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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v čase keď píšem tento text ešte stále s napätím čakáme, v akej miere bude 
u nás na Slovensku prebiehať druhá vlna pandémie COVID-19, a náš život stále nie je 
taký, ako sme boli zvyknutí pred rokom. Čítala som blog, v ktorom autor predpokladá, 
že nielen naše pracovné postupy, ale aj náš prístup k liečbe čeľustnoortopedického 
pacienta budeme deliť na éru pred pandémiou a éru po pandémii COVID-19. Je 
možné, že budúcnosť túto predpoveď potvrdí. Keď tak nad tým premýšľam, jediné, 
čo dnes vieme s istotou, je to, že si zatiaľ ničím nemôžeme byť úplne istí. Keď sa 
pozerám na toto číslo nášho časopisu a jeho prípravu, vidím, ako ťažko sa nám 
hľadali články o prebehnutých školeniach a koľko práce museli naši predstavitelia 
v SKZL, regionálnych komorách a vo Výbore SOS vykonať, aby sme sa v našej 
práci vedeli opäť postaviť pevne na nohy. Život však beží a aj my sa mu snažíme 
prispôsobiť ako najlepšie vieme. Preto sme sa rozhodli zúčastňovať sa na webinároch, online školeniach 
a online kongresoch a písať Vám o nich, a to nielen v snahe pokračovať v našom kontinuálnom vzdelávaní, ale 
aj v snahe prekročiť hranice, ktoré nám dnešok pripravil.
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Zo zasadania Výboru SOSZo zasadania Výboru SOS

Informácie z Výboru Slovenskej 
ortodontickej spoločnosti
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia. 
Je mi veľkým potešením, že v rukách držíte 
už štvrté číslo časopisu Čeľustný ortopéd. 
V mene celého Výboru Slovenskej ortodontickej 
spoločnosti aj v mojom osobne by som rád 
opäť poďakoval celej redakčnej rade časopisu 
za ich nasadenie a čas, ktorý aj naďalej 
venujú každému číslu. Pevne verím, že vás aj 
v aktuálnom čísle zaujmú  inšpiratívne odborné 
články od našich mladých kolegov, ako aj 
užitočné informácie pre vašu každodennú prax. 
Na tomto mieste chcem pripomenúť, že všetky 
čísla nášho časopisu nájdete v digitálnej podobe  
aj na webovej stránke ortodontickej spoločnosti: 
www.orto.sk,  v sekcii „pre lekárov – časopis“. 

Informácie zo zasadnutia výboru, ktoré sa 
uskutočnilo 30. júna 2020. 

1.  Kongres SOS 2021, 26. – 27. 3. 2021, Hotel 
DoubleTree by Hilton, Bratislava

Vzhľadom na nevyspytateľnú situáciu pandémie  
COVID-19 sa organizačný výbor kongresu rozho-
dol pre opatrnejší prístup ku organizácii kongresu. 
Predbežne vám môžeme potvrdiť, že Kongres SOS 
2021 v Bratislave sa uskutoční v plánovanom ter-
míne. Organizačne spolupracuje Slovenská orto-
dontická spoločnosť s firmou Eudent. Distribúciu 
pozvánok, programu a online prihlasovanie sme 
mierne odložili,  spustené však budú najneskôr 
v  priebehu októbra 2020. Všetkým kolegom a čle-
nom pripomínam, že najbližší kongres v Bratislave 
bude volebný. Na plenárnej schôdzi, ktorá sa usku-
toční v rámci kongresu, sa okrem schvaľovania dô-
ležitých zmien v stanovách Slovenskej ortodontic-
kej spoločnosti bude voliť nový Výbor SOS, revízna 
komisia, ako aj nový prezident/prezidentka. Vaša 
účasť na plenárnej schôdzi je preto veľmi vítaná.

Každú kolegyňu alebo kolegu ,ktorí sú členmi na-
šej spoločnosti a zvažujú svoju kandidatúru do 
niektorého z výkonných orgánov ortodontickej 
spoločnosti, prosíme, aby svoj zámer kandidovať 
oznámili najneskôr do 31. januára 2021 prostred-
níctvom emailu na adresu president@orto.sk. 
K svojej žiadosti, prosím, pripojte krátky životopis 

s aktuálnou fotografiou a stručný popis dôvodov, 
pre ktoré ste sa rozhodli kandidovať. Všetci kan-
didáti budú zverejnení na webovej stránke spo-
ločnosti. Pevne verím, že rozhodnutie kandidovať 
urobí čo najväčší počet našich kolegýň a kolegov 
a spoločne vyberieme kvalitných kandidátov 
do vedenia Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

2. Finančná situácia spoločnosti

Z dôvodu neuskutočneného kongresu a plenárnej 
schôdze SOS 2020 sú všetky rozhodnutia ohľadne 
financií prijímané spoločným konsenzom Výboru 
spoločnosti. Napriek zrušenému kongresu a zruše-
niu alebo presunutiu drvivej väčšiny vzdelávacích 
podujatí na rok 2021 je finančná situácia spoloč-
nosti stabilizovaná. Výbor SOS na svojom posled-
nom stretnutí jednohlasne schválil čerpanie roz-
počtu na rok 2020.

3. Rokovanie so zdravotnými poisťovňami

V priebehu leta sa uskutočnilo rokovanie so VšZP 
ohľadom zmien pravidiel vykazovania ČO výkonov 
a ich časového limitovania vekom a dobou liečby. 
Napriek mnohým prísľubom ich samotná poisťovňa 
stále nezapracovala do svojho revízneho systému. 
Myslíme si, že požiadavky ako predĺženie doby lieč-
by na 3 roky, vekový limit 19  rokov, ako aj akcep-
tovanie viacerých úkonov počas jednej návštevy 
a zrušenie štvrťročného limitovania výmeny oblú-

kov sú v aktuálnej situácii tým minimom, ktorým by 
nám poisťovňa mala vyjsť v ústrety.  Pevne veríme, 
že sa nám na vyššie uvedených zmenách podarí 
s poisťovňami dohodnúť v čo najkratšom čase.

4.  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore 
ČO lekármi bez špecializácie

Napriek veľkej snahe, niekoľkým úradným poda-
niam a sťažnostiam sa stále nedarí tento problém 
celkom eliminovať. Z tohto dôvodu sa Výbor SOS 
dohodol na niekoľkých opatreniach. Z tých najdô-
ležitejších vyberám:

•  informovanie laickej aj odbornej verejnosti pro-
stredníctvom verejných médií a sociálnych sietí 
o situácii s nelegálnymi poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti,

•  v spolupráci so SKZL zverejňovať prípady nele-
gálneho poskytovania zdravotnej starostlivosti 
na portáloch SOS a SKZL ako aj v časopisoch 
vydávaných oboma odbornými spoločnosťami,

•  naďalej informovať úrady verejnej správy VÚC, 
ÚDZS ako aj ministerstvo zdravotníctva o kaž-
dom jednom zistenom prípade,

•  v súčinnosti s MZ SR vypracovať metodické 
usmernenie pre používanie snímateľných fólio-
vých aparátov.

Taktiež dávame do pozornosti všetkým kolegom 
informácie o stúpajúcej aktivite rôznych domácich, 
zahraničných a alternatívnych dodávateľov sní-
mateľných fóliových aparátov. Prosíme všetkých 
našich kolegov, aby si predtým, než pristúpia na 
spoluprácu s neznámou spoločnosťou, podrobne 
prečítali obchodné podmienky, záručné podmien-
ky, ako aj pravidlá pre reklamáciu jednotlivých vý-
robcov. Čeľustný ortopéd je ako odborný garant 
plne zodpovedný nielen za priebeh samotnej lieč-
by, ale aj za konštrukciu, funkciu a aplikáciu fólio-
vého aparátu. Za pozitívny, ale i negatívny výsledok 
liečby sa pacientovi zodpovedá len jeho ošetrujúci 
lekár, nie výrobca aparátu. Veľmi pozorne a zod-
povedne preto zvážte, komu zveríte do rúk zdravie 
svojich pacientov.

Niekoľko najbližších mesiacov bude pre celý slo-
venský zdravotnícky systém ťažkou skúškou a toto 
obdobie bude kľúčové pre zvládnutie pandémie 

spôsobenej ochorením COVID-19. Čeľustní ortopé-
di a zubní lekári sú v prvej línii kontaktu a patria 
k najohrozenejším skupinám profesionálov. Ae-
rosól, s ktorým denne prichádzame do kontaktu, 
predstavuje vysoké riziko nielen pre nás, naše am-
bulancie a ekonomické prežitie, ale najmä pre naše 
najbližšie rodiny. Po mnohých mesiacoch pandé-
mie sú naši pacienti i lekári unavení z neustáleho 
zavádzania a rušenia bezpečnostných opatrení. 
Neochota časti verejnosti dodržiavať opatrenia 
a správať sa zodpovedne môže do našich ambu-
lancií priviesť aj takéhoto nezodpovedného pacien-
ta. Preto prosím každého kolegu, kolegyňu, naďalej 
chráňte seba a svoj personál pred potencionálnym 
rizikom infekcie používaním vhodných ochranných 
pracovných prostriedkov. Nepodceňujme riziko 
šírenia nákazy v našich ambulanciách a pridajme 
sa k zodpovedným profesionálom, ktorí idú prí-
kladom. Nepoľavme v ochrane našich pacientov 
i našich blízkych. Druhá vlna pandémie nemusí byť 
posledná.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom 
výboru za ich snahu, čas obetovaný pre Slovenskú 
ortodontickú spoločnosť a kus dobre odvedenej 
práce. 

