdiel 0,4 stupňa je zane-
dbateľný. Udržať stabilnú polohu dolných rezákov 
v zmysle zabránenia protrúzie je u fixných aparátov 
náročnejšie.

Na obrázku 3 sú znázornené panoramatické RTG 
snímky pacientky pred liečbou a po liečbe. Na 
snímke po liečbe je absencia maxilárnych aj man-
dibulárnych tretích molárov a úzky pruh zatienenia 
v oblasti frontálnych zubov, ktorý reprezentuje fixný 
retainer, zabezpečujúci stabilitu dosiahnutého vý-
sledku.

U  pacientky viedla liečba k uzavretiu otvoreného 
zhryzu, rozšíreniu maxilárneho oblúka a úprave 
dolného frontálneho stesnania.

Kazuistika
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Lombardom a spol. [5] liečili Angle II triedu u 18 roč-
ného pacienta, ktorý odmietol liečbu fixným apa-
rátom a uprednostil estetické dlahy. Liečba trvala 
12 mesiacov, pacient aj ošetrujúci lekár boli spo-
kojní s výsledkom terapie. Autor uvádza, že doba 
liečby priesvitnými dlahami je porovnateľná s do-
bou liečby fixným aparátom. Navyše, snímateľnosť 
dláh umožňuje udržiavať optimálnu ústnu hygienu. 
Rovnako ako u našej pacientky, aj zistenia Moshi-
ri a spol. [6] poukazujú na efektivitu neextrakčnej 
liečby stredne závažných prípadov otvoreného 
zhryzu pomocou dláh. Uzáver zhryzu v ich štúdii 
bol zväčša dosiahnutý counterclockwise rotáciou 
mandibuly, intrúziou dolných molárov a extrúziou 
dolných rezákov. U  našej pacientky sme do istej 
miery expandovali maxilárny zubný oblúk. Zhao a 
spol. [7] skúmali efektivitu maxilárnej expanzie po-
užitím priesvitných vyrovnávacích dláh. Zistili, že 
ku expanzii za použitia dláh dochádza bukálnym 
posunom posteriórnych zubov s limitovanou bu-
kálnou inklináciou. Efektivita expanzie klesala od 
prvého premolára ku druhému moláru. Plánovaná 
inter-molárová šírka mala signifikantný vplyv na ex-
panziu v premolárovej oblasti.

Pacienti v dospievajúcom veku majú často obavy 
z liečby fixným ortodontickým aparátom z estetic-
kých a sociálnych dôvodov. Lekári a rodičia boli 
zo začiatku skeptickí ohľadom odhodlanosti tejto 
skupiny pacientov spolupracovať pri liečbe s vy-
berateľnými aparátmi [3]. Tuncay a spol. [4] liečili 
62 tínedžerov priesvitnými vyrovnávacími dlahami, 
z ktorých až 42 prerušilo liečbu. Dôvody pre preru-
šenie liečby boli: nedostatočné nosenie dláh, ne-
disciplinovanosť v počte návštev a skoré ukončenie 
liečby. Dievčatá aj chlapci spolupracovali rovnako. 
Použitie dláh nemalo vplyv na dĺžku liečby. Prie-
merné množstvo refinmentov (séria dodatočných 
dláh pre finišingové korekcie) bolo jeden alebo dva 
na každého pacienta. Čas strávený v kresle ukázal 
prekvapivé hodnoty, kde priemerný čas na pacien-
ta bolo: 3,5 minúty v starostlivosti doktora a 10,5 
minút v starostlivosti asistentov. Drvivá väčšina pa-
cientov buď mierne, alebo vôbec nelimitovala svoj 
jedálniček, nevyhýbali sa kontaktom alebo konver-
zácii s ostatnými, a necítili zníženie sebavedomia 
počas nosenia dláh. Pacienti, ktorí zostali účast-
níkmi tejto štúdie nemali ťažkosti so spoluprácou 
a boli spokojní s liečbou za pomoci dláh. Dlahy sú 
dobrou alternatívou u pacientov, ktorí by odmietli 
liečbu fixným aparátom. Naše skúsenosti ukázali, 
že periodontálne zdravie pacientov liečených dla-
hami utrpelo menej, ako u pacientov liečených fix-
ným aparátom.

