
1/2020 ISSN 2644-500X

Časopis Slovenskej ortodontickej spoločnosti

apríl 2020, II. ročník



3

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
máme za sebou prvý rok života časopisu Slovenskej ortodontickej 
spoločnosti. Sme radi, že vidíme cestu, ako by sme ďalej chceli pokračovať, 
a vieme, že sa máme kam ďalej posúvať. V čom vidím najväčšiu výzvu, je 
prinášať Vám kvalitné články od našich budúcich kolegov postgraduantov. 
Rada by som tiež oslovila Vás, našich čitateľov. Ak máte zaujímavý prípad, 
ktorý by ste vedeli spracovať formou kazuistiky, budeme vďační, ak sa nám 
ozvete.

Pomerne ťažko sa mi píše o situácii, v ktorej sme sa ocitli vzhľadom na 
pandémiu vírusu COVID-19. V čase prípravy tohto čísla časopisu väčšina 
našich ambulancií ošetruje len akútnych pacientov a epidemiologická 
situácia sa mení každý deň. Preto nám všetkým prajem veľa síl a zdravia.

Príjemné čítanie
MUDr. Miriam Alexandrová
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Skeletálne kotvenie v klinickej praxi je nosnou témou 5. volebného kongresu Slovenskej 
ortodontickej spoločnosti. Odpovede na všetky otázky ohľadom miniskrutiek, skeletálneho 
kotvenia a jeho každodenného využitia v ortodontickej ambulancii prídu zodpovedať svetovo 
uznávaní odborníci v tejto oblasti. Je digitálne plánovanie liečby „digital workflow“ stále 
hudbou budúcnosti, alebo je už súčasťou každodennej praxe? Aj tejto téme sa bude kongres 
SOS podrobne venovať. Všetkých Vás srdečne pozývame. Bližšie informácie už čoskoro na 
www.orto.sk. Tešíme sa na Vašu účasť.

Dr. med. dent. Marián Sabo
prezident SOS
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Zo zasadania Výboru SOSZo zasadania Výboru SOS

Informácie z Výboru Slovenskej 
ortodontickej spoločnosti
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia.
Dovoľte, aby sme sa podelili o najdôležitejšie 
informácie ohľadom momentálnej situácie počas 
pandémie ochorenia COVID-19. Na začiatok 
uvedieme niekoľko bodov k zrušenému 
kongresu SOS 2020, Hotel Patria, Štrbské pleso, 
ktorý sa mal konať v dňoch 26. – 28. 3. 2020. 

1. Kongres ako taký bol rozhodnutím Výboru SOS 
 zrušený, nebude mať ani žiadny náhradný termín.

2. Všetky rozhodnutia Výboru SOS ohľadom nového 
 rozpočtu, prijímania ďalších rozhodnutí 
 a hlasovanie o všetkých bodoch programu 
 Výboru SOS sa budú až do odvolania
 uskutočňovať elektronickou formou „per rollam“. 

3. Správy o činnosti Výboru SOS za predchádza- 
 júce obdobie budú uverejnené na webovej 
 stránke Slovenskej ortodontickej spoločnosti 
 a taktiež odoslané elektronickou poštou všetkým 
 členom Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

4. Všetky zálohové platby účastníckych poplatkov
  a prenájmov sponzorských spoločností budú
 vrátené príslušným platiteľom v plnej výške.

5. Náklady za zrušený kongres a prípadné storno 
 poplatky budú z rozhodnutia Výboru SOS hra- 
 dené z účtu Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

Prinášame Vám taktiež aktualizované informácie 
o situácii ohľadom pandémie ochorenia COVID-19. 
Momentálny stav je stále viac než vážny, 
nedostatok ochranných prostriedkov, ich nízka 
dostupnosť na trhu a, samozrejme, ochrana 
pacientov a zdravotníckych pracovníkov vyústili 
do jediného možného riešenia: uzatvorenie 
ambulancií alebo ordinovanie len v obmedzenom 
režime, t. j. ošetrovanie akútnych pacientov. Podľa 
AAO medzi akútnych čeľustnoortopedických 
pacientov počítame LEN pacientov, ktorí:

•  majú akútnu bolesť,
•  majú infekciu spôsobenú ČO aparátom,
•  majú obmedzenú funkciu (žuvania, rozprávania, 

prijímania potravy),

•  sú po akútnej traumatickej udalosti, ktorá spôso-
bila jednu z vyššie menovaných situácií.

Uvoľnený zámok alebo krúžok, uvoľnený fixný reta-
iner alebo poškodený, prípadne stratený retenčný 
aparát nie sú dôvodom pre akútne ošetrenie a zne-
sú dlhší odklad do prijateľnejšej doby so zníženým 
rizikom nákazy.

Prosím, myslite na to, že pacienti v aktívnej lieč-
be fixnými aparátmi, ako napríklad pacienti, ktorí 
majú aktivované SS oblúky, akékoľvek NiTi oblúky, 
aktívne distalizačné pružiny, retrakčné pružiny, fix-
né funkčné aparáty: SUS, Forsus, Carriere distali-
zér atď., palatinálne distalizéry, mezializéry, TAD - 
kotevné prvky, miniskrutky, hyrax (plastový alebo 
krúžkový), oblúky na intrúziu, extrúziu, aktívne ťahy 
na retinované zuby, aktívne TPO, aktívne bihelixy 
a podobne, by mali byť napriek aktuálnej situácii 
pravidelne kontrolovaní, aby sa zabránilo iatrogén-
nemu poškodeniu mäkkých alebo tvrdých tkanív. 
Rozostup kontrol nechávame podľa vlastného 
uváženia na každom lekárovi, samozrejme, závi-
sí od individuálnej situácie (aspoň 1x za 8 týždňov 
je opodstatnená doba). V prípade, že nie je možné 
ošetrovanie pacientov v sprísnenom hygienickom 
režime, viď odporúčania SKZL a SOS, tak je na-
mieste minimalizovať ošetrenie na:

•  odstránenie aktívnych prvkov, všetkých oblúkov, 
ponechanie len zámkov,

•  ponechanie len pasívnych SS oblúkov,
•  výmena elastických ligatúr za kovové a obmedzenie 

kontrol,
•  odovzdanie dostatočného množstva ochranného 

vosku pacientovi,
•  poučenie pacientov o akútnych situáciách.

Jedno z najdôležitejších opatrení je obmedziť prácu 

s aerosólom na minimum. Sňatie a lepenie fixných 
aparátov, lepenie fixných retenčných drôtov a iných 
súčiastok vyžadujú prípravu povrchu zuba rotačný-
mi nástrojmi, pričom vzniká nebezpečný a poten-
ciálne infikovaný aerosól. Tieto výkony odporúča-
me odložiť až do odvolania pandémie COVID-19. 
V prípade, že situácia neznesie odklad, je nevy-
hnutné ošetrovať pacienta s respirátorom FFP3 (N 95) 
pre lekára a sestru. Osobné predmety ako hodinky, 
prstene, retiazky, náramky je nutné odložiť mimo 
miestnosti, v ktorej sú vykonávané zákroky. Je 
potrebné klásť dôraz na správnu tesnosť masky 
a obmedziť dotyk s vonkajšou stranou masky. Zá-
roveň je vhodné, aby ošetrujúci personál mal jed-
norazový ochranný odev (ak ho momentálne ne-
majú, pracujú s bavlneným „klasickým“ oblečením), 
pokrývku hlavy, okuliare a/alebo ochranný štít. 
Zásady ošetrovania pacientov odporučené SKZL 
a SOS nájdete na oficiálnych stránkach odborných 
spoločností.