Vážení kolegovia, pevne verím, že sa po mnohých 
stretnutiach prostredníctvom videokonferencií 
a online školení uvidíme osobne na volebnom kon-
grese SOS 2021 v Bratislave.

S priateľským pozdravom,
Dr. med. dent. Marián Sabo, prezident SOS
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Začiatkom marca nás všetkých zastihli obme-
dzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu. 
Bolo treba adaptovať sa na nové podmienky 
v prostredí strachu a neistoty. Ale infekcia pri-
niesla aj pozitívne zmeny. Jednou z nich sa 
stali kvalitné odborné čeľustnoortopedické 
kurzy voľne dostupné  na internete. Počas nich 
sa ukázala vzájomná podpora a súdržnosť če-
ľustných ortopédov na celom svete. Myšlien-
kou bolo udržať si pozornú a dobre naladenú 
myseľ, efektívne využiť čas na zdieľanie vedo-
mostí a vzdelávanie a pripraviť sa čo najlepšie 
na situáciu po skončení obmedzení.  

Časť prednášok sa týkala aktuálnej situácie, boli 
prezentované informácie o šíriacej sa infekcii 
a spôsoboch, ako sa s danou situáciou vyspo-
riadať. Rečníci z najviac postihnutých oblastí Ta-
lianska zdieľali osobné skúsenosti. Ďalšie sa týkali 
fixných aparátov i vyrovnávačov chrupu, skeletál-
neho kotvenia či zobrazovacej techniky v podaní 
kolegov z mnohých krajín na viacerých kontinen-
toch. Spomedzi mnohých zaujímavých prednášok 
spomeniem vynikajúcu prednášku Dr. Cesare Lu-
ziho o liečbe asymetrií u pacientov s Angleovou 
druhou triedou, Dr. Simonetty Meuli o vyrovnáva-
čoch chrupu v zmiešanom chrupe, Dr. Rity Sou-
sa Tavares o možnosti úpravy dýchania ústami a 
prednáška Dr. Marije Saupe o elastických ťahoch. 

ča asymetrickú distalizáciu pred alebo po erupcii 
druhých molárov alebo dobre premyslené jed-
nostranné extrakcie.

3. 4. 2020 Prof. Eva Czochrovská a Dr. Renato 
Cocconi hovorili aktuálne o víruse Covid-19 a hy-
gienicko-epidemiologických opatreniach v bežnom 
živote a pri prevádzke ortodontickej praxe. Všetci 
sa pamätáme na situáciu v Taliansku, takže postre-
hy Dr. R. Cocconiho boli veľmi zaujímavé.

8. 4. 2020 sa Dr. Carlo Marassi v prednáške Sta-
bility in Orthodontics (Stabilita v ortodoncii) 
venoval retencii. Upozorňoval, že už v liečebnom 
pláne musíme brať do úvahy funkčnú oklúziu, stav 
parodontu a tvárovú rovnováhu po skončení liečby. 
Postretenčné zmeny sú neznáme, šírka zubného 
oblúka sa typicky zužuje vekom, rotácia zubov je 
nepredvídateľná, tak ako labiálny a linguálny re-
laps. Používa retenčné platne, fixné retainery, tie 
má najradšej, a essixy.

Dr. Lorenzo Moser (poznáme ho aj z kongresu 
2019 v Bratislave) sa 17. 4. 2020 vo výbornej pre-
zentácii Uncommon solutions for missing teeth in 
esthetic zone (Neobvyklé riešenia pri chýbajúcich 
zuboch v estetickej zóne) venoval všetkým mož-
nostiam riešenia tohto problému. Uprednostňu-
je uzatváranie medzier mezializáciou a estetickou 
úpravou meziálne posunutých zubov.

Dr. Thor Henrickson 24. 4. 2020 prebral všeobec-
ne účinky vyrovnávačov chrupu (alignerov) v pred-
náške Orthodontic Aligner a venoval sa indikáciám 
podľa diagnózy.

8. 5. 2020 Dr. Ute Moser nadviazala na svoje vý-
borné prednášky z Bratislavy pred rokom a v pre-
zentácii Treatment efficiency: Which are the real 
game changers? prešla cez posledné nové me-
tódy v našom odbore ako: chirurgická asistencia 
(mikroperforácia, kortikotómia), biologická asisten-
cia, urýchľujúce pomôcky (prístroje), samoligova-
cie zámky, inteligentné drôty, TADs. Porovnávala 
výsledky jednotlivých metód, vyzdvihla benefity 
a poukázala na nedostatky, prípadne nulový efekt, 
bolestivosť, nežiaduce vedľajšie účinky. Spomenu-
la, pri ktorých diagnózach používajú tieto metódy 
a kde si vystačia s klasickými.

20. 5. 2020 sme spolu s Dr. Kevinom O´Brienom 
rozoberali starší článok Prof. Proffita o II. triede.

Jar 2020 bola iná, všetkých nás prekvapil 
Covid-19, naše naplánované vzdelávacie akcie 
museli ustúpiť karanténnym opatreniam. Zru-
šili sa všetky dlho plánované kongresy (aj náš), 
prednášky, školenia či kurzy.

Náhradu nám ponúkli niektoré „naše“ firmy 
v snahe nahradiť tento výpadok. Cez apliká-
ciu ZOOM sme mohli počuť prezentácie sveto-
vých prednášateľov z pohodlia domova. Jednou 
z nich bola firma AO American Orthodontics a 
jej Power2Reason webináre. Dovoľte mi, pode-

Niektoré prednášky sa venovali spôsobom diag-
nostiky a liečby umožňujúcim väčšie využitie in-
ternetovej komunikácie s pacientom i laboratóriom 
a menej časté osobné stretnutia, tak ako to si-
tuácia vyžaduje. Ide predovšetkým o liečbu plá-
novanú pomocou softvéru, ako sú vyrovnávače 
chrupu, a o aparáty, ktoré je možné po nasadení 
dlhší čas kontrolovať pomocou zasielanej fotodo-
kumentácie. Na prednáškach v anglickom jazyku 
sa naraz zúčastňovalo aj niekoľko tisíc posluchá-
čov. Z prednášajúcich sršal zápal pre svoj odbor, 
nadšenie a zaujatie pre detail. Venovali nám svo-
ju energiu a čas a ochotne odpovedali na mnohé 
otázky položené či už písomne, alebo v prípade 
menších skupín cez mikrofón v závere svojich pre-
zentácií. 

Treba dodať, že webináre naďalej pokračujú. Javí 
sa, že je to síce menej osobný a pre rečníkov 
možno zatiaľ nezvyklý, ale efektívny spôsob, ako 
komunikovať s kolegami v pohodlí svojich domo-
vov. Účasť na internetových vzdelávacích stretnu-
tiach sa niesla a nesie v podporujúcej atmosfére, 
ktorá napomohla pri prekonávaní profesionálne 
i osobne náročnej situácie. Ukázala nový spôsob 
vzdelávania a je možné, že sa stane bežnou sú-
časťou našich profesionálnych životov.
 

MUDr. Alexandra Habajová

Ortodontics in periodontally compromi-
sed patients (Ortodontická liečba paro-
dontologických pacientov) je prednáška, 
ktorú predniesol 29. 5. 2020 Dr. Morten G. 
Laursen. Upozornil nás na dôležitosť oblas-
ti dolných frontálnych zubov, kde sa problémy 
vyskytujú najčastejšie. Veľmi citlivo pristupu-
je k nivelizácii stesnaných dolných rezákov, kde 
je veľmi tenká vestibulárna kosť. Vždy spolu-
pracuje s parodontológom, hlavne u pacientov 
s parodontologickými problémami už pred lieč-
bou.

Veľmi ma oslovila prednáška Dr. Flavie Artese 
zo Španielska, ktorá 5. 6. 2020 dala svojej pred-
náške názov Open bite: Are we treating the 
right causes? (Otvorený zhryz: Liečime správ-
ne príčiny?) Poukázala na to, že pri tejto závaž-
nej diagnóze nesmieme zabudnúť na zlozvyky, 
reč a prehĺtanie, dýchanie ústami, polohu jazy-
ka a hyperdivergentný rast. U malých detí začína 
s Hyraxom a tŕňmi (cribs) nalepenými na dolných 
rezákoch linguálne. Tieto používa pri tejto diag-
nóze viac-menej počas celej liečby, dokonca aj 
v retencii.

Dr. Kevin O´Brien sa 26. 6. 2020 venoval II. triede, 
prednáške dal názov Class II treatment – the last 
word (Liečba II. tried – posledné slovo). Rozobral 
a porovnával výsledky včasnej liečby a liečby v tr-
valom chrupe. Včasná liečba II. triedy podľa neho 
nemá význam, jedine pri výrazných protrúziách. 
Vtedy používa Twin Block.