Diskusia

Obrázok č. 2. Kefalometrické snímky pacientky

Obrázok č. 1. Intraorálne fotografie pacientky pred a po liečbe

Obrázok č. 3. Panoramatické snímky pacientky pred a po liečbe
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Tabuľka č. 1 Analýzy diaľkových RTG snímok pred a po liečbe
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personality on adult patient´s adjustability to orthodontic appliance. 
Angle Orthodont, 2013, 83(1), p. 76 - 82.
2. ŠPIDLEN, M., KOTAS, M., HALÍŘOVÁ, M., et al.: Léčba dis-
tookluze. Část I. Efektivita. Ortodoncie, 2006, 15(2), p. 18 - 28.
3. LEUNG, N. M., CHEN, R., RUDNEY, J. D.: Oral bacteria in plaque 
and invading buccal cells of young orthodontic patients, Am. J. Orth-
od, 2006, 130(6):698.e11 - 18. 
4. TUNCAY, O. C., BOWMAN, S. J., AMY, B. D., et al.: Aligner Treat-
ment in the Teenage Patient. J Clin Orthod. 2013, 47(2), p. 115 – 119.

5. LOMBARDO, L.,  COLONNA, A.,  CARLUCCI, A., et al.: 
Class II subdivision correction with clear aligners using intermaxilary 
elastics. Prog Orthod. 2018, 19(1), p. 32. 
6. MOSHIRI, S., ARAÚJO, E. A., McCRAY, J. F., et al.: Cephalo-
metric evaluation of adult anterior open bite non-extraction treatment 
with Invisalign. Dental Press J Orthod. 2017, 22(5), p. 30 - 38.
7. ZHAO, X., WANG, H. H., YANG, Y. M., et al.: Maxillary expan-
sion efficiency with clear aligner and its possible influencing factors. 
Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2017, 52(9) p. 543 - 548. 
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Variable Začiatok Záver Norma

SNA 77° 76,3° 82°

SNB 75,7° 74,6° 80°

SNPg 78,6° 77,7° 81°

ANB 1,3° 1,6° 2 +/- 3°

iANB 1,2° 0,9° 2 +/- 3°

Wits 0,7mm 0,5 mm 0 mm

NL ML 21,9° 21° 25°

NSL NL 6,4° 7,1° 8°

NSL ML 27,8° 27,6° 33°

S-GO: N-Me 69,7% 69,7% 58 - 63 %

Beta uhol 22,6° 23° 17 – 21°

Uhol sánky 116,9° 115,3° 126°

Max1-NL 114,4° 107,6° 110°

Max1-NS 108° 100,5° 104°

Max1- NPg 2,7mm 1,1mm 7 mm

Interincisal 130,8° 138,1° 127°

Mand1-ML 93,5° 93,9° 94°

Mand I-Apg -1,8mm -1,2mm 3 mm

Rozhovory

Zbadali ste zvýšený záujem o ortognátne operácie 
v dnešnej dobe boomu rôznych plastických korek-
cii a zvýšených nárokov na estetiku? Prichádzajú aj 
pacienti sami s požiadavkou operácie?

JP: To je krátka odpoveď, asi nie. Ja sa zaujímam 
o ortognátne operácie už dlhší čas a vždy sa sna-
žím brať ortodonciu ako súčasť celkového tváro-
vo-zubno-estetického komplexu, takže vždy som 
mal k tomu dobrý vzťah. Nemám pocit zvýšeného 
záujmu. Je väčší záujem o  čeľustnoortopedickú 
liečbu u dospelých pacientov, ale nedá sa povedať, 
že by som pozoroval zvýšený záujem o ortognátne 
operácie. 

Máte pocit, že sa určité skeletálne odchýlky výsky-
tujú v posledných rokoch častejšie?