Prosíme taktiež o časté sledovanie webových strá-
nok ako SOS, tak aj SKZL, stránky regionálnych 
komôr, webstránku Ministerstva zdravotníctva SR, 
prípadne oficiálne stránky vlády SR.

Pripomíname, že pacient bez príznakov môže byť 
nositeľom a šíriteľom ochorenia, preto sa treba ná-
ležite chrániť. Na Slovensku sa momentálne testuje 
niekoľkonásobne menej oproti iným krajinám, preto 
je na mieste byť obozretný, percento infikovaných 

môže byť ďaleko vyššie, ako sú oficiálne štatisti-
ky. Chrániť sa treba v zmysle potenciálnej infekcie 
u všetkých pacientov. 

Metodické usmernenie vydané hlavným odborní-
kom pre zubné lekárstvo je z epidemiologického 
hľadiska plne aplikovateľné aj pre čeľustnoortope-
dické ambulancie. Jeho kompletnú verziu nájdete 
na stránke SOS, www.orto.sk. Vyberáme niektoré 
z najdôležitejších bodov:

•  Lekár nevykonáva až do odvolania plánované 
výkony, ktoré znesú odklad.

•  V ambulancii pracuje obmedzený počet za-
mestnancov na minimum, čo je ošetrujúci lekár 
a asistujúca sestra. Sprevádzajúce osoby čakajú 
v čakárni, ak to situácia dovoľuje, alebo vonku, 
mimo zdravotníckeho zariadenia.

•  Z epidemiologických dôvodov je nevyhnutné 
eliminovať vzájomný kontakt pacientov 
v ambulancii. Ak to situácia umožňuje, čakáreň 
je pre pacienta uzavretá a pacient príde len po 
predchádzajúcom telefonickom vyzvaní z auta, 
alebo vonkajších priestorov.

•  Personál ambulancie dodržiava pri prevádzke 
ambulancie dôslednú hygienu a častejšiu 
dezinfekciu. Odporúča sa používanie oxidačných 
prostriedkov a prostriedkov, ktoré znižujú povr-
chové napätie hydrofóbnych materiálov. Z miest-
nosti, kde sa ordinuje, sú odstránené všetky 
predmety, na ktoré môže dopadať aerosól a ktoré 
priamo nesúvisia s poskytnutím zdravotnej 
starostlivosti.

•  V prípade potreby ošetrenia ošetrujúci lekár 
preverí podozrenie na ochorenie COVID-19: 
meraním telesnej teploty bezkontaktným teplo-
merom, anamnestickým rozhovorom, ktorý je 
podopretý čestným vyhlásením, dotazníkom, 
v ktorom sa pýta: a) na cestovateľskú anamnézu, 
b) príznaky respiračného ochorenia c) možný kon-
takt s infikovanou osobou d) či nie je v karanténe. 
Tieto skutočnosti pacient potvrdí svojím podpisom 
v čestnom prehlásení.

Verím, že sa v tejto neľahkej situácii všetci zachováme 
zodpovedne a spoločnými silami prekonáme túto 
krízu. Dúfam, že sa opäť všetci stretneme najneskôr 
na kongrese SOS, 26. marca 2021 v Bratislave.

S priateľským pozdravom,

Dr. med. dent. Marián Sabo, prezident SOS

www.orto.sk Slovenská ortodontická spoločnosť
www.skzl.sk Slovenská komora zubných lekárov
mzsr.sk Ministerstvo zdravotníctva SR
korona.gov.sk Stránka vlády SR
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Letná škola ortodontickej biomechaniky bol názov 
kurzu, ktorého som sa zúčastnila v roku 2019 a vre-
lo ho odporúčam každému kolegovi. Začiatoční-
kovi i pokročilému. Pätnásť záujemcov čeľustných 
ortopédov z celého sveta od New York City cez 
Slovensko až po Hong Kong. Päť týždňov inten-
zívneho štúdia spojeného s praktickým nácvikom 
bolo rozdelených na tri etapy. Tri týždne sme strávili 
v Lido di Camaiore v Taliansku, týždeň sme sa školili 
v hlavnom meste Maďarska v Budapešti a týždeň 
v druhom najväčšom meste Holandska v Rotter-
dame. Na konci sme si naše novonadobudnuté ve-
domosti preskúšali záverečným testom. Kurz viedli 
známi odborníci vo svete biomechaniky v čeľustnej 

ortopédii, a to prof. Birte Melsen a Dr. Giorgio Fio-
relli. Neboli to povrchné vedomosti, išlo sa do hĺbky 
biológie a fyziky. Bol to čas zopakovať si goniomet-
rické funkcie a potom ich uplatniť v praxi. Čas chytiť 
drôty a začať ich ohýbať správnym smerom. Kurz 
bol náročný, času na oddych nebolo veľa. Ale neme-
nila by som. Ak sa chcete dozvedieť o biomechani-
ke pohybu zuba viac, zistiť, ako sa posunúť v prípa-
doch, keď ste „zaseknutý“, toto je ten správny kurz 
pre vás. Bonusom je získanie cenných priateľstiev 
kolegov z celého sveta. Tak ako? Budúci rok 2020 
Versilia v Taliansku, Krakow v Poľsku a Thessaloniki 
v Grécku. Pridáte sa? www.ioss-ortho.com

MUDr. Renáta Urban

V dňoch 19. až 21. 9. 2019 sa v Bratislave konal 
už štvrtý spoločný Česko-Slovenský ortodontický 
kongres, ktorého hlavnými témami boli interdisci-
plinárna spolupráca a liečba pacientov s rázšte-
povými vadami. Podujatie začínalo štvrtkovým 
kongresovým kurzom, ktorý viedli skvelí v Talian-
sku pôsobiaci ortodontisti manželia Dr. Lorenz 
Moser a Dr. Ute Schneider Moser. Kurz bol zame-
raný práve na medziodborovú spoluprácu. Ukázali 
nám krásne komplexné výsledky svojej spoluprá-
ce s maxilofaciálnymi chirurgmi, protetikmi a sto-
matológmi. Na uvoľnenie po dni plnom skvelých 

prednášok a upevnenie vzťahov sa potom orto-
dontisti, ortodontické asistentky a zubní technici 
stretli večer v klube Barrock, kde do tanca naživo 
hrala výborná kapela.

V piatok ráno slávnostne prevzala čestné člen-
stvo v ČOS Prof. Anne Marie Kuipers-Jagtman 
z Holandska a pokračovali manželia Moserov-
ci s tematikou ortodontickej liečby parodonto-
logických problémov. Dr. Raffaele Spena z Ta-
lianska nám ukázal riešenia ektopických erupcií, 
prof. René Foltán predviedol možnosti terapie 

Letná škola ortodontickej biomechaniky

Obrázok 2: Účastníci a školitelia kurzuObrázok 1: Prof. Birte Melsen, Dr. Giorgio Fiorelli a MUDr. 
Renáta Urban

Obrázok 2: Spoločenský večer na Bratislavskom hradeObrázok 1: Organizačný výbor kongresu uvádza 
spoločenský večer

IV. Česko - Slovenský ortodontický kongres

Správy z kongresov a školení Správy z kongresov a školení

ťažkých kraniofaciálnych anomálií a prof. Peter 
Anthony Mossey nám ozrejmil výskyt rázštepo-
vých anomálií vo svete a snahu o prevenciu týchto 
anomálií. V poobednom bloku prednášok predsta-
vili svoje atestačné práce českí aj slovenskí post-
graduanti, Slovensko zastupoval Dr. Michal Volkov 
s atestačnou prácou na tému terapia tínedžerov 
priesvitnými vyrovnávacími dlahami.