Sériu výborných webinárov uzavrela 3. 7. 2020 Prof. 
Birte Melsen s prezentáciou Alternative applica-
tion of TADs (Alternatívna aplikácia kotevných 
miniimplantátov). Tieto boli pôvodne vyvinuté pre 
pacientov s nedostatkom kotevných zubov, ako 
priame a nepriame kotvenie. Zistením, že TADs sú 
„držiteľom“ kosti, sa ich použitie rozšírilo aj ako se-
mipermanentná náhrada chýbajúcich zubov, alebo 
ako podporné kotvenie parciálnych snímateľných 
náhrad.

Záverom chcem poďakovať reprezentantovi AO 
American Orthodontics pánovi Martinovi Holešovi 
za všetky informácie o týchto výborných webiná-
roch, ktoré nám nahradili neuskutočnené vzdeláva-
cie akcie.

MUDr. Gabriela Alexandrová

liť sa s vami o niektoré postrehy z nich.

Ako prvý už 27. 3. 2020 k nám prehovoril Dr. 
Cesare Luzi: Asymetric Class II. Maloclusion 
(Asymetrické maloklúzie II. triedy). Upozornil na 
dôležitosť včasnej diagnostiky asymetrií a rozde-
lil ich na funkčné (32 – 86%), skeletálne, dentálne 
a zmiešané. Venoval sa hlavne dentálnym, kde 
hlavnou príčinou sú predčasné straty zubov, age-
nézy, transpozície a iné. Rozdelil ich podľa čeľustí, 
kde v sánke je signifikantne viac problémov, 56 
– 62 %, v čeľusti 18 – 38 %.  V čeľusti odporú-

Vzdelávanie v čase koronavírusu
Správy z kongresov a školení Správy z kongresov a školení

Jarné online vzdelávacie akcie
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RozhovoryRozhovory

Rozhovor s Prof. Dr. Nazan Kücükkeles

Koncom marca bol Výbor Slovenskej orto-
dontickej spoločnosti nútený vzhľadom na 
pandémiu COVID-19 zrušiť kongres SOS 
2020. Nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože 
organizačný výbor vložil veľa práce do prí-
pravy a všetci sme sa na prednášky, ako aj 
na naše stretnutie tešili. Hlavnou predná-
šajúcou mala byť prof. Küçükkeleş z Turec-
ka. Chceli by sme vám ju predstaviť, a tak 
sme spolu pre vás pripravili rozhovor. Po-
čas pandémie sme mali možnosť vypočuť 
si aspoň jej online prednášku na tému Lieč-
ba adolescentov so skeletálnou 3. triedou 

využitím rýchlej maxilárnej protrakcie 
s pomocou kortikotómie a skeletálneho 
kotvenia. V prednáške, ktorá sa nám veľmi 
páčila, profesorka porovnávala rýchlu ma-
xilárnu protrakciu pri aplikácii kortikotó-
mie a skeletálneho kotvenia a elastických 
ťahov 3. triedy s chirurgicky asistovanou 
porotrakciou maxily formou nekompletnej 
LeFort I osteotómie s následným využitím 
tvárovej masky. Prezentovala skúsenosti 
ich tímu a odporúčania pri rozhodovaní 
o využití týchto postupov v liečbe pacien-
tov s 3. skeletálnou triedou. 

Prof. Dr. Kücükkeles absolvovala štúdium zubného 
lekárstva na univerzite v Istanbule v roku 1982 
a pracovala na oddelení čeľustnej ortopédie 
Marmara  Univerzity (Istanbul) v rokoch 1984 – 
1989. Získala PhD. v roku 1989 a v roku 2020 sa 
stala profesorkou a prodekankou univerzity.
Bola vedúcou ortodontického oddelenia v rokoch 

2006 – 2011 a šéfredaktorkou  Turkish Journal of 
Orthodontics v rokoch 2004 – 2008. Venuje sa štú-
diu liečebných protokolov u pacientov s pravou 
progéniou. Publikovala v mnohých odborných 
časopisoch a prednášala v mnohých európskych 
krajinách. V súčasnosti pôsobí ako profesorka na 
univerzite v Marmare.

Pani profesorka  Küçükkeleş, sme poctení, že ste 
súhlasili s týmto rozhovorom. Vo vašej prá-
ci ste venovali veľa času liečbe Anglových III. 
tried.  To bude aj hlavnou témou vášho kurzu na 
kongrese SOS. Čo si myslíte, že je najdôležitejšie 
v liečbe III. tried?

V prvom rade chcem poďakovať za pozvanie na 
kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti. Je 
to skvelá príležitosť zoznámiť sa so slovenskými 
kolegami. A ďakujem aj za uverejnenie tohto rozho-
voru, pretože verím, že písaný text ostane peknou 
spomienkou.

Aby som sa vrátila k vašej otázke o najdôležitejšom 
faktore liečby III. triedy, myslím si, že dôležitý je 
každý detail od určenia diagnózy a naplánovania 
liečby až po načasovanie liečby a jej prevedenie so 
spoluprácou pacienta. Všetky tieto faktory ovplyv-
ňujú konečný výsledok liečby. Ale dva sú podľa 
mňa najdôležitejšie: načasovanie liečby a liečebný 
protokol.

Ako udržujete retenciu u pacientov so skeletál-
nou III. triedou?

Tu je najdôležitejším faktorom vek pacienta pri sňa-
tí fixného aparátu. U dospelých pacientov je to zvy-
čajne fixný retainer od očného zuba po očný zub v 
maxille aj mandibule. Ak pacient stále rastie, mali 
by ste ho monitorovať každé 3 mesiace až do ukon-
čenia rastu a zvážiť použitie tvárovej masky alebo 
CIII bionátora, ak máte napríklad vzhľadom na ro-
dinnú anamnézu pochybnosti.

Kedy zvažujete použitie funkčných aparátov 
a reverzného extraorálneho ťahu? Sú nejaké 
situácie, ktoré by sme mali riešiť skoro?

Podľa mňa je tvárová maska jediná ortopedická 
pomôcka na korekciu pravej III. triedy charakterizo-
vanej maxilárnou retrognáciou. Ja používam fukčný 
aparát s tvárovou maskou  ako retenciu. 

V každej situácii by sa III. trieda mala liečiť veľmi 
skoro (6. až 10. rok života), ak nie je plánovaná chi-
rurgia, keď pacient čaká až do 20. roku života. Po 
11. až 12. roku života môžeme dosiahnuť už len 
dentoalveolárnu korekciu so zanedbateľnou skele-
tálnou korekciou. Naším cieľom je riešiť odchýlku 
III. triedy skeletálne, pre zlepšenie profilu 

a dosiahnutie dlhodobej stability, pretože  dentoal-
veolárne zmeny majú tendenciu k relapsu.

Aký systém aparátov používate vo vašej praxi?

Ak sa pýtate na liečbu III. tried u adolescentov, tak 
odpoveďou je tvárová maska s fixným aparátom. 
Rada používam samoligovacie zámky, ale v niekto-
rých prípadoch, keď potrebujem pracovať s torziou 
rezákov, používam štandardné zámky. Používam 
.022 slot s preskripciou Roth, niekedy MBT                 
(najmä u extrakčných prípadov).

Robíte predikciu rastu u každého nového pacienta?

Ak sa bavíme o určovaní štádia rastu, tak nie. Pre-
dikciu rastu robím len u detí, ak plánujem  nejaký 
ortopedický zásah. Zvyčajne si robím kefalometric-
ký snímok, ktorý mi umožňuje určiť rastové štádium 
zhodnotením vývoja stavcov. Je to jednoduché 
a ľahké. 

Podľa vašich skúseností, aká je úloha svalov 
v ortodontickej diagnostike a liečbe?

V diagnostike nás môžu svaly prekvapiť, ak si pa-
cient vyvinul zlozvykom tzv. habituálnu oklúziu. Vte-
dy musíme aplikovať dlahu na úpravu centrickej 
oklúzie, aby sme preprogramovali svaly a našli sku-
točnú oklúziu pacienta. Musíme vedieť, u ktorých 
pacientov si na to dávať pozor. U pacientov s ťažkou 
odchýlkou zhryzu, kde je náročné urobiť registráciu 
zhryzu, u pacientov s  TMD symptómami, ako naprí-
klad bolesti kĺbu, klikanie a bruxizmus. Úloha svalov 
sa počas liečby môže meniť. Svaly môžu pracovať 
pre nás alebo proti nám. Napríklad pri otvorenom 
zhryze, ak je pozícia jazyka nepriaznivá, tak bude 
pracovať proti našim očakávaniam pri uzatváraní 
frontálne otvoreného zhryzu, takže by sme mali zá-
roveň aj jazyk trénovať. Ak ide o nedostatočný uzá-
ver pier, mali by sme sa sústrediť aj na precvičovanie 
pier, inak hrozí relaps odchýlky. Na druhej strane 
uzatváranie medzier u extrakčných prípadov ide 
rýchlejšie u pacientov s vysokým uhlom mandibuly, 
keď sú oslabené svaly, a pomalšie u pacientov s níz-
kym uhlom mandibuly a silnými svalmi, a s tým mu-
síme rátať pri stanovení plánu liečby. O tejto téme by 
sme  mohli rozprávať ešte veľa, určite sa o nej bude-
me baviť aj na kongrese SOS, už sa veľmi teším.*

*Rozhovor vám prinášame so súhlasom Prof. Dr. N. Kücükkeles 

  
v nezmenenej podobe.