JP: V minulosti sme operovali najmä skeletálne tre-
tie triedy a otvorené zhryzy a postupne aj protrúzne 
vady. V  súčasnosti sa v indikovaných prípadoch 
odkláňame od kompenzačnej extrakčnej liečby 

V dňoch 7.-9. júna sme mali tú česť zúčastniť sa 
na odbornom ortodontickom seminári Prof. MUDr. 
René Foltána, PhD. a MUDr. Jiřího Petra s názvom 
Nové prístupy ku kombinovanej ortodonticko-chi-
rurgickej terapii skeletálnych tvárových anomálií. 

a uprednostňujeme ortognátnu operáciu. 

Aký máte názor na ortognátne operácie pacientov 
pripravovaných fóliovými aparátmi?

JP: Nemám ich veľa. Všetky nové technológie sa zo 
začiatku stretávajú s úskaliami. Veľa vecí je nepre-
bádaných a  nemáme zatiaľ dostatok skúseností. 
Estetika a hygiena je pri fóliových aparátoch lepšia. 
Páči sa mi na nich digitálne plánovanie, ale chýba 
mi integrácia 3D röntgenu. 

Ak máte možnosť vybrať si medzi konvenčným po-
stupom a surgery first podľa čoho sa rozhodujete? 

JP: Jedno hľadisko je, že nedochádza k prvotné-
mu zhoršeniu vzhľadu pacienta pri surgery first. Je 
to taktiež omnoho rýchlejšie, alebo malo by to byť 
rýchlejšie. Ale aj surgery first má svoje veľmi presné 
indikácie. Pri retrúznych chybách so skeletálne hl-
bokým zhryzom by som surgery first neodporúčal. 
Protrúziou zubov v predoperačnej príprave bude-

Páni doktori prednášali s úžasným entuziazmom k 
práci, ktorý strhol aj nás tak, že sme „hltali“ kaž-
dé slovo, predlžovali prednáškový čas a skracovali 
prestávky. Z tohto úchvatného akademického zá-
žitku vám prinášame rozhovory.

Nové prístupy ku kombinovanej 
ortodonticko-chirurgickej terapii

Rozhovor s Dr. Petrom
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Rozhovor s Prof. Foltánom

me mať väčšiu možnosť odchýlku napraviť. Tam 
kde potrebujete vyrovnať Speeovu krivku tiež nie, 
pretože urobíme príliš dlhú tvár. 

Boli ste s Prof. Foltánom prednášať v Bratislave v 
roku 2014. V čom sa posunula ortognátna liečba 
pacientov od tej doby dopredu?

Je možnosť pre slovenských pacientov absolvovať 
ortognátnu operáciu u Vás na klinike v Českej re-
publike? Spolupracujete aj s čeľustnými ortopédmi 
zo Slovenska?

JF: Áno, samozrejme. Mal som dokonca pacientku 
zo Slovenska, ktorú som operoval v privátnej klini-
ke a slovenská poisťovňa určitú percentuálnu čiast-
ku uhradila. Existuje na to judikatúra európskeho 
súdu, ktorá hovorí, že náklady na operáciu pacien-
tov v zahraničí môžu byť hradené poisťovňou. A to 
aj v prípade, keď sa taký typ operácie vykonáva aj 
v krajine, kde je pacient poistený. Dôvodom môžu 
byť napríklad dlhé čakacie lehoty na operáciu. Po-
tom môže pacient takýto typ operácie absolvovať 
aj v inej krajine EÚ. Je to povolené rozsudkom a po-
isťovňa to musí preplatiť. 

Ako prebieha Vaša spolupráca s čeľustnými orto-
pédmi zo Slovenska? Cestujú za Vami?

JF: Spolupracujem aj s ortodontistami zo Sloven-
ska. Nie je však nutné, aby za mnou kvôli tomu ces-
tovali. Väčšinu českých ortodontistov tiež nevidím 
a máme dobrú spoluprácu. Komunikácia prebieha 
na písomnom základe a telefonicky. Čeľustný orto-
péd mi pošle dokumentáciu, RTG a ja mu pošlem 
počítačovú modeláciu, aby odsúhlasil plán operá-
cie, prípadne napísal svoje pripomienky. 