Všetci sme sa tešili na piatkový Prezidentský ve-
čer, ktorý sa konal v krásnych priestoroch reštau-
rácie priamo na Bratislavskom hrade. Tému filmo-
vých postáv dodržali aj prezidentka kongresu Dr. 
Irena Klímová, ktorá nás vítala ako Madame Crue-
lla De Vile z filmu 101 dalmatíncov a viceprezident 
kongresu Dr. Ivo Marek ako šarmantný Pan Tau 
(Obr.1). Mohli ste stretnúť celú rodinu Addamsov-
cov, Hermionu, Harryho Pottera, niekoľko Audrey 
Hebpurn, mníšky z filmu Sestry v akcii, celú sku-
pinu klonov Fredieho Mercuryho, postavy z filmu 
Pomáda. Rozhodne najzáhadnejšou maskou bol 
famózny Fantomas, ktorý dokonca rozprával po 
francúzsky. Všetci sme si lámali hlavu, kto sa pod 
maskou skrýva, a keď na záver večera sňal masku 
a odhalil svoju totožnosť Dr. Jiří Petr, zatlieskala 
mu celá sála.

Po výbornej piatkovej zábave sme pokračovali 
v sobotu ďalšími prednáškami: Mgr. Richard 
Kiškováč nám porozprával o novodobých úska-

liach kybernetickej bezpečnosti, Dr. Czochrowska 
nám ukázala, ako úspešne robiť autotransplantá-
cie zubov a Dr.Chris Laspos z Cypru, ktorý mal 
prednášku o nasoalveolárnom moldingu ako 
predchirurgickej terapii rázštepov pery a podne-
bia. Videá, na ktorých ukazoval svoju nežnú prácu 
s niekoľkodňovými bábätkami, boli také dojímavé, 
že slza stiekla po líci nejednému z nás, čím bol 
zaslúžene odmenený standing ovation. Dr. Ervedi 
z Turecka nám ukázal techniku distrakcie pomo-
cou ortodontických oblúkov u rázštepových pa-
cientov, Dr. Koťová a Dr. Klímová nám predniesli 
postupy ošetrovania rázštepových pacientov 
v špecializačných centrách v Prahe a Bratislave 
a aj ďalší lekári porozprávali o liečbe rázštepových 
pacientov z psychosociálneho hľadiska a ďalších 
zaujímavých témach.

Skvelé prednášky si vypočuli aj ortodontické asis-
tentky a zubní technici, ktorí mali workshop na 
tému Laboratórne výrobky pre rázštepových pa-
cientov.

MUDr. Madalena Krošláková
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Úvod 
Antiresorpčné preparáty sú skupina liečiv, kto-
ré sa používajú v liečbe kostných ochorení. Za 
posledných 20 rokov sa ich indikácie rozšírili od 
osteoporózy aj na kostné komplikácie onkolo-
gických ochorení a viaceré pediatrické diagnózy. 
V súčasnosti sa vo veľkej miere používajú dva typy 
preparátov. 

Bisfosfonáty
Predstavujú pomerne rozsiahlu skupinu liekov po-
dávaných perorálne alebo parenterálne. Aj keď sa 
navzájom v mnohých detailoch odlišujú, základný 
mechanizmus účinku je rovnaký. Po aplikácií sú 
vychytávané v kostiach, kde sa chemicky viažu 
k hydroxyapatitu, ktorý je hlavnou zložkou tvrdých 
kostných tkanív.

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že po aktivácii 
osteoklastov pri resorpcii kosti sa bisfosfonát práve 
aktivitou osteoklastov uvoľní, je nimi pohltený 
a ovplyvní ich metabolimus. Následkom tohto vply-
vu je v závislosti od preparátu buď smrť osteoklas-
tu, alebo eliminácia jeho osteoresorpčnej schop-
nosti. Väzba na hydroxypatit je veľmi silná 
a v kostiach perzistujú bisfosfonáty dlhé roky. Ako 
príklad možno uviesť alendronát, ktorého polčas 
eliminácie z kostí je až 10 rokov. (9)

Preto aj kostné komplikácie vyplývajúce z tejto 
liečby sú v podstate doživotné, aj keď s odstupom 
od posledného podania je pravdepodobné, že ich 
incidencia pomaly klesá. 

U detí je situácia trochu odlišná. Vzhľadom na cel-
kovo vyššiu mieru prestavby kostí je predpoklad 
rýchlejšej eliminácie bisfosfonátov. Túto hypotézu 
podporuje aj štúdia z roku 2006, ktorá porovnávala 
kostný obrat 2 roky po podaní bisfosfonátov a zis-
tila jeho 30 % nárast u rastúcich detí v porovnaní 
s 10 % nárastom u mladistvých s ukončeným 
rastom do výšky. (16)

Denosumab 
Je to monoklonová protilátka ľudského pôvo-
du, ktorá sa viaže na špecifické receptory, čím 

inhibuje aktiváciu osteoklastov. Po podaní účin-
kuje niekoľko mesiacov a je preukázané, že po 
9 mesiacoch už nemá žiaden vplyv na kostný obrat.

Aj keď diskusia ohľadne eliminácie antiresorpčných 
preparátov je určite potrebná, vo väčšine indiká-
cií sa tieto preparáty podávajú opakovane práve 
z dôvodu, aby bola aktivita osteoklastov trvalo 
potlačená.

Taktiež je potrebné podotknúť, že aktivita oste-
oklastov nie je úplne zastavená. Resorpcia kosti 
pokračuje, posunutá je len rovnováha v prospech 
osteogenézy.

Indikácie 
antiresorpčnej liečby
Najčastejšie sa s antiresorpčnými preparátmi stre-
távame v liečbe dospelých pacientov. Indikujú sa 
pri osteoporóze nielen u žien, ale aj u mužov. Zá-
sadná je aj ich aplikácia na prevenciu kostných 
komplikácií onkologických ochorení. V tejto indiká-
cií sa podávajú v omnoho väčších dávkach než pri 
osteoporóze.

U detí sa s ich používaním začalo už v 90. rokoch 
v liečbe osteogenesis imperfecta. Postupne pri-
budli aj ďalšie diagnózy, ako kostné dysplázie, 
idiopatická juvenilná osteoporóza, niektoré neu-
romuskulárne poruchy, reumatologické ochorenia, 
ale aj Crohnova choroba. (13) 

Komplikácie 
ortodontickej liečby 
spôsobené 
antiresorpčnou 
liečbou
Čeľustnoortopedická liečba využíva mnohé 
postupy, ktorých efekt je závislý na prestavbe 
a hojení kosti. U detských pacientov sú ovplyvne-
né aj niektoré vývojové charakteristiky. Nasledovné 
procesy sú v rôznej miere ovplyvnené antiresorpč-
nou liečbou: >>
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Ortodontická liečba u pacientov 
užívajúcich antiresorpčnú liečbu
Orthodontic treatment in patients 
with antiresorptive medication
MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA, 
MDDr. Soňa Pintešová, MUDr. Alexandra Habajová, 
MDDr. Katarína Hrbáčiková, MDDr. Nora 
Kelecsényiová, MDDr. Martina Sirotková 
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 
LFUK a OÚSA

Abstrakt
Úvod: Antiresorpčné preparáty sú skupina liekov, 
ktoré sa používajú v liečbe kostných ochorení u detí 
aj dospelých pacientov. Ovplyvňujú remodeláciu 
kostí blokovaním aktivity osteoklastov zodpoved-
ných za resorpciu kostného tkaniva. Keďže procesy 
osteogenézy a resorpcie kosti sú prítomné praktic-
ky v každej ortodontickej liečbe, ich ovplyvnenie sa 
prejaví nielen vo výslednom efekte, ale aj v priebe-
hu liečby. Súčasťou ortodontickej liečby sú často 
aj extrakcie, aplikácia dočasných kotevných prvkov 
alebo aj chirurgická korekcia skeletálnej anomálie. 
Spomínané preparáty zriedkavo spôsobujú sťaže-
né hojenie kostnej rany až vo forme osteonekrózy.