Obr. 1: Prof. Kücükkeles so svojím synom, maxilo-faciálnym chirurgom
Obr. 2: Prof. Kücükkeles vo svojej ambulancii
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closest to the true horizontal, with a mean angle of 
1,34 º and a standard deviation of 4,07 º. In men, 
the closest was the anatomical Frankfurt horizon-
tal (mean angle: -0,72 º, standard deviation: 0,39 º), 
while in women, the machine Frankfurt horizontal 
was the closest (mean angle: 0,27 º, standard de-
viation: 0,84 º).

Conclusion: The Frankfurt horizontal is an appro-
priate reference line. Of the three Frankfurt horizon-
tals, the soft tissue Frankfurt horizontal is the most 
reliable when traced on a lateral facial photograph 
superimposed onto a lateral cephalogram. The 
machine Frankfurt horizontal is closer to true hori-
zontal line than the anatomical Frankfurt horizontal.

Key words: Frankfurt horizontal, True horizontal 
line, Natural head position

Úvod 
V kefalometrii je pri analýzach nevyhnutné sta-
noviť referenčnú líniu alebo referenčnú plochu,  
vzhľadom na ktorú sa hodnotia anatomické prvky 
kraniofaciálnej morfológie. Historicky najstaršou 
referenčnou líniou je Frankfurtská horizontála spá-
jajúca body orbitale a porion. Ako porion ozna-
čujeme najvyšší bod vonkajšieho zvukovodu (tzv. 
anatomický porion) alebo novšie porion strojový. 
Ten je daný tieňom oliviek - ušných kolíkov, ktoré 
sú súčasťou kefalostatu. Frankfurtská horizontála 
patrí medzi intrakraniálne referenčné línie, podob-
ne ako línia sella – nasion a iné. Jej orientácia je 
daná anatomickými pomermi jednotlivca, a preto 
vykazuje veľké interindividuálne odchýlky. Naproti 
tomu extrakraniálne referenčné línie – pravá hori-
zontála (THL – true horizontal line) a vertikála (TVL 
– true vertical line) súvisia so smerom pôsobenia 
zemskej gravitácie. Pravá vertikála je paralelná so 
smerom pôsobenia zemskej gravitácie a pravá ho-
rizontála je na ňu kolmá. Sklon THL a TVL zazna-
menávame počas prirodzenej polohy hlavy (NHP – 
natural head position) pacienta. Prirodzenú polohu 
hlavy dosiahneme, ak inštruujeme pacienta, aby 
sa pozeral pred seba na vzdialený objekt vo výš-
ke svojich očí a pritom predkláňal a zakláňal hlavu 
so zmenšujúcimi sa výkyvmi, pokým hlava nie je v 
príjemnej, prirodzenej polohe [1], [2]. Výhodou NHP 
je, že zachytáva skutočnú polohu hlavy, akú jednot-
livec prezentuje okoliu.
Intraindividuálna variabilita NHP je menšia ako in-

terindividuálna variabilita intrakraniálnych referenč-
ných línií. Preto pravá horizontála pri polohovaní 
hlavy do NHP je efektívnejším kraniofaciálnym refe-
renčným systémom v porovnaní s intrakraniálnymi 
líniami [3], [4], [5], [6]. Toto platí najmä u pacientov 
s výraznými faciálnymi deformitami [7]. Pokiaľ však 
NHP nie je použitá z technických alebo iných príčin, 
je vhodné použiť ako referenčnú líniu líniu najbližšiu 
k pravej horizontále, Frankfurtskú horizontálu [4], 
[6], [7]. Rozonávame tri druhy Frankfurtskej hori-
zontály: anatomická FH, strojová FH a FH mäkkých 
tkanív (daná bodom orbitale mäkkých tkanív a po-
rionom mäkkých tkanív - najvyšším bodom na von-
kajšom zvukovode). Každá z troch Frankfurtských 
horizontál má iný sklon voči THL, preto pri ich po-
užití v rámci diagnostiky a liečby môžeme dospieť 
k odlišným záverom.

Materiál a metodika 
Súbor tvorilo 45 ortodonticky neliečených jedincov 
(16 žien a 29 mužov) vo veku od 7 do 33 rokov. Prvú 
skeletálnu triedu malo 25 účastníkov (uhol ANB = 
0±2°), druhú skeletálnu triedu 18 účastníkov (uhol 
ANB > 2°), tretiu skeletálnu triedu dvaja ľudia (uhol 
ANB< -2°).  Každému subjektu po dosiahnutí pri-
rodzenej polohy hlavy bola zhotovená pravá boč-
ná profilová snímka. Prirodzená poloha hlavy bola 
dosiahnutá inštruovaním pacienta, aby sa poze-
ral pred seba do diaľky, akoby sám sebe do očí 
v zrkadle. Pri fotografovaní stáli pacienti pred ho-
rizontálnou poličkou, ktorá následne na fotografii 
reprezentovala pravú horizontálu. V rozsahu šies-
tich mesiacov podstúpili všetci pacienti aj kefalo-
metrické vyšetrenie. 

Následne traja hodnotitelia zakreslili pre každé-
ho pacienta na fotografii Frankfurtskú horizontálu 
mäkkých tkanív a zvýraznili pravú horizontálu danú 
poličkou v programe 3D Skicár Microsoft Corpora-
tion. Na laterálnom kefalograme v 3D Skicári hod-
notitelia zakreslili anatomickú a strojovú Frankfurt-
skú horizontálu (Obrázok 1).  Fotografiu a laterálny 
kefalogram každého pacienta prekryli v programe 
Microsoft PowerPoint a zmerali uhly medzi pravou 
horizontálou a všetkými troma Frankfurtskými ho-
rizontálami (Obrázok 2). Pri tvári smerujúcej do-
ľava bol uhol zvieraný medzi pravou horizontálou 
a Frankfurtskou horizontálou v smere hodinových 
ručičiek anteriórne pred bodom ich prekríženia 
označený znamienkom mínus. Uhol proti smeru 

Odborná prácaOdborná práca

Využitie Frankfurtskej horizontály pri 
určovaní prirodzenej polohy hlavy
Usage of Frankfurt horizontal in 
determination of natural head position
MUDr. Alexandra Habajová1, 2, 
MDDr. Nora Kelecsényiová1,  
MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA1

1  Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie  LF UK a OÚSA, Oddelenie čeľustnej ortopédie, 
Heydukova 10, 812 50 Bratislava, Slovenská republika, vedúci oddelenia: MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, 
PhD., MHA, Heydukova 8, Bratislava

2  Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU, Limbová 4, 833 03 Bratislava, Slovenská republika, vedúci 
oddelenia: MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

Abstrakt
Úvod: V kefalometrii sa hodnotí poloha anato-
mických častí kraniofaciálnej oblasti vo vzťahu 
k referenčnej línii. Cieľom štúdie bolo zistiť, ktorá 
Frankfurtská horizontála (anatomická, strojová, 
Frankfurtská horizontála mäkkých tkanív) je najbliž-
šia k optimálnej referenčnej línii, k pravej horizontále.

Materiál a metodika: Súbor tvorilo 45 ortodontic-
ky neliečených pacientov vo veku 7 až 33 rokov. 
Boli im zhotovené profilové fotografie v prirodzenej 
polohe hlavy a laterálne kefalogramy. Traja hodnoti-
telia prekryli snímky a kefalogramy. Na prekrytí za-
značili pravú horizontálu a tri druhy Frankfurtských 
horizontál a zmerali sklon Frankfurtských horizon-
tál k pravej horizontále.

Výsledky: Najbližšia k pravej horizontále je Frank-
furtská horizontála mäkkých tkanív s priemer-
ným uhlom 1,34º a smerodajnou odchýlkou 4,0º. 
U mužov je jej najbližšia anatomická Frankfurtská 
horizontála (priemerná hodnota – 0,72º a smerodaj-
ná odchýlka 0,39º) a u žien strojová Frankfurtská 
horizontála (priemerná hodnota 0,27º a smerodajná 
odchýlka 0,84 º).

Záver: Frankfurtská horizontála je vhodnou refe-
renčnou líniou. Z troch Frankfurtských horizontál 
najvhodnejšou referenčnou líniou je Frankfurtská 
horizontála mäkkých tkanív zaznamenaná na pro-

filovej snímke a prenesená na laterálny kefalogram. 
Strojová Frankfurtská horizontála je bližšia pravej 
horizontále v porovnaní s anatomickou Frankfurt-
skou horizontálou. 

Kľúčové slová: Frankfurtská horizontála, pravá 
horizontála, prirodzená poloha hlavy

Abstract
Background: In cephalometrics, the locations of 
anatomical features of craniofacial morphology are 
evaluated in relation to  a reference line. The aim of 
the present study was to ascertain which Frankfurt 
horizontal (anatomical, machine, or soft tissue) is 
the closest to the optimal reference line, the true 
horizontal line.