U nás do ortognátnej poradne v Bratislave, prináša-
me modely, registráciu zhryzu, vyplnený dotazník, 
fotografie pacienta, OPG a  analýzu telerӧntgenu. 
Ak má odosielajúci lekár skener, chcete aby poslal 
skeny pacientovho chrupu?

JF: Nie je to nutnosť. V súčasnej dobe berieme ako 
základ CBCT. Nová technológia otvára úplne nové 
požiadavky. Skvalitňuje to a  aj zrýchľuje liečbu. 

JP: Najmä plánovanie ortognátnych operácii sa 
posunulo o kus ďalej. Viac sa využívajú intraorálne 
skenery a CBCT. Štandardne u každého chirurgic-
kého pacienta robíme sken. Sadrové modely ske-
nujeme v konštrukčnom zhryze v ideálnom posta-
vení a podľa toho urobíme operačné dlahy.

Vieme presnejšie čo chceme, kam chceme dospieť 
a  ľahšie sa vyvarujeme budúcim komplikáciám. 
Napríklad zavedenie CBCT nám veľmi uľahčilo a 
spresnilo prácu. Keby sme teraz robili štúdiu, ktorú 
sme robili kedysi s Dr. Hanzelkom o pooperačných 
parestéziách, tak by nám vyšlo, že tých pooperač-
ných anestézií a parestézií je oveľa menej. A to vďa-
ka tomu, že na CBCT vidíme trojrozmerné posta-
venie nervus alveolaris inferior, ktoré sme predtým 
vôbec nevideli. Preto verím, že nové metódy v orto-
doncii určite povedú k zlepšeniu liečby.

Plánujete všetky operácie v 3D? 

JF: Áno, už asi 4 roky plánujeme všetko v 3D. Začali 
sme v roku 2014, takže odvtedy ideme „full digital“. 
Testujeme tiež beta verzie nových programov. Aj tu 
ide vývoj značne dopredu. Predtým nám trvala prí-
prava pacienta v programe asi hodinu a pol a dnes 
už sme na 20-tich minútach. Objektívne musím po-
vedať že niektoré programy to dokážu ešte rýchlej-
šie, za 10 minút. Ale ten rozdiel pár minút nezohrá-
va veľkú úlohu.

U nás ide pacient do poradne na začiatku, potom je 
ešte jedna návšteva po dekompenzácii a vtedy sa 
určuje termín operácie. Prípadne, ak treba v rámci 
ortodontickej prípravy na operáciu upraviť postave-
nie zubov, sa dohodne ešte jedna návšteva v ortog-
nátnej poradni. Je to podobné aj u vás?

JF: My pacienta potrebujeme vidieť štyri krát pred-
tým než sa operuje. Ortognátna poradňa ako prvý 
vstup, kontrola predliečenia (dekompenzácie), plá-
novanie 3 týždne pred operáciou a príjem do ne-
mocnice. Vždy to s pacientom preberieme. Takis-
to dostane poučenie o operácii v písomnej forme. 
Pacienti sú veľmi aktívni, často tiež vyhľadávajú 
informácie na internete. Aj keď objektívne musím 
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povedať, že čím viac na východ od Prahy, tak tým 
je menšia odvaha pacientov operáciu podstúpiť. 
Keď napríklad poviem „pražákovi“, že to bez ope-
rácie inak nejde, tak okamžite súhlasí. Naproti tomu 
v Ostrave, kam tiež chodievam do ortognátnej po-
radne, pacient dlho rozmýšľa a zvažuje, či tú operá-
ciu absolvuje. Niekedy tí ľudia čakajú zázrak, ktorý 
nie sme schopní urobiť...

Je to tak, že čím viac o tom pacient vie, tým viac sa 
zľakne?