Obsah: Predložená publikácia predkladá prehľad 
súčasných poznatkov ohľadom interakcií antiresor-
pčnej terapie u detí a dospelých pacientov s orto-
dontickou liečbou.

Záver: Antiresorpčné preparáty zásadným spôso-
bom skvalitňujú život pacientov v mnohých indi-
káciách. Na druhej strane ich užívanie je spojené 
s viacerými komplikáciami, o ktorých musí vedieť 
pacient, lekár indikujúci túto liečbu ale aj zubný 
lekár alebo čeľustný ortopéd.

Kľúčové slová: Antiresorpčná liečba, bisfosfonáty, 
Denosumab, ortodontická liečba, osteoporóza.

Abstract 
Introduction: Antiresorptives are a group of drugs 
that are used in treatment of bone diseases in 
children and adults. They affect bone remodeling 
by blocking the activity of osteoclasts responsible 
for bone resorption. Because osteogenesis and 
bone resorption are present in every orthodontic 
treatment, their effects are not only reflected in 
the resulting effect, but also during treatment. 
Orthodontic treatment often includes extractions, 
application of temporary anchorage elements 
or surgical correction of skeletal anomaly. 
Antiresorptives rarely cause more difficult bone 
wound healing in the form of osteonecrosis.

Contents: This publication presents an overview 
of current knowledge regarding the interaction of 
antiresorptive therapy in children and adult patients 
with orthodontic treatment.

Conclusion: Antiresorptives significantly improve 
the quality of life of patients in many indications. 
On the other hand, their use is associated with a 
number of complications that must be known to 
the patient, the doctor indicating this treatment, but 
also the dentist or dental surgeon.

Key words: Antiresorptive treatment, bisphosphona-
tes, Denosumab, orthodontic treatment, osteoporosis.
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• Ortodontický pohyb zuba
• Ovplyvnenie rastu v sutúrach splanchnokránia
• Ortodontické extrakcie
• Aplikácia dočasných kotevných prvkov
• Kombinovaná ortodonticko-chirurgická liečba
• Rast a vývoj splachnokránia, erupcia zubov

Ortodontický pohyb 
zuba
Pôsobením mechanickej sily, ktorú vytvára orto-
dontický aparát na zub, je v periodontálnej štrbi-
ne aktivovaný proces apozície kosti v mieste ťahu 
periodontálnych vláken a resorpcie v mieste ich 
stlačenia. Apozíciu realizujú osteoblasty, ktorých 
aktivita ovplyvnená nie je. Naopak za resorpciu 
kosti sú zodpovedné osteoklasty a je v dôsledku 
antiresorpčnej liečby inhibovaná. Ovplyvnené sú 
najmä pohyby, ktorých súčasťou je veľký presun 
koreňa cez alveolárnu kosť, ako napr. torzný pohyb, 
telový posun pri uzatváraní medzery, úprava inkli-
nácie koreňa alebo intrúzia. Viaceré experimentál-
ne štúdie na zvieratách, ale aj klinické pozorovania 
ortodontických pacientov potvrdili tieto predpoklady. 
(7) (20) Pre pacienta to má za následok celkové 
predĺženie liečby a mnohokrát aj jej neuspokojivý 
výsledok, pretože niektoré pohyby zubov sa nedajú 
v akceptovateľnom čase dokončiť v celom rozsahu.

Ovplyvnenie 
rastu v sutúrach 
splanchnokránia
U rastúcich pacientov je možné mechanickou silou 
ovplyvniť väzivovú chrupavku vo švoch. Najčas-
tejšie využívame tento mechanizmus v procesoch 
skeletálnej expanzie maxily rôznymi ortodontickými 
aparátmi, kde podporujeme rast najmä v podneb-
nom šve. Švy ovplyvňujeme aj pri úprave deficient-
ného rastu maxily tvárovou maskou alebo ťahmi III. 
triedy. Keďže ide o stimuláciu skeletálneho rastu, 
zdalo by sa na prvý pohľad, že tento proces je vý-
lučne sprevádzaný aktiváciou osteoblastov, ktoré 
antiresorpčná liečba neovplyvňuje. Viaceré štúdie 
dokonca poukazujú na nižšiu mieru relapsu takejto 
liečby pri použití bisfosfonátov, (11) (15)

Ako ukazuje novšia štúdia z roku 2018, pravda ne-
bude až taká jednoduchá. U pokusných zvierat po 
aplikácii bisfosfonátov a realizácii skeletálnej ex-
panzie bol pozorovaný atypický histologický nález 
v porovnaní s nálezom u zvierat, u ktorých reali-
zovali rovnaký postup bez použitia bisfosfonátov. 
Z toho vyplýva, že aj na procese osteogenézy sa 
zúčastňujú osteoklasty. (10) 

Každopádne podľa súčasných poznatkov sú pro-
cesy expanzie bezpečné a efektívne aj u pacien-
tov užívajúcich antiresorpčnú liečbu a nie je dôvod 
obávať sa komplikácií.

Ortodontické extrakcie
Extrakčné postupy nie je možné z plánovania 
ortodontickej liečby vylúčiť. Často predstavujú 
najjednoduchší a najefektívnejší postup. Indiko-
vané sú častejšie u dospelých pacientov, kde sú 
možnosti úpravy skeletálnej odchýlky limitované 
ukončeným rastom. Práve u dospelých pacientov 
užívajúcich bisfosfonáty bolo v roku 2003 prvý-
krát popísané zvýšené riziko vzniku avaskulárnej 
osteonekrózy nasledujúce po stomatologickej 
liečbe, ktorá zasahovala do kosti (najčastejšie 
bežná extrakcia). (12) Po tejto publikácii pribú-
dali ďalšie, čo, žiaľ, viedlo k výrazným obavám 
zubných lekárov a pacientov, ktorí odmietali 
antiresorpčnú liečbu alebo stomatologické ošet-
renie. Dnes je táto klinická jednotka etablovaná 
ako medikamentózne podmienená osteonekróza 
čeľuste (Medication-related osteonecrosis of 
the jaw – MRONJ). Je definovaná ako obnažená 
kosť alebo kosť, ktorá je sondovateľná cez extra 
alebo intraorálnu fistulu po dobu viac než 
8 týždňov, nachádzajúca sa v orofaciálnej oblas-
ti u pacienta s pozitívnou anamnézou podania 
antiresorptív alebo antiangiogénnych liečiv. (17) 
Obavy vysokej incidencie sa našťastie nepotvrdi-
li. U dospelých pacientov užívajúcich liečbu pre 
osteoporózu je dokonca veľmi nízka, asi 0,1 %. 
(17) (19) Častejšia je u onkologických pacientov, 
kde sa udáva incidencia asi 1 %. (17) Zvýšenie 
incidencie bolo zaznamenané v prípade, ak 
pacienti užívali aj ďalšie liečivá, najmä gluko-
kortikoidy a antiangiogénne preparáty. (14) (18) 
U detí táto komplikácia zatiaľ popísaná nebo-
la, čo ale neznamená, že sú tieto postupy u nich 
považované za úplne bezpečné. (2)

Extrakcie nie je možné vylúčiť z ortodontického 
plánovania ani u pacientov užívajúcich  antiresor-
pčnú liečbu. Viac ako rizika nekrózy je potrebné 
sa obávať sťaženého uzatvárania postextrakč-
nej medzery. Samozrejme je potrebné pacienta 
po extrakcii sledovať a v prípade podozrenia na 
osteonekrózu odoslať na stomatochirurgické 
ošetrenie.