Material and methods: The sample consisted 
of 45 orthodontically untreated participants aged 
between 7 and 33 years. Each participant provi-
ded a lateral facial photograph in the natural head 
position, as well as a lateral cephalogram. Three 
observers then superimposed the cephalograms 
onto the photographs. On these superimpositons, 
the true horizontal and three kinds of Frankfurt ho-
rizontal were traced, and the angles between them 
were measured.

Results: The soft tissue Frankfurt horizontal was 
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hodinových ručičiek bol označený znamienkom 
plus (Obrázok 1).                     

Na štatistické spracovanie bol použitý softvér IBM 
SPSS 19 a program Microsoft Excel 2007. Získané 
dáta boli popísané pomocou ukazovateľov opisnej 
štatistiky – počet meraní (N), aritmetický priemer, 
smerodajná odchýlka (SD), minimálna a maximálna 
hodnota. Všetky štatistické testy boli prevedené na 
hladine významnosti  = 0,05. V prípade, že nie-
ktorá línia bola u pacienta nehodnotiteľná, nebola 

zarátaná v štatistickom vyhodnotení. Súbor pacien-
tov so skeletálnou treťou triedou nebol štatisticky 
vyhodnotený pre svoj malý rozsah. Na porovnanie 
výsledkov meraní troch línií tromi osobami bola po-
užitá jednoduchá analýza rozptylu. Na porovnanie 
pohlaví podľa hodnôt línií bol použitý dvojvýberový 
t-test. Na zistenie vzťahu medzi vekom a hodnota-
mi línií boli použité neparametrické Spearmanove 
korelácie. Na zistenie vzťahu medzi uhlom ANB 
a hodnotami línií boli použité parametrické kore-
lácie.

Výsledky
V celom skúmanom súbore bola k pravej horizon-
tále najbližšia Frankfurtská horizontála mäkkých 
tkanív s veľkosťou uhla +1,3° (SD = 4,07°) (Tabuľka 
1). Nasledovala strojová FH s veľkosťou uhla +1,4° 

(SD = 4,58°). Najvzdialenejšia pravej horizontále 
bola anatomická FH s uhlom -2,3° (SD = 4,27°). 
Uhol anatomickej FH voči pravej horizontále bol 
štatisticky významne menší ako hodnoty ostatných 
dvoch Frankfurtských horizontál (p < 0,001) (Tabuľka 1). 

Tabuľka 1 Vzťah troch Frankfurtských horizontál k pravej horizontále v celom skúmanom súbore 
hodnotený troma výskumníkmi
Chart 1 The relationship of the three Frankfurt horizontals to the true horizontal line in all patients, as 
evaluated by three observers

U žien bola najbližšie k pravej horizontále strojová Frankfurtská horizontála s priemernou hodnotou +0,27°  
(SD = 0,84) a štatisticky významne menšími hodnotami (p = 0,034) ako u mužov (Tabuľka 2, Graf 1).

Tabuľka 2 Vzťah troch Frankfurtských horizontál k pravej horizontále u mužov a u žien
Chart 2 The relationship of the three Frankfurt horizontals to the true horizontal  line in men and women

U mužov bola pravej horizontále najbližšie anatomická Frankfurtská horizontála s priemernou hodnotou -0,72° 
(SD = 0,39°) (Tabuľka 2, Graf 2).

Vek, skeletálna trieda a rozdiely medzi hodnotiteľmi nepreukázali štatisticky významné rozdiely. 
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Počet meraní Priemer SD Minimum Maximum
Anatomická FH 134 -2,34º 4,27º -11,0º 8,0º
Strojová FH 126 1,40º 4,58º -10,0º 14,0º
FH mäkkých tkanív 122 1,34º 4,07º -9,0º 9,0º

Pohlavie Počet osôb Priemer SD Minimum Maximum

Anatomická FH
muž 16 -0,72º 0,39º - 8,0º 8,0º
žena 28 -0,95º 0,27º - 11,0º

Strojová FH muž 16 3,25º 1,07º - 10,0º 14,0º
žena 26 0,27º 0,84º - 6,0º

FH mäkkých tkanív muž 14 2,45º 1,06º - 8,0º 9,0º
žena 26 0,74º 0,78º - 9,0º

Diskusia
Intraindividuálnou variabilitou Frankfurtskej hori-
zontály sa nezaoberá žiadna iná odborná štúdia. 
Vzťahom FH mäkkých tkanív k THL sa zaoberal 
Downs. Naše priemerné hodnoty sú zhodné 1,3º 
a smerodajná odchýlka 5º je veľmi blízka našej [8]. 
Nami zistená hodnota priemerného sklonu anato-
mickej FH voči THL -2,33º a smerodajná odchýlka 
4,27º je uprostred medzi hodnotami iných autorov 
(priemerná hodnota -4,6º až 4,82º, smerodajná 
odchýlka 3,4º až 5,27º) [5], [6], [7], [9]. Najviac sa 
zhoduje so skupinou pacientov, kde pri NHP mali 
účastníci relaxovanú sánku, tak ako v našej štú-
dii [9]. Sklon strojovej FH (1,4°) je blízky výsledkom 
iných autorov -1,6º [10] a 0,73º [4]. Smerodajná od-
chýlka strojovej FH je menšia ako u iných autorov, 
ale zároveň najväčšia z troch FH.

Pri porovnávaní hodnôt je potrebné zvážiť, ako 
bola dosiahnutá a zaznamenaná NHP. Ak THL za-
znamenáme na laterálnom kefalograme, vylúčime 
možnosť vzniku nepresností pri prenose údajov 
z fotografie na kefalogram. Dosiahnuť NHP počas 
röntgenového snímkovania je však náročnejšie ako 
pri fotografovaní. Poloha v stoji pri NHP je optimál-
na, hoci je menej stabilná ako poloha v sede a vy-
kazuje väčšie rozpätie výsledkov. Použitie zrkadla 
umožňuje zapojenie vizuálnych napriamovacích 
reflexov a znižuje variabilitu výsledkov [11].

Pri lokalizácii anatomického porionu dochádza 
často k chybám, ktoré sa s vekom pacienta zmen-
šujú. Strojový porion naproti tomu počas ras-
tu vý-razne mení polohu. Medzi 11. a 14. rokom 
sa jeho umiestnenie posunie v priemere o 9 mm    

kaudálne a o 2 mm anteriórne. Preto sa neodporú-
ča používať strojový porion pre reprezentáciu ana-
tomického porionu [12]. Pri interkuspidácii počas 
NHP bude hlava zaklonená v priemere o 0,9° viac, 
ako pri relaxovanej polohe sánky. Tomu zodpo-
vedá aj porovnanie našich hodnôt s relaxovanou 
sánkou proti skupinám pacientov so zubami v in-
terkuspidácii [4], [5], [6], [7]. Preto THL zazname-
naná na profilovej fotografii v NHP s relaxovanou 
sánkou (týmto spôsobom bežne získavame reálny 
obraz o polohe mäkkých tkanív pri fotografovaní) 
znamená zníženie presnosti pri prenose sklonu 
THL na kefalogram, ktorý je zhotovovaný počas 
interkuspidácie zubov.

Použitie FH (strojovej a anatomickej) ako náhrad-
nej línie pri absencii THL je odporúčaná pre svoju 
blízkosť s THL [4], [6]. Niektorí použitie FH zamie-
tajú pre vysokú interindividuálnu variabilitu 16º až 
43º [5], [7], [9], [10], [13]. Keďže intraindividuálna 
odchýlka NHP je signifikantne menšia ako interin-
dividuálna variabilita intrakraniálnych referenčných 
línií k pravej horizontále či vertikále, odporúčajú pri 
kefalometrickej analýze používať NHP [4]. 

Nápomocné pri využití intrakraniálnych línií môže 
byť súčasné využitie viacerých referenčných línií 
so známym sklonom voči THL [9], [13]. Iným spô-
sobom je orientovať hlavu na základe skúseností 
vyšetrujúceho do tzv. prirodzenej orientácie hla-
vy, čím sa zmenšuje variabilita vzťahu FH a THL. 
Takáto úprava je vhodná najmä ak sa poloha hlavy 
v NHP javí byť nezvyčajná. Vyšetrovaní majú nie-
kedy sklon polohovať hlavu do väčšej flexie, ako je 
jej skutočná NHP [10].

Záver
1.  Frankfurtská horizontála je vhodnou referenč-

nou líniou, hoci jej interindividuálna variabilita je 
väčšia v porovnaní s dobrou reprodukovateľnos-
ťou pravej horizontály.