JF: Samozrejme, že pacient je prekvapený keď mu 
oznámite, že musí ísť na operáciu. Je to podobné 
ako keď pacientovi oznamujete, že je smrteľne cho-
rý - najskôr sa dostaví šok, potom to neprijíma, ná-
sledne to prijme a zmieri sa s tým. Tie fázy sú úplne 
rovnaké. V našom prípade sa to začína postupne a 
pacienti o potrebe ortognátnej operácie vedia na-
príklad už od štrnástich rokov od svojho čeľustné-
ho ortopéda, preto sú na to viac pripravení. Českí 
ortodontisti sú už v tomto smere preškolení. Vedia 
čo majú robiť a ak sa do toho púšťať nechcú, vedia 
kam majú pacienta poslať. Takže prvýkrát sa pa-
cienti o operácii dozvedia od svojho ortodontistu, 
my im to povieme druhýkrát na konzíliu a väčšinou 
sa s tým potom zmieria. Tým, že sa o tom s nimi 
rozprávame , pacienti vedia, že máme skúsenosti, 
vieme, čo sa môže skomplikovať, vieme ako tomu 
predísť. A ak komplikácie nastanú, tak vieme, ako 
ich riešiť. Poučenie pred operáciou nemá za úlohu 
pacienta postrašiť, ale naopak upokojiť. Máme aj 
sestričky, či kolegov ortodontistov, ktorí sami ab-
solvovali ortognátnu operáciu a vedia pacientom 
podať aj osobné skúsenosti. Musím ale povedať, že 
je to dosť veľký stres operovať kolegu ortodontistu, 
pretože ten si všetko kontroluje a sleduje sa oveľa 
viac ako „normálny“ pacient.

Vo Vašej prednáške ste spomínali, že operačné dla-
hy (splinty) tlačíte na 3D tlačiarni. My si dávame robiť 
operačné dlahy technikom, čo je pomerne zdĺhavé. 
Je úžasné, že vy ich vyrábate noc pred operáciou.

JF: Je to naozaj veľká výhoda. Neboli by sme 
schopní stihnúť toľko operácií. Neustále nám ube-

rajú pracovné pozície a keby sme túto technológiu 
nemali, tak nie sme schopní operovať toľko ortog-
nátnych pacientov. Fyzicky by sme to nestihli.

Máte na to technika, ktorý zadáva príkaz do progra-
mu alebo si to robíte sami?

JF: Operáciu plánujeme traja, Dr. Šebek, Dr. Beňo a 
ja. Moja je úloha supervízora, pretože chcem skon-
trolovať aj to, čo naplánovali ostatní dvaja kolego-
via, poprípade tam doplním nejaké zmeny. Kolega 
dokáže poslať príkaz do tlačiarne aj z domu. Po-
tom máme laborantku, ktorá ráno vytlačené dlahy 
opracuje, očistí, vyleští,  pošle na operačnú sálu, 
kde o  ôsmej , keď začíname operovať, už máme 
dlahy nachystané.

Spomínali ste aj komplikácie u pacientov s nadvá-
hou, riziká obštrukčného spánkového apnoe. Naprí-
klad, keď má pacient BMI nad 40, ako to ovplyvňuje 
Váš plán operácie?

JF: Niekto má vysoký BMI, pretože má veľa tuku, 
iný preto, lebo má aj dosť tuku, ale aj svalov. To 
musíme rozlišovať. U pacientov s nadváhou neza-
sunieme dolnú čeľusť, lebo to by ani esteticky dob-
re nevyzeralo. Operácie tejto skupiny pacientov sú 
často monomaxilárne. Aby pacient fyzicky zvládol 
bimaxilárnu ortognátnu operáciu, dávame im pod-
mienku – zabehnúť 5km pod 30 minút. Ak toho 
nie je pacient schopný, musíme to modifikovať na 
monomaxilárnu, pretože inak je to zdravotné riziko. 
Ak pacient schudne, fyzicky zosilnie, môže sa to 
zmeniť. Preto ho o všetkých podmienkach , vráta-
ne upozornenia na nadváhu informujeme. Na našej 
klinike zásadne operujeme iba tých pacientov, ktorí 
majú záujem o operačnú liečbu. Nikoho nikdy do 
operácie nenútime. Dopredu pacientovi poviem, že 
toto je správna cesta. Mojou úlohou je vysvetliť mu, 
aké má možnosti a úlohou pacienta je vybrať si z 
nich.
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Je takmer rok, čo navždy odišiel profesor Stephen 
Williams, pre mnohých z nás najmä familiárne, Ste-
ve. 
Steve patril medzi ľudí, na ktorých sa pre ich cha-
rizmu, odbornosť, ale aj ľudskú múdrosť a  srdce 
nedá zabudnúť. Považujem za veľké osobné šťastie, 
že som mal možnosť byť súčasťou jeho sveta a že 
mi daroval mnoho zo svojho vzácneho poznania, nie 
len z oblasti ortodoncie, ale aj života. Naše cesty sa 
stretli vo februári roku 1999, keď som sa ako mla-
dý začínajúci ortodontista zúčastnil prvého kurzu 
“Školy prof. Williamsa”. V tom čase som ešte netu-
šil, že je to začiatok školy, ktorá ma ovplyvní na celý 
život. 