Aplikácia dočasných 
kotevných prvkov 
(miniimplantátov)
Štúdie popisujúce správanie sa ortodontických 
kotevných implantátov u pacientov užívajúcich 
antiresorpčnú liečbu zatiaľ absentujú, ale pre 
mnohé paralely je možné vychádzať z publikácií 
popisujúcich problematiku dentálnych implantátov. 
Ich aplikácia sa podobne ako extrakcia považuje 
za invazívny zákrok do kosti, a tým aj za rizikovú 
v zmysle potenciálu vzniku MRONJ. 

Tento vzťah ale nie až tak jednoznačne definova-
ný. Ako riziková sa považuje aplikácia implantá-
tov u onkologických pacientov. (17) U pacientov 
liečených pre osteoporózu sa zatiaľ javí, že sú-
časne prebiehajúca antiresorpčná liečba nemá 
vplyv na ich prežívanie. (1) (6) Zvýšená incidencia 
komplikácií bola pozorovaná u pacientov, ktorým 
boli implantáty aplikované až po podaní bisfo-
sfonátov. (4) Pre Denosumab zatiaľ absentujú 
podobné štúdie.

Kombinovaná 
ortodonticko
- chirurgická liečba
Aj keď chirurgické zákroky používané v ortog-
nátnej chirurgii sú sprevádzané vznikom veľkej 
kostnej rany, paradoxne v dostupnej literatúre 
nie je popísaná štatisticky významná korelácia 
medzi komplikáciami týchto zákrokov a užívaním 
antiresorpčných preparátov. (3)

Rast a vývoj
splachnokránia,
erupcia zubov
Keďže antiresorpčné preparáty sa používajú aj 
v liečbe viacerých ochorení detského veku, je 
namieste otázka, ako ovplyvňujú prirodzený vý-
voj tvárového skeletu. V tomto zmysle je potreb-
né si uvedomiť, aký má na jeho vývoj vplyv zák-
ladné ochorenie, pre ktoré je liečba indikovaná. 
Vo všeobecnosti možno uzavrieť, že liečba zmier-
ňuje následky týchto ochorení a celkový vývoj je 
fyziologickejší než bez jej aplikácie aj v prípade 
splanchnokránia.

Jediná vývojová charakteristika, ktorá je nega-
tívne ovplyvnená, je erupcia zubov. Na to, aby 
bola umožnená erupcia zuba, musí dôjsť k re-
sorpcii kosti nad jeho zárodkom. Na tomto pro-
cese sa podieľajú aj osteoklasty. Ako ukázali 
viaceré štúdie na experimentálnych zvieratách, 
ako aj retrospektívne štúdie u detí, dochádza 
k oneskoreniu erupcie. (5) Napr. v skupine 33 
pacientov liečených pre osteogenesis imperfec-
ta bolo pozorované jej oneskorenie v priemere 
o 1,6 roka. (8)

Záver
Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, antire-
sorpčné preparáty vo viacerých smeroch kom-
plikujú ortodontickú liečbu. Na druhej strane je 
potrebné si uvedomiť, že ich aplikácia zásadným 
spôsobom skvalitňuje život pacientov, u ktorých 
je indikovaná. Preto ich podávanie je nadradené 
stomatologickým a ortodontickým postupom. 

Ortodontická liečba nie je kontraindikovaná ani 
u detí, ani u dospelých pacientov. Je ale potreb-
né, aby o možných rizikách vedel ako pacient, 
tak aj lekár indikujúci antiresorpčnú liečbu, zub-
ný lekár a čeľustný ortopéd a svoje rozhodovanie 
prispôsobil týmto poznatkom. Ako ukazuje prax 
zo zahraničia, je potrebné vypracovať odborné 
usmernenie, ktoré bude definovať možné inter- 
akcie medzi jednotlivými špecialistami. >>
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V súčasnosti zaznamenávame v čeľustnej ortopédii 
veľký progres, či už zo strany pacienta, alebo zo 
strany lekára. V  porovnaní s  minulosťou sa dáva 
väčší dôraz na liečbu dentálnych a skeletálnych 
deformít, ktoré môžu byť viditeľné voľným okom. 
Pacienti sú čoraz náročnejší a estetika je na prvom 
mieste.

Cieľovou skupinou pre liečbu sú pacienti s odchýl-
kami postavenia zubov, zubných oblúkov, s nevy-
hovujúcou estetikou, ale i pacienti s pretrvávajúcimi 
zlozvykmi, ktoré negatívne vplývajú na vývoj ústnej 
dutiny, tváre a postavenia zubov. Epidemiologická 
štúdia ukazuje, že korekcia okluzálnych funkčných 
diskrepancií by prospela až 70 % populácie. (1) 

Počas čeľustnoortopedickej liečby sú na pacien-
ta kladené nároky v zmysle spolupráce. Lekár sa 
vždy snaží zrozumiteľne vysvetliť situáciu po od-
bornej stránke a tým motivovať rodiča i dieťa. Ak 
má čeľustnoortopedická liečba prebehnúť podľa 
liečebného plánu a  s  minimálnym rizikom vzniku 
vedľajších komplikácií, je nevyhnutná spolupráca 
(compliance) pacienta v každom veku.

Pojem compliance znamená podľa slovníka 
cudzích slov poddajnosť alebo taktiež vyhovenie, 
splnenie, dodržanie, zvolenie, v medicínskom výz-
name ochotu spolupracovať, dodržiavať odporuče-
nú liečbu. Veľký lekársky slovník definuje complian-
ce ako dodržiavanie predpísaného liečebného >> 

Compliance v čeľustnej ortopédii
Compliance in orthodontic treatment

Abstrakt
Vďaka súčasným technologickým pokrokom a vý-
skumom môžeme povedať, že medicínsky odbor 
čeľustná ortopédia je na vysokej úrovni. Správne 
zvolený terapeutický plán si vyžaduje precízne 
vyškoleného a vzdelaného lekára. Aby liečba pre-
behla úspešne a bez komplikácií, je nevyhnutná aj 
zainteresovanosť a spolupráca pacienta. Pacient 
musí s  liečbou súhlasiť a  aktívne sa podieľať na 
dosiahnutí výsledku. V niektorých prípadoch, na-
príklad pri terapii dlahovým systémom, úspech 
liečby závisí hlavne na spolupráci pacienta. Na 
lepšie porozumenie problematiky môže lekár po-
užiť edukačné materiály, a tým   následne zvýšiť 
pacientov záujem o liečbu. V článku sa venujeme 
téme spolupráce a významu edukačných materiá-
lov pre pacientov.

Kľúčové slová: spolupráca, motivácia, informačné 
letáky, informačné videá

Abstract
Thanks to technologic advance and research, we 
can nowadays say that the medical field of ortho-
dontics is on a high level. It requires a precise edu-
cated orthodontist to establish a correct treatment 
plan. Interest and cooperation of the patient is also 
necessary, to achieve a  good result of treatment 
without complications. The patient needs to ag-
ree on the treatment plan and cooperate actively. 
In some cases, for example during treatment with 
aligners, the success of the treatment depends 
mainly on patient’s compliance. For patient’s better 
understanding of the aim of treatment, the doctor 
can use educational materials and improve his or 
her interest in treatment. The article follows the to-
pic of compliance and importance of educational 
materials for orthodontic patients.