2.  Z troch Frankfurtských horizontál je najvhod-
nejšou referenčnou líniou Frankfurtská horizon-

tála mäkkých tkanív zaznamenaná na profilovej 
snímke a prenesená na laterálny kefalogram. 
Strojová Frankfurtská horizontála je bližšia 
pravej horizontále v porovnaní s anatomickou 
Frankfurtskou horizontálou. Počas rastu sa však 
jej pozícia mení a presnosť jej zaznamenania je 
závislá na zručnosti personálu pri správnom za-
vedení ušných oliviek kefalostatu.
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Obrázok 1
Anatomická Frankfurtská horizontála spája ana-
tomický porion a orbitale (modrá línia). Strojová 
Frankfurtská horizontála spája strojový porion 
a orbitale (zelená línia) a s pravou horizontálou 
(čierna línia) zviera v našej štúdii uhol s pozitívnou 
hodnotou stupňov. Mandibulárna rovina (žltá línia, 
tu použitá pre názornosť označovania znamienka-
mi +/-) voči pravej horizontále má oproti tomu sklon 
v stupňoch označených záporným znamienkom. 

Picture 1
The anatomical Frankfurt horizontal connects the 
anatomical porion with the orbitale (blue line). The 
machine Frankfurt horizontal connects the machi-
ne porion and the orbitale (green line) and formed 
a positive angle with the true horizontal line. The 
mandibular plane (yellow line used here to visualise 
the usage of +/- signs) formed a negative angle with 
the true horizontal plane.

Obrázok 2
Prekrytie laterálneho kefalogramu a profilovej foto-
grafie v prirodzenej polohe hlavy so zakreslením 
Frankfurtskej horizontály mäkkých tkanív (červená 
línia), anatomickej Frankfurtskej horizontály (modrá 
línia), strojovej Frankfurtskej horizontály (zelená lí-
nia) a pravej horizontály (čierna línia). 

Picture 2
Superimposition of the lateral cephalogram onto 
the lateral facial photograph in the natural head po-
sition , with tracings of the soft tissue Frankfurt ho-
rizontal (red line), the anatomical Frankfurt horizon-
tal (blue line), the machine Frankfurt horizontal (green 
line), and the true horizontal line (black line).

Graf 1
Hodnoty jednotlivých
Frankfurtských horizontál 
u žien 

Graph 1
The values of the three
Frankfurt horizontals 
in women
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Graf 2
Graf hodnôt troch
Frankfurtských horizontál
u mužov  
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Úvod 
Hyperodoncia je definovaná ako prítomnosť 
nadpočetných zubov v čeľusti a sánke. Ide  
o zuby alebo zubom podobné štruktúry tkaniva. 
Vyskytujú sa s prevalenciou 0,2 – 0,8% v dočasnej 
dentícii a 0,5 – 5,3% v trvalej dentícii. Najčastejším 
miestom výskytu jedného až dvoch nadpočetných 
zubov je predná oblasť maxilly, viacpočetná hype-
rodoncia je najčastejšie spojená s premolárovou 
oblasťou mandibuly.1,2,3 

Hyperodoncia sa diagnostikuje na základe klinic-
kého obrazu, môže však byť aj náhodným nálezom 
pri rtg vyšetrení. Najčastejšie sa prejavuje naru-
šením erupcie trvalých zubov či úplným zabloko-
vaním erupčného pohybu, prípadne narušením 
výslednej polohy zuba za vzniku rotácií, dystopií, 
medzier a stesnaní. Medzi závažnejšie komplikácie 
patrí narušenie koreňa susedného trvalého zuba 
s potenciálnou stratou vitality, možný je aj rozvoj 
folikulárnej cysty a zriedkavo odontómu.3,4 

Cieľom tejto práce bolo popísať okolnosti výsky-
tu nadpočetných zubov u pacientov, ktorí navští-
vili čeľustnoortopedickú ambulanciu MUDr. Ivety 
Dvoranovej v rokoch 1996 až 2019. Za primárny 
cieľ si práca kladie úlohu stanoviť frekvenciu toh-
to javu medzi pacientmi a popísanie jeho výskytu 
medzi pohlaviami a vekovými skupinami. Sekun-
dárnym cieľom práce je overenie v literatúre popi-
sovaných klinických skutočností sprevádzajúcich 
fenomén hyperodoncie.

Materiál a metodika
Vyhodnotených bolo 7432 jednotlivcov vo veku 
5 - 50 rokov. Skupina pozostávala z 3142 mužov 
a 4291 žien. Ako podklad pre ďalšie vyhodnotenie 
boli použité rtg snímky a popis anamnestických 
údajov, vývoja stavu, prípadne terapeutických po-
stupov v písomnej dokumentácii jednotlivých pa-
cientov. Archív k analýze bol poskytnutý MUDr. 
Ivetou Dvoranovou. U pacientov s pozitívnym ná-
lezom boli hodnotené ďalšie parametre popisujúce 
okolnosti výskytu nadpočetného zuba – fáza vý-
meny chrupu, lokalita a početnosť výskytu nadpo-
četných zubov.

Posudzovala sa aj prítomnosť erupčných problé-

mov priľahlých trvalých zubov, medzier, diastém, 
stesnaní, retencie zuba aj po extrakcii nadpočet-
ného zuba a výskyt  asociovaných patológií typu 
zrastlice, cysty, hypodoncie a odontómu.

Výsledky boli zaznačené do tabuľky a štatisticky 
spracované. Na zistenie vzťahu medzi dvoma dis-
krétnymi premennými sme použili chí kvadrát test 
v kontingenčných tabuľkách a v prípade nízkych 
očakávaných početností Fisherov exaktný test. Na 
porovnanie závislých dichotomických premenných 
sme použili McNamarov test, resp. Cochranov Q 
test podľa toho, či išlo o porovnanie dvoch, resp. 
viacerých lokácií. Všetky testy boli uskutočnené na 
hladine významnosti   = 0,05.

Výsledky
V pozorovanej skupine sa nachádzalo 7432 pa-
cientov, z toho 3142 mužov a 4291 žien. Prítom-
nosť nadpočetného zuba bola zistená u 76 pacien-
tov (1,0226 %), z toho 51 chlapcov a 26 dievčat. 
Celkovo bolo nájdených 101 nadpočetných zubov. 
Priemerný vek v čase diagnózy bol 10,26 roka 
(s=3,408), medián veku bol 10 rokov. Najstarší 
pacient mal 25 rokov, traja najmladší pacienti boli 
diagnostikovaní vo veku 6 rokov. 

Aj keď v skúmanej vzorke sa javí vyšší výskyt od-
chýlky u chlapcov (66 %), ako u dievčat (34 %), 
teda cca 1,9:1, po zvážení pomerného zastúpenia 
pohlaví v súbore a vykonaní štatistických testov 
nebol vo výskyte u chlapcov a dievčat zistený šta-
tisticky významný rozdiel.

Pri hodnotení početnosti výskytu nadpočetných 
zubov u jednotlivcov bol jeden nadpočetný zub 
zistený u 58 pacientov (76 %), dva nadpočetné 
zuby u 15 pacientov (20 %) atri, prípadne viac nad-
početných zubov sa našlo u 3 pacientov (1 %).

Pri hodnotení umiestnenia sa 65 (81 %) z 80 diag-
nostikovaných nadpočetných zubov vyskytovalo 
v anteriórnej oblasti, zvyšných 15 (19 %) zubov 
sa nachádzalo v posteriórnej oblasti. Najviac zu-
bov sa nachádzalo v anteriórnej oblasti maxilly 
- premaxille. V tejto oblasti bolo identifikovaných 
56 nadpočetných  zubov (70 %), z čoho 14 zubov 
(18 %) predstavovali zuby charakteru mesiodens 
umiestnené medzi strednými rezákmi, a zvyšných 
42 zubov (52 %) v maxille tvorili nadpočetné boč-
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Charakteristika výskytu nadpočetných zubov 
v praxi čeľustného ortopéda
Characteristics of Supernumerary Teeth 
Occurence in an Orthodontist‘s Office
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Abstrakt
Nadpočetné zuby predstavujú zriedkavú vývojovú 
odchýlku chrupu. Prevalencia odchýlky v populácii 
sa podľa odborných prác pohybuje v rozmedzí 0,6-
3%. Najčastejšie sa vyskytuje v oblasti premaxilly, 
postihnúť však môže všetky oblasti chrupu. Preja-
vuje sa ovplyvnením erupčného procesu a rôznymi 
zmenami fyziologickej oklúzie, charakteru stesna-
nia alebo naopak medzerovitosti. 

Práca sa zaoberá popisom okolností výskytu 101 
nadpočetných zubov u 76 jedincov vybratých zo 
vzorky 7432 pacientov vo veku od 5 do 25 rokov, 
ktorí navštívili čeľustnoortopedickú ambulanciu 
MUDr. Ivety Dvoranovej v Trenčíne. Výskum sa sna-
ží o komplexný pohľad na problematiku z hľadiska 
distribúcie podľa veku, výskytu medzi pohlaviami, 
lokácie výskytu nadpočetného zuba a v neposled-
nom rade klinických prejavov hyperodoncie. Zo-
zbierané dáta  sa štatisticky vyhodnocujú a testujú  
sa na nich vybrané štatistické hypotézy.

Kľúčové slová:
nadpočetné zuby, hyperodoncia, meziodens, pre-
maxilla, premolárová oblasť, diastéma, stesnanie, 
erupcia, retencia, cysta, odontóm

Abstract
Supernumerary teeth represent a quite uncommon 
dentition disorder. The prevalence in population is 
0,6-3%. Supernumerary teeth mostly occur in pre-
maxilla, but can appear also in other dentition are-
as. Their presence can be manifested in a form of 
an eruption process alteration or various occlusion 
changes, like crowding or spacing. 