“Škola prof. Williamsa” pozostávala zo série 5 kur-
zov, ktoré obsiahli komplexný základ ortodoncie:

1. Princípy liečby racionalizovanou “straight wire” 
 technikou.
2. Prístup k vadám ll. triedy založený na raste a 
 etiológii 1.časť
3. Prístup k vadám ll. triedy založený na raste a 
 etiológii 2.časť
4. Ortodontická liečba a dysfunkcie temporomandi
 bulárneho kĺbu, oklúzie a svalov. Princípy liečby 
 lll. tried
5. Ortodontická liečba dospelých pacientov a 
 ortognátne operácie.

Nasledovali ďalšie tématické kurzy ako Kefalomet-
rická analýza, Otvorený zhryz, Retinované očné 
zuby, Retencia, atď. Všetky tieto kurzy som mal 
možnosť následne aj tlmočiť. V roku 2006 sme sa 
so Stevom dohodli na spolupráci s prof. Javorkom 
na LFUK v Bratislave, ktorá trvala do roku 2012, kde 
ako hosťujúci profesor dokázal urobiť svoju revolú-
ciu. Som veľmi vďačný za tých vyše 10 rokov spolu-
práce, kde som mal možnosť Steva bližšie spoznať. 
Vďaka tomu sa mi ako mladému lekárovi otvorili 
nové obzory vo svete ortodoncie. 
Steve, ďakujem ti, že si ma zasvätil do svojej vízie, 
profesionálneho prístupu v  živote aj v  ortodoncii. 
Ukázal si mi, ako u človeka vnímať jemné jednotli-
vosti, špecifiká a najmä skrytú krásu, ktorá je daná 
každému a ktorú my lekári dokážeme zviditeľniť. A 
je to priam naším poslaním. Naučil si ma, aké vnú-
torné uspokojenie a šťastie pramení z empatického, 
individuálneho prístupu k pacientom. Ty si bol tou 
silou, ktorá ma priviedla k poznaniu: “Byť ortodon-
tistom je poslanie”. 
Pre nás všetkých len pripomeniem: titul B.D.S. zís-
kal ešte v roku 1967 na Univerzite v Bristole a v roku 
1974 v Dánsku na Royal Dental School Aarhus získal 
titul D.D.S., kde neskôr pracoval s Birte Melsen. Ne-
skôr viedol ortodontickú prax a kliniku v dánskom 
Horsens a  následne, omnoho bližšie k  nám, v  ra-
kúskom Wiener Neustadt. Predniesol viac než 250 
prednášok a kurzov v celom rade krajín: v Dánsku, 
Nórsku, Švédsku, Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, 
Maďarsku, Poľsku, Českej republike, Francúzsku, 
Belgicku, USA, Spojených arabských emirátoch, na 
Ukrajine, Islande, ako aj inde. Bol menovaný čest-
ným členom viacerých ortodontických spoločností. 
Za celoživotný prínos mu v Poľsku udelili prestížny 
rad Gloria Ortodontiae.
Drahý Steve, profesor Stephen Williams, učiteľ 
a priateľ, česť tvojej pamiatke. My, ktorým si zmenil 
pohľad na svet a na poslanie ortodontistu, nezabú-
dame a nezabudneme. O sile tvojho odkazu svedčí 
nie len rozvoj slovenskej ortodontickej praxe, ale aj 
tisíce spokojných a usmiatych pacientov z mnohých 
krajín. Bolo mi radosťou a požehnaním stať sa sú-
časťou tvojho života. Nech je táto osobná spomien-
ka prejavom úcty a uznania, ktoré ti aj na Slovensku 
rozhodne patrí.