Key words: compliance, motivation, educational 
leaflets, educational videos
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režimu či inej intervencie, ochota chorého spolupra-
covať pri liečbe, prijať a riadiť sa pokynmi lekára. (2) 
Ak má byť dlhodobo spolupráca pacienta pri liečbe 
úspešná, treba vytvoriť medzi lekárom a  ďalším 
ošetrujúcim personálom dobrý vzťah. Compliance 
úzko nadväzuje na pacientovu motiváciu.

Motivácia znamená súhrn hybných činiteľov v čin-
nostiach, učení a osobnosti. Hybným činiteľom sú 
myslené také skutočnosti, ktoré jedinca podnecu-
jú, podporujú, alebo naopak tlmia, aby niečo ko-

Literatúra
1.  John D. Jago LDS, MDSc. The epidemiology 

of dental occlusion: a critical appraisal, Journal 
of public health dentistry. 1974; 34(2):80-93.

2.  Potočková J.  Compliance pacienta při dodr-
žování dietního režimu při léčbě metabolických 
onemocnění. Praha, 2012. Bakalářská práce. 
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav 
hygieny. Vedúci práce Anděl, M.

3.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace

4.  Couto Nascimento V, Castro Ferreira Conti 
AC, Almeida Cardoso M, Pinelli Valarelli D, 
Rodrigues de Almeida-Pedrin R. Impact of 
orthodontic treatment on self-esteem and qual-
ity of life of adult patients requiring oral rehabili-
tation. The Angle Orthodontist. 2016; 86(5):839-
845.

Obr. č. 1: zdroj: Medisaf Sereď 
Obr. č. 2: zdroj: KČO SZU, Bratislava

Obrázok č. 2 Dlahový systém

Obrázok č. 1 Fixný aparát

compliance u pacientov, a má teda pozitívny vplyv 
na priebeh liečby. Edukačné materiály sú použité 
najčastejšie vo forme informačných letákov a videí. 
Na Katedre čeľustnej ortopédie Slovenskej zdra-
votníckej univerzity v  Bratislave sme sa rozhodli 
vytvoriť jednotný edukačný materiál v slovenskom 
jazyku, kde sú ortodontické diagnózy a terapeutic-
ké techniky vysvetlené podrobne a zároveň zrozu-
miteľne i pre neodbornú verejnosť. 

Informačné materiály vysvetľujú a popisujú podstatu 

diagnózy a liečebných aparátov, usmerňujú pacien-
ta a dodávajú väčšiu dôveru v ortodontickú liečbu. 
Vďaka lepšiemu porozumeniu očakávame zvý-
šenú spoluprácu pacienta, menej nedorozumení 
a  dokonalejšie ortodontické výsledky. V  sú-
časnosti sa moderná ortodoncia bez použitia 
takýchto informačných médií nezaobíde. Vytvo-
renie edukačných materiálov pre slovenského 
pacienta hodnotíme ako veľký prínos s  praktic-
kým významom pre každodenný chod ortodon-
tických praxí.

Obrázok č. 1 Fixný aparát

nal alebo nekonal. Motivácia je psychický proces 
vedúci k energetizácii organizmu. Usmerňuje naše 
správanie a konanie pre dosiahnutie určitého cieľa. (3)

Špeciálne v čeľustnej ortopédii je výhodným moti-
vujúcim faktorom uvedomovanie si prítomnej od-
chýlky a túžba po zmene. Zo skúseností vieme, že 
takíto pacienti lepšie spolupracujú a  riadia sa le-
kárskymi pokynmi, napríklad pri dodržiavaní ústnej 
hygieny alebo aplikácii elastických ťahov.

Väčšie maloklúzie, niekedy vyžadujúce si aj inter-
disciplinárnu spoluprácu, majú negatívny emo-
cionálny a  psychosociálny efekt na kvalitu života 
pacienta. Po absolvovaní ortodontickej liečby bol 
v  brazílskom dotazníkovom výskume pozorovaný 

výrazný nárast sebavedomia takýchto pacientov. 
Vyššia spokojnosť bola zaznamenaná v  súkrom-
nom živote i v pracovnej sfére. (4)

Ortodontickou liečbou sa neupravujú iba na prvý 
pohľad nápadné estetické odchýlky polohy jednot-
livých zubov, ktoré najčastejšie privedú pacienta do 
čeľustnoortopedickej ambulancie. Sú to i  funkčné 
a skeletálne anomálie, ktoré bežný laik nemusí vždy 
zaregistrovať. Ak by sa pri nastavovaní liečebného 
plánu ignorovali, v budúcnosti by pacientovi mohli 

spôsobiť problémy napríklad s  temporomandibu-
lárnym kĺbom, nadmernou abráziou zubov pri trau-
matickom zhryze alebo ústupom parodontu. Ciele 
ortodontickej terapie s oboznámením pacienta by 
mali byť stanovené ešte pred začatím samotnej 
liečby. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že úspe-
chy v ortodoncii si vyžadujú dôverný vzťah medzi 
lekárom a  pacientom. Compliance a  motivácia 
sú absolútnou esenciálnou zložkou ortodontickej 
liečby.

Na základe mnohých medicínskych štúdií, ktoré 
skúmajú mieru motivácie a compliance ortodontic-
kého pacienta, ale i pozorovaním z praxe, možno 
vyhlásiť, že použitie edukačných materiálov prispie-
va k badateľnému zvýšeniu motivácie a následnej 
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Rozhovor s prof. Ewou Czochrovskou

Ewa Monika Czochrowska DDS, PhD. vy-

študovala zubné lekárstvo na fakulte zub-

ného lekárstva vo Varšave v Poľsku. Post-

graduálne štúdium v odbore čeľustná 

ortopédia absolvovala v Osle v Nórsku 

v roku 1997. V roku 2003 úspešne ukončila 

doktorandské štúdium na univerzite v Oslo 

a obhájila dizertačnú prácu o autotrans-

plantácii zubov. Za jej publikovanie získala 

cenu Dewel Award odborného časopisu 

American Journal of Orthodontics and 

Dentofacial Orthopedics. V roku 2014 habi-

litovala v odbore lekárskych vied na lekár-

skej fakulte vo Varšave a vo svojej práci sa 

venovala ortodontickej liečbe pacientov 

s postihnutím parodontu. Dr. Czochrowska 

bola prezidentkou Európskej ortodontickej 

spoločnosti a usporiadateľkou kongresu 

EOS v roku 2014. Je prezidentkou Poľskej 

ortodontickej spoločnosti, členkou Angle 

Society of Europe a European Board of 

Orthodontists. Získala cenu Distinguished 

Teacher Award pre rok 2020 od Európskej 

ortodontickej spoločnosti. Je autorkou 

a spoluautorkou 10 knižných kapitol a 50 

odborných článkov. V súčasnosti vedie 

súkromnú prax a pôsobí na oddelení 

čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty vo 

Varšave v Poľsku. 

Kedy ste začali používať medódu  autotrans-
plantácie zubov? Máte mentorov, učiteľov, ktorí 
vás viedli, od ktorých ste sa to učili?

Prvýkrát som videla autotransplantáciu zuba v roku 
1994 na oddelení ortodoncie na univerzite v Oslo. 
Práve vtedy som začínala postgraduálne štúdium 
ortodoncie a toto bola pre mňa úplná novinka, pre-

tože v tom čase sa autotransplantácie zubov v Poľ-
sku nevykonávali. Atestovala som na dentálnej fa-
kulte vo Varšave a  o  autotransplantáciách zubov 
som len čítala v učebniciach, pričom na lekárskej 
fakulte v Oslo, aj v iných škandinávskych krajinách, 
bola autotransplantácia zubov s  nedokončeným 
vývojom koreňa u rastúcich pacientov štandardnou 
procedúrou.