This specialization thesis analyses the circum-
stances of occurrence of 101 supernumerary tee-
th found in 76 patients out of 7432 patients in the 
practice of MUDr. Iveta Dvoranová, an orthodontist 
working in Trenčín. The research provides a com-
plex analysis of the supernumerary teeth problema-
tic, focusing on age distribution,  sex occurrence, 
localization and clinical symptoms. Collected data 
is statistically evaluated and statistical hypotheses 
are tested.

Keywords:
Supernumerary teeth, hyperodontia, mesiodens, 
premaxilla, premolar region, diastema, crowding, 
eruption, retention, cyst, odontoma
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né a stredné rezáky. Druhým najčastejším miestom 
bola anteriórna oblasť mandibuly s 9 identifikova-
nými nadpočetnými zubami (11 %). Nasledovalo  7 
nadpočetných zubov (9 %) v premolárovej oblasti 
maxilly, 5 zubov (5 %) nachádzajúcich sa v premo-
lárovej oblasti mandibuly a 4 zuby (6 %) uložené 
v molárovej oblasti mandibuly. V molárovej oblasti 
maxilly neboli identifikované žiadne nadpočetné 
zuby. Pri štatistickom testovaní sa ukázal štatis-
ticky výraznejší počet zubov v anteriórnej oblas-
ti maxilly  v porovnaní s posteriórnymi oblasťami. 
(Tab. č. 1) V mandibule sa testované hodnoty javili 
podobne, množstvo dát však nebolo dostatočné 
na formulovanie jednoznačného, štatisticky doká-
zateľného záveru. Tiež bola testovaná hypotéza, že 
so stúpajúcim vekom stúpa pravdepodobnosť ná-
lezu nadpočetného zuba aj v posteriórnom úseku. 
Podarilo sa overiť, že u pacientov mladších než 11 
rokov sú nadpočetné zuby častejšie v anteriórnej 
maxille a u pacientov nad 11 rokov v posteriórnej 
maxille. Testovanie v mandibule bolo nepriekazné 
pre nízky počet jedincov (Tab. č. 2).

Z hľadiska prejavov nadpočetných zubov 6 pa-
cientov (8 %) nejavilo napriek prítomnosti nadpo-
četného zuba žiadne príznaky, u 12 pacientov (16 
%) bol zistený jeden príznak, u 28 pacientov (36 
%) dva príznaky, u 18 pacientov (18 %) tri príznaky 

a u 13 pacientov (17 %) štyri príznaky. Pri oddelenom 
hodnotení jednotlivých pacientov boli u 53 pacien-
tov (69 %)  zistené problémy s polohou vedľajších 
zubov, u 46 pacientov (60 %) sa vyskytlo stesnanie 
v sextante s nadpočetným zubom, u 37 pacientov 
(48 %) došlo k problémom s erupciou a u 17 % 
pacientov došlo k retencii priľahlého zuba. U 25 
pacientov sa vyvinula forma medzerovitosti chru-
pu, pričom u 8 pacientov (10 %) išlo o diastému 
a u 17 pacientov (22 %) sa vytvorili medzery v inej 
oblasti. Opakovaný výskyt javu nadpočetného 
zuba bol pozorovaný u 2 pacientov (3 %). Testova-
nie preukázalo štatisticky významné rozdiely me-
dzi príznakmi v lokalitách: anteriórna oblasť maxil-
ly, anteriórna oblasť mandibuly, posteriórna oblasť 
mandibuly a posteriórna oblasť maxilly. Maximum 
výskytu bolo pri všetkých skúmaných paramet-
roch v lokalite anteriórnej maxilly (Tab. č. 3).

Pri hodnotení odchýlok považovaných za asocio-
vané alebo potenciálne asociované s javom hype-
rodoncie bola u 2 pacientov (3 %) diagnostikovaná 
hypodoncia, u 2 pacientov (3 %) cysta a u 2 pa-
cientov (3 %) zrastlica. Jeden pacient (1 %) mal 
v anamnéze rázštep pery a podnebia. Celkovo bol 
teda výskyt pridruženej odchýlky u 9 pacientov 
(12 %) .

Prevalencia výskytu nadpočetných zubov spadá 
do rozmedzia 0,6 - 3 %, ktoré je v literatúre uvá-
dzané ako normálny výskyt pre kaukazskú rasu. 
V literatúre bol vo väčšine štúdii uvádzaný vyšší 
výskyt javu u chlapcov, minimálne v pomere 2:1. 
5, 6, 7 

Pri hodnotení početnosti výskytu nadpočetných 
zubov zistenia (1 nadpočetný zub 76 %, 2 zuby 
20 %, 3 a viac 1 %) približne zodpovedajú údajom 
v odbornej literatúre. Zastúpenie pohybujúce sa 
okolo 75 %, 20 % a 5 % bolo zistené vo väčšine 
štúdií. 3, 5, 7 

Pri hodnotení umiestnenia všetky porovnávané 
zdroje udávajú vyšší výskyt nadpočetných zubov 
v maxille ako v mandibule. Premaxillu ako najprav-
depodobnejšie miesto výskytu s prevalenciou 
zhodnou s diskutovanou prácou uvádza veľká väč-
šina prác. So stúpajúcim vekom pacientov vo vzor-
kách pacientov jednotlivých štúdií klesá percentu-

álny podiel premaxillárneho regiónu (nadpočetné 
rezáky, mesiodens) s 90 % 8 až na úroveň okolo 
40 % 7. Len jedna štúdia udávala ako najpočetnejší 
zub distomolár 9. Ako druhá najčastejšia lokalita 
výskytu sa v literatúre uvádza rezáková oblasť 
mandibuly 8, 10 alebo premolárová oblasť maxilly11 
a mandibuly. 5, 12, 13 

Z hľadiska prejavov nadpočetných zubov sa po-
rovnanie získaných výsledkov s literatúrou javí ako 
mierne problematické, nakoľko jednotlivé štúdie sa 
nezhodujú v kritériách hodnotenia, predovšetkým 
vo výbere klinických charakteristík a definícii ich 
kategórií. Výskyt erupčných problémov sa uvádza 
u 5 – 24% 5, 14 prípadov, len jedna práca sa blíži 
k číslu 50 % 6. Osobitne hodnotená retencia zuba 
dosahuje hodnoty 6,5 % 5. Výskyt stesnania 
v súvislosti s hyperodonciou možno podľa ziste-
ní v literatúre očakávať u 3 – 20 %, vznik disto-
pií u priemerne 25 %, a vznik medzier u približne 
20 % pacientov, pričom polovicu medzerovitosti 
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Podaril sa overiť výskyt nadpočetných zubov me-
dzi ortodontickými pacientami, nepodarilo sa však 
dokázať štatisticky významný rozdiel chlapcov 
a dievčat. Ukazuje sa, že nadpočetné zuby sa naj-
častejšie vyskytujú v počte jeden a dva, môže však 
dôjsť i k viacpočetnému výskytu, pravdepodob-
nejšie posteriórne. Nadpočetné zuby vo veku do 
11 rokov možno očakávať predovšetkým vo fron-
tálnom úseku chrupu, s rastúcim vekom častejšie 
aj posteriórne v oblasti premolárov. Fenomén však 

môže byť prítomný v ktorejkoľvek oblasti.  Potvrdili 
sa tiež poznatky o príznakoch a odchýlkach cha-
rakterizujúcich nadpočetné zuby. Na prítomnosť 
nadpočetného zuba môže upozorniť prítomnosť 
sprievodných porúch chrupu v zmysle poruchy 
erupcie, polohy zubov, stesnania či naopak vývoj 
atypických medzier. Výskyt vážnejších pridruže-
ných odchýlok bol našťastie zaznamenaný oje-
dinele, no už len ich existencia by mala nabádať 
k dôslednej diagnostike u každého pacienta.

predstavuje diastéma, medzera medzi strednými 
rezákmi 5,14,15.
Výskyt pridružených patológií zubov a parodontu 
je z pohľadu literatúry nízky, na úrovni do 3 % 7, 17, 
vyšší výskyt bol zaznamenaný len v jednej z prác 15. 
Hodnotenie asociovaných problémov typu cysty 
a odontómu je z hľadiska literatúry problematické. 

Cysta sa v rôznych prácach vyskytuje v rozmedzí 
od 0,1 15 až do 19 % prípadov 9. Výskyt odontómu 
v súvislosti s hyperodonciou je uvádzaný približne na 
úrovni 3% 16. Zrastlicu možno očakávať u 3 – 9 % 5,18, 
konkomitantnú hypodonciu u približne 2 % prípadov 
5.