Ďakujem. MUDr. Matúš Cinzer

Spomienka 
na profesora 
Stephena 
Williamsa

Spoločenská sekcia Spoločenská sekcia

Obr.: skúšobná komisia a absolventka špecializačného štúdia na LF SZU Panagiota Pardalidou DDS

 Obr., zľava: prezident Českej stomatologickej komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Simona Dianišková, PhD., 
MPH, súčasný prezident ERO/FDI Michael Frank a generálny sekretár ERO/FDI Tanner Yücel

Dňa 11.2.2019 sa konali špecializačné skúšky na Oddelení čeľustnej ortopédie UPJŠ v Košiciach a dňa 
15.2.2019 na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave. V mene celej redakcie by sme radi pogra-
tulovali našim kolegom Dr. Volodymyrovi Borodachovi PhD. a Panagiote Pardalidou DDS k úspešnému 
zloženiu špecializačnej skúšky.

V apríli sa vo Frankfurte konalo zasadnutie Európ-
skej regionálnej organizácie zubných lekárov pri 
Svetovej organizácii zubných lekárov (ERO/FDI). 
Súčasťou zasadnutia boli voľby prezidenta (elect. 
ERO), v ktorých uspela členka Prezídia Slovenskej 
komory zubných lekárov a revíznej komisie Sloven-
skej ortodontickej spoločnosti, MUDr. Simona Dia-
nišková, PhD., MPH. Srdečne blahoželáme!

Gratulujeme MUDr. Irene Klímovej a MUDr. Simone Dianiškovej, PhD., 
MPH, ku krásnym životným jubileám.

Gratulujeme absolventom 
špecializačného štúdia

Srdečne blahoželáme!



Kalendár akcií
Dátum Vzdelávacie podujatie Miesto Kontakt/registrácia

19.10.2019 Stabilita v ortodoncii: fikcia alebo realistický cieľ liečby? - Guido 
Sampermans

Brno, CZ mholes@americanortho.com

25.-26. 10. 2019 Invisalign study club Vysoké Tatry, SK mfenak@aligntech.com 

15.-16.11. 2019 Benefit system - Benedict Wilmes Praha, CZ www.altisgroup.cz

29.-30. 11. 2019 20. medzinárodné ortodontické sympózium (IOS) Praha, CZ www.ios-prague.com

30.11-01.12.2019 Bollard course Bruges, BE www.bollardcourse.com

06.12. 2019 CCO system - Rafaelle Spena Bratislava, SK sk@orthoexpress.sk

06.-07. 12. 2019 P2R Sympózium: Vieme modifikovať rast?, H. De Clerk; Interdisciplinárna 
liečba dospelých, C. Luzi, P. Manzo

Praha, CZ mholes@americanortho.com

26.-28. 03. 2020 Kongres slovenskej ortodontickej spoločnosti Štrbské pleso, SK www.kongressos2020.amedi.sk

01.-02. 05. 2020 Prispôsobte svoju prax rýchlo meniacemu sa svetu Rím, IT https://get-the-concept.com/symposium/

01.-05. 05. 2020 120. kongres americkej ortodontickej spoločnosti Atlanta, USA www.aaomembers.org

28.-30. 05. 2020 3. autotransplantačný kongres Praha, CZ www.toothtransplantation.org

10.-14. 06. 2020 96. kongres európskej ortodontickej spoločnosti Hamburg, DE https://www.eos-congress-2020.com/

17.-19. 09. 2020 21. kongres českej ortodontickej spoločnosti Brno, CZ www.kongrescos.cz

04.-07. 10. 2020 9. medzinárodný ortodontický kongres Yokohama, JP www.wto2020yokohama.org

08.-11. 10. 2020 Kurz TMK - Elisabeth Menzel Viedeň, AT martin.janak@ormco.com