Moji dvaja mentori boli prof. Arild Stenvik a  prof. 
Bjorn Zachrisson. Profesor Stenvik ma prizval vy-
hodnotiť materiál o  zubných autotransplantáciách 
zozbieraný na oddelení ortodoncie v Oslo. 

Následne sa stali obaja supervízormi mojej vedec-
kej doktorandskej práce s témou manažmentu ná-
hrady chýbajúcich zubov u rastúcich pacientov po-
mocou autotransplantácie zubov a ortodontickým 
uzavretím medzery po chýbajúcom zube. 

Túto vedeckú prácu som obhájila v  roku 2003 na 
univerzite v Oslo. Bolo šťastím, že som mohla čer-
pať z materiálov z ich rozsiahlych klinických a ve-
deckých skúseností pri príprave súborov, ktoré 
tvorili veľkú časť môjho výskumu. Ocenila som naj-
mä ich konštruktívnu kritiku počas našich diskusií 
a  vysoký štandard vedeckého správania mojich 
mentorov.

Aký prípad autotransplantácie zubov by ste 
odporučili začiatočníckemu tímu ortodontista 
– chirurg? Agenézu druhého premoláru alebo 
náhradu rezáku strateného pri úraze?

Odporúčam začať s  autotransplantáciou premo-
láru s  nedokončeným vývojom koreňa do miesta 
agenézy premoláru. Dôvodom je zhoda morfológie 
darcovského zuba a  miesta autotransplantácie – 
premolár za premolár. Transplantácia premolárov 
s  nedokončeným vývojom koreňa má najvyššiu 
úspešnosť v  porovnaní s  transplantáciou tretích 
molárov, alebo retinovaných zubov, pretože chirur-
gický prístup je priaznivejší. 

Najčastejším typom agenézy je práve agenéza 
dolných druhých premolárov. V  takom prípade sú 
horné druhé premoláre najlepšou voľbou pre au-
totransplantáciu. 

Vhodnými kandidátmi sú pacienti s  Angleovou II. 
triedou, s  normálnym alebo nízkym tvárovým ty-
pom, u ktorých je indikovaná extrakcia dvoch hor-
ných premolárov. Optimálne vývojové štádium ko-
reňa je ½ až ¾ konečnej dĺžky koreňa. 

Autotransplantácia premolárov do miesta traumou 
stratených horných stredných rezákov je zložitejšia 
z hľadiska rozdielnosti morfológie zuba a straty al-
veolárnej kosti pri traume alebo dlhodobom chýba-
ní zuba. Aj keď je to elegantné riešenie prirodzenou 

náhradou zuba. 

Pri plánovaní autotransplantácie zuba odporúčam 
zhotoviť CBCT alebo iné 3D zobrazenie na vyhod-
notenie tvrdých tkanív. Umožňuje nám to presne 
vyhodnotiť veľkosť a tvar transplantovaného zubu 
a na 3D tlačiarni vytlačiť presnú kópiu transplanto-
vaného zuba, ktorú môžeme použiť pri chirurgickej 
preparácii miesta transplantácie.

Môžete odhadnúť množstvo neúspešne au-
totransplantovaných zubov?

Mnoho štúdií vyhodnocuje úspečnosť autotrans-
plantácie zubov pomocou dvoch termínov – preži-
tie (survival) a úspech (success).

Termín prežitie (survival) jednoducho popisuje, či 
je autotransplantovaný zub prítomný v mieste au-
totransplantácie v  dobe vyhodnotenia výskumu. 
Autotransplantácia premolárov s  nedokončeným 
vývojom koreňa má prežitie 95% v škandinávskych 
štúdiách aj u nás v Poľsku. Moja štúdia na univer-
zite v Oslo vyhodnotila 89% prežitie pri pozorova-
nom čase 26 rokov, v rozsahu od 17 do 41 rokov.

Kritériom úspechu (success) autotransplantácie 
zuba je absencia patológie tvrdých aj mäkkých 
tkanív a  adekvátna dĺžka koreňa (aspoň rovnaká 
ako dĺžka korunky). Najbežnejšími komplikáciami 
sú rôzne druhy resorpcie koreňa, ankylóza či krč-
ková resorpcia. Zistený úspech autotransplantova-
ných premolárov s nedokončeným vývojom z da-
ných štúdií je až 90 % a až 80 % po dlhodobom 
vyhodnocovaní.

Index prežitia a  úspechu transplantácie tretích 
molárov je asi len o  10 % nižší, čo je stále dosť 
vysoké číslo. Horné tretie moláre majú zvyčajne 
lepšiu morfológiu ako dolné, keďže sú väčšinou 
jednokoreňové.

Zvažovali by ste autotransplantáciu pri agené-
ze druhého premoláru, ak je prítomný dočas-
ný molár v  reinklúzii? Ak áno, bolo by vhodné 
previesť extrakciu reinkludovaného mliečneho 
zuba a  autotransplantáciu trvalého zuba do 
extrakčnej rany súčasne?

Reinklúzia dočasného moláru pri aplázii premoláru 
nie je kontraindikáciou, naopak je to veľmi vhodné >> 
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Blahoželáme
absolventom 
špecializačného 
štúdia
Dňa 14. 10. 2019 sa konali špecializačné skúšky 
na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave. 
V mene celej redakcie by sme radi pogratulovali 
našim kolegom MDDr. Jane Linskej a  MDDr. 
Tomášovi Hudecovi k úspešnému zloženiu 
špecializačnej skúšky.

Obr.: Skúšobná komisia a absolventi špecializačného štúdia 

na LF SZU MDDr. Jana Linská a MDDr. Tomáš Hudec

Túto jar je to rok, odkedy nás opustil prof. Van 
der Linden. Pripomeňme si preto túto osobnosť 
svetovej ortodoncie a prínos, ktorý nám jeho 
práca a výskum priniesli. Prof. van der Linden sa 
narodil v roku 1932 v Helmonde v Holandsku. Po 
štúdiu stomatológie sa špecializoval v čeľustnej 
ortopédii. Vo svojej špecializačnej práci sa veno-
val téme „Maxilofaciálny komplex detí vo veku 7 

až 11 rokov“. Následne pôsobil vo Viedni a ne-
skôr na University of Washington. V roku 1962 
bol vymenovaný za profesora ortodoncie na no-
vozaloženej stomatologickej fakulte katolíckej 
univerzity v Nijmegene. Zaslúžil sa o vybudova-
nie tamojšej fakulty so solídnym vzdelávacím 
programom. Od roku 1969 do roku 1970 bol 
hosťujúcim profesorom na Michiganskej univer-
zite. Podieľal sa tam na výskume v Centre pre 
ľudský rast a vývoj (Center of Human growth and 
development). Jeho vedecký záujem bol primár-
ne zameraný na začlenenie klinického výskumu 
do teórie a praxe ortodoncie. Bol prvým Európa-
nom, ktorý bol certifikovaný ako člen American 
board of Orthodontics. Bol iniciátorom a vedú-
cim projektu dotovaného Európskou úniou na 
vytvorenie medzinárodného kurikula pre vzdelá-
vanie odborníkov v ortodoncii. Tento trojročný 
program pre postgraduantov nazvaný Erasmus 
sa stal celosvetovým štandardom. Prof. van der 
Linden napísal 12 kníh, vrátane učebníc pre ho-
landských postgraduantov. Počas svojej kariéry 
získal mnoho ocenení, ako napríklad Cenu Van 
der Loona od Holandskej asociácie pre štúdium 
ortodoncie (1969), Medailu Dr. Dentza od Ho-
landského zväzu zubných lekárov (1979) a Cenu 
Louise Ada Jarabaka za výskum a vzdelávanie 
(1998) od Americkej asociácie ortodontistov 
(AAO). Bol tiež čestným členom Angle society of 
Europe (1998), Holandskej asociácie ortodontis-
tov a mnohých ďalších. Profesor van der Linden 
nás opustil po krátkej chorobe 25. marca 2019.

Česť jeho pamiatke.

Spomíname 
na prof. Frans 
P. G. M. van der 
Lindena

riešenie u  rastúcich pacientov, pretože pri erupcii 
transplantovaného zuba s nedokončeným vývojom 
koreňa dochádza k regenerácii kosti. 

Pri agenéze druhého premoláru by som počkala, 
kým sa prereže prvý premolár, aby počas zákroku 
nedošlo k poškodeniu jeho zárodku pri preparácii 
dostatočného miesta na autotransplantáciu.

V prípade nepriaznivo uloženého retinovaného 
premoláru kedy zvažujete fenestráciu a  orto-
dontickú trakciu zuba a  kedy transalveolárnu 
transplantáciu – tzv. chirurgické napriamenie 
zuba?

Ako prvú možnosť by som zvážila ortodontickú ex-
trúziu. Ale ak je zub nepriaznivo odklonený, viac ako 
65° od normálneho axiálneho postavenia, potom je 
ortodontická trakcia nemožná. Ako napríklad u pa-
cientov s  transmigráciou dolných očných zubov, 
ktoré presahujú cez strednú čiaru dolného zubora-
dia, by som zvážila transalveolárnu transplantáciu. 

Skorý záchyt ektopickej polohy zuba je dôležitý pre 
úspech transplantácie, pretože je ľahšie napriamo-
vať zuby s kratšími koreňmi.

Ako sa vám páčil kongres českej a  slovenskej 
ortodontickej spoločnosti v Bratislave, kde sme 
mali tú česť vypočuť si vašu prednášku?

Kongres sa mi veľmi páčil, tak ako aj všetkým 
zahraničným prednášajúcim. Bratislava je veľmi 
zaujímavá, obzvlášť historická časť. Pre mnohých 
prednášajúcich to bola prvá návšteva vášho hlav-
ného mesta. Organizácia bola vynikajúca a zastú-
penie lektorov výnimočné. 

Hlavní organizátori Dr. Ivo Marek a Dr. Irena Klímová 
tvrdo pracovali na zorganizovaní takého atraktívne-

ho vedeckého programu. Prednášková sieň bola 
plná a všetci zúčastnení veľmi zaujatí prednáškami. 

Prezidentský večer sa konal na najkrajšom mies-
te Bratislavy, na Bratislavskom hrade. Nálada bola 
radostná a  priateľská, tak ako na ostatných čes-
ko-slovenských kongresoch, na ktorých som sa 
zúčastnila.

Akými témami transplantácie zubov sa bude 
zaoberať autotransplantačný kongres v Prahe, 
ktorý sa koná 28. – 30. 5. 2020?

Bude to v poradí tretí autotransplantačný kongres 
a hlavnými témami budú liečba komplikácií po au-
totransplantácii zubov, hlavne po transplantácii zu-
bov s  ukončeným vývojom koreňa v  spolupráci 
s  endodontistami, aplikácie digitálnych technológií, 
autotransplantácia retinovaných zubov, tipy a tri-
ky, ako pretvarovať transplantované premoláre na 
horné stredné rezáky tak, aby sme dosiahli 
prirodzený úsmev, a prezentácia rôznych prístu-
pov k  liečbe chýbajúcich zubov, ako ortodontické 
uzavretie medzery či náhrada implantátmi. 

Hlavnými prednášajúcimi sú známi experti 
v  transplantácii zubov a  zubnej traumatológii. 
Svoju prácu budú na kongrese prezentovať tímy 
z celého sveta. 

Formát kongresu je interdisciplinárny, takže oča-
kávame účasť ortodontistov, chirurgov, pedosto-
matológov i  parodontológov. Autotransplantácie 
zubov môže vykonávať ktorýkoľvek skúsený sto-
matochirurg.

Informácie sú dostupné na stránke www. 
toothtransplantation.com, kde nájdete aj link na 
kongres v  Prahe. Registrácia je otvorená od 
októbra 2019. Tešíme sa na všetkých záujemcov!

*pozn. red.: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je 3. Autotransplantačný kongres preložený 
na alternatívny termín v roku 2021.



Kalendár podujatí
Dátum Vzdelávacie podujatie Miesto Kontakt / registrácia Poznámka

1. – 5. 5. 2020
120. kongres americkej 
ortodontickej spoločnosti

Atlanta, USA aaoinfo.org/meetings/
*  virtuálne 

podujatie 

15. 5. 2020
Klinické rozhodovanie vo 
finishingovej fáze ortodon-
tickej liečby – G. Samson

Praha, CZ mholes@americanortho.com **

15. – 17. 5. 2020
Invisalign European scientific 
symposium

Praha, CZ mfenak@aligntech.com 
*  virtuálne 

podujatie 

17. 5. 2020 Invisalign Study club Praha, CZ mfenak@aligntech.com **

20. 5. 2020 Digitálna streda: 3D tlač Brno, CZ virtuossacademy.cz **

22. 5. 2020
Interdisciplinárna liečba 
– I. Friedlander, R. F. Cascales

Praha, CZ klanduchova@jps.cz **

22. 5. 2020
Stabilita v ortodoncii: fikcia 
alebo realistický cieľ liečby? 
– Guido Sampermans

Varšava, PL mholes@americanortho.com **

28. – 30. 5. 2020 3. autotransplantačný kongres Praha, CZ toothtransplantation.org
*  presunuté na 

13. – 15. 5. 
2021

30. 5. 2020

Odchýlky zhryzu II. triedy 
–  od diagnostiky po 
efektívne non-compliance 
riešenia, C. Luzi

Bratislava, SK mholes@americanortho.com **

5. 6. 2020
Ako vyrobiť vlastný neviditeľný 
strojček (alignery) II. 

Brno, CZ virtuossacademy.cz **

5. – 6. 6. 2020
Rola sestry pri jednotlivých 
etapách ortodontickej liečby

Brno, CZ virtuossacademy.cz **

6. 6. 2020

Klinické perly v liečbe 
odchýlok II. triedy a interdis-
ciplinárna liečba dospelých 
– G. Hones, A. Hayes

Gdansk, PL mholes@americanortho.com **

10. – 14. 6. 2020
96. kongres európskej 
ortodontickej spoločnosti

Hamburg, DE eos-congress-2020.com
*  zrušené 

podujatie

3. 7. 2020
Ortodontická liečba pacienta 
s problematickým parodontom; 
liečba asymetrií – M. Laursen

Tallinn, EST mholes@americanortho.com **

3. – 5. 9. 2020 Ormco Európske fórum Monaco, MC martin.janak@ormco.com
*  zrušené 

podujatie

17. – 19. 9. 2020
21. kongres českej ortodontickej 
spoločnosti – Ortodoncia 
a funkcia 

Brno, CZ kongrescos.cz
*  zrušené 

podujatie

4. – 7. 10. 2020
9. medzinárodný ortodontický 
kongres

Yokohama, JP wfo.org/meetings **

8. – 11. 10. 2020 Kurz TMK – Elisabeth Menzel Viedeň, AT martin.janak@ormco.com **

19. – 21. 11. 2020
6. Vedecký kongres 
„Aligner Orthodontics“

Kolín, DE dgao-kongress.de **

* Zmena pôvodného termínu alebo formy podujatia kvôli prebiehajúcej pandémii COVID-19
** Podujatie je zatiaľ plánované, ale vzhľadom na pandémiu COVID-19 môže byť jeho termín zmenený alebo zrušený