Diskusia
 

Záver
 

Porovnanie lokalít
Nadpočetný zub 

prítomný (n)
Nadpočetný zub 

prítomný (%)
P

Maxilla Anteriórna 63 81,8
p<0,001

Premolárová 4 5,2

Mandibula Anteriórna 7 9,1

NSPremolárová 4 5,2

Molárová 2 2,6

Lokalita Vek
Nadpočetný zub 

prítomný
1 nadpočetný   

zub
2 nadpočetné 

zuby P
n % n % n %

Anteriórna oblasť 
maxilly

<11 5 9 44 77 8 14
p = 0,003

>11 9,00 18 10,00 70 1 12

Posteriórna 
oblasť maxilly

<11 57 100 0 0 0 0
p = 0,004

>11 16 50 1 5 3 15

Anteriórna oblasť 
mandibuly

<11 51 89 4 7 2 4
NS

>11 19 95 1 5 0 0

Posteriórna 
oblasť mandibuly

<11 55 98 1 2 0 0
NS

>11 17 58 1 5 2 10

Tab. č. 1 Výsledky štatistického testovania výskytu nadpočetných zubov v rôznych oblastiach mandibuly 
a maxilly

Tab. č. 2 Výsledky štatistického porovnania výskytu nadpočetných zubov pacientov mladších a starších 
11 rokov

55
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Príznak

Anteriórna 
oblasť
maxilly

Posteriórna 
oblasť
maxilly

Anteriórna 
oblasť 

mandibuly

Posteriórna 
oblasť 

mandibuly P

n % n % n % n %

Problémy
s erupciou

31 40,8 2 2,6 3 3,9 2 2,6 p<0,001

Retencia
trvalého zuba

12 1,5 0 0 2 2,6 0 0 p<0,001

Ovplyvnenie 
polohy
vedajších zubov

44 57,9 3 3,9 4 5,2 3 3,9 p<0,001

Medzery 15 19,7 0 0 3 3,9 0 0 p<0,001

Diastéma 8 10,5 0 0 0 0 0 0 p<0,001

Stesnanie 39 51,3 3 4 5,2 2 2,6 p<0,001

Opakovaný 
výskyt

1 1,3 0 3,9 1 1,3 1 1,3 NS

Terapia 54 71,0 3 3,9 6 7,9 3 3,9 p<0,001

Tab. č. 3 Štatistické porovnanie príznakov nadpočetných zubov v rôznych lokalitách maxilly a mandibuly
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Porovnanie sklonu molárov počas 
distalizačnej terapie dentálne a skeletálne 
kotvenými aparátmi 
Comparison of molar tipping during 
treatment with dental and skeletal 
anchorage devices
MDDr. Eva Zámečníková, Dr. med. dent. Marián Sabo, 
MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH 
Katedra čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty SZU Bratislava 

Abstrakt
Štúdia porovnáva účinky štyroch typov distalizač-
ných aparátov dvoch dentálne a dvoch skeletálne 
kotvených. Cieľom je určiť mieru sklonu molárov 
počas distalizácie a porovnať, pri ktorom type je 
sklon výraznejší. Boli hodnotené kefalometrické 
snímky 20 pacientov, z toho 10 bolo liečených den-
tálne kotvenými aparátmi a 10 skeletálne kotvený-
mi aparátmi, v čase T1 pred liečbou a T2 po kom-
plexnej liečbe a namerané hodnoty sa porovnávali 
pomocou štatistických testov. V prípade oboch 
aparátov došlo pri distalizácii aj ku sklonom mo-
lárov. Priemerný rozdiel distálneho sklonu molárov 
u dentálne kotvených aparátov bol štatisticky signi-
fikantný (∆ (T2 - T1) = – 2,9 °, P < 0,001), zatiaľ čo 
u skeletálne kotvených nebol rozdiel štatistic-
ky signifikantný (∆ (T2 - T1) = – 0,8°, P = 0,17). 
Porovnaním výsledkov oboch meraní bol potvr-
dený signifikantný rozdiel medzi sklonmi molárov 
u oboch skupín (∆ (T2 - T1) = - 1,6°, P < 0,001), 
a teda potvrdzuje hypotézu, že dentálne kotvené 
aparáty spôsobujú väčší  sklon zubov počas dista-
lizácie ako skeletálne kotvené aparáty.

Kľúčové slová:
distalizácia, dentálne kotvenie, skeletálne kotvenie, 
sklon molárov

Abstract
The study compares the effects of 4 types of dista-
lization devices two dentaly and two skeletally an-
chored. The aim is to determine the degree of molar 
tipping during distalization and to compare which 
type is more pronounced. Cephalometric images 
of 20 patients were evaluated, of which 10 were 
treated with dental anchors and 10 were skeletally 
anchored at time T1 before treatment and T2 after 
complex treatment, and the measured values were 
compared using statistical tests. In the case of both 
apparatuses, molar tipping occurred during dista-
lization. The mean difference in distal molar tipping 
in dentally anchored appliances was statistically 
significant (∆ (T2 - T1) = - 2.9 °, P <0.001), while in 
skeletally anchored the difference was not statisti-
cally significant (∆ (T2 - T1) = - 0 , 8 °, P = 0.17) and 
by comparing the results of both measurements, 
a significant difference between the molar slopes 
in both groups was confirmed (∆ (T2 - T1) = -1.6 °, 
P <0.001), thus confirming the hypothesis that den-
tal anchored devices cause a greater tipping of the 
molars during distalization than skeletal.

Keywords:
distalization, skeletal anchorage, dental anchorage, 
molar tipping

Distalizácia molárov je veľmi často využívanou ne-
extrakčnou terapiou korekcie maloklúzie II. Angle-
ovej triedy. Pacienti, u ktorých je možnosť voľby 
medzi extrakčnou terapiou a distalizáciou sa mno-
hokrát rozhodnú pre zdĺhavejšiu a technicky ná-
ročnejšiu metódu posunu zubov distálne z dôvodu 
zachovania všetkých trvalých zubov. Pri distalizá-
cii molárov môžeme využívať pôsobenie extraorál-
nych aj intraorálnych síl. Tradičné metódy využitia 
extraorálnych síl, ako je headgear, majú veľmi dob-
ré výsledky, ale vyžadujú si  stopercentnú spolu-
prácu pacienta a sú v súčasnosti esteticky neak-
ceptovateľné. Z tohto dôvodu sa snažili špecialisti 
navrhnúť aparáty, ktoré využívajú intraorálne sily, 
eliminujú nutnosť kooperácie pacienta a sú este-
ticky prijateľné. Dizajn týchto aparátov tvoria dve 

časti – aktívna časť, ktorej úlohou je distalizácia 
molárov a kotviaca jednotka, ktorá kompenzuje re-
cipročné sily aktívnej časti. Intraorálne distalizačné 
aparáty rozdeľujeme na dentálne kotvené a skele-
tálne kotvené. [5, 8]

Pri všetkých aparátooch využívajúcich dentálne 
kotvenie musíme počítať s tvorbou miesta čias-
točnou distalizáciou a čiastočnou stratou kotve-
nia vo frontálnom úseku. Tento efekt je vo väčšine 
prípadov nežiaduci, keďže dochádza k neželanej 
protrúzii rezákov. Aby sa tomuto neželanému efek-
tu terapie predišlo, boli vyvinuté aparáty so skele-
tálnym kotvením využívajúce miniimplantáty (TAD) 
zavedené do podnebia, o ktoré sú časti intraorál-
neho distalizačného aparátu kotvené. [1, 2, 3, 6]

Úvod 
 

Obr. 1A: dentálne kotvený distalizér s Frog 2 skrutkou

Obr. 2A: skeletálne kotvený Frog 2® distalizér

Obr. 1B: dentálne kotvený Leone fastback® distalizér 

Obr. 2B:  skeletálne kotvený Leone fastback® distalizér 
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Vzorka pacientov

Do štúdie bolo vybraných 20 pacientov, z toho 10 
pacientov bolo liečených dentálne kotvenými apa-
rátmi a 10 skeletálne kotvenými aparátmi. Spĺňali 
nasledujúce kritériá: 
1.  Všetci pacienti mali zhotovené kompletné počia-

točné (T1) a finálne (T2) ortodontické záznamy, 
zahŕňajúce študijné modely a RTG snímky (KEF).

2.  Pacienti neabsolvovali žiadnu predchádzajúcu 
liečbu fixným aparátom.

3.  Pacienti mali kompletne prerezanú permanent-
nú dentíciu bez straty zubov alebo agenézy 
trvalých zubov.

4.  Každý pacient mal minimálne polovičnú II. Angle-
ovu triedu na začiatku terapie.

5.  Pacienti boli po ukončení ortodontickej liečby  
alebo vo finálnej fáze ortodontickej terapie bez 
extrakcie premolárov a bola docielená výsledná 
I. Angleova trieda pomocou nasledujúcich dista-
lizačných aparátov: Dentálne kotvený distalizér 
s Frog 2 skrutkou (obr. 1A) a dentálne kotvený 
Leone fastback® distalizér (obr. 1B); skeletálne 
kotvený Frog 2® distalizér (obr. 2A) a skeletálne 
kotvený Leone fastback® distalizér (obr. 2B).

Postup a protokol zavedenia miniimplantátov

Všetkým pacientom boli počas distalizácie nasa-
dené fixné aparáty s MBT preskripciou a 0.18 slo-
tom zámkov. Nasadením fixného aparátu a jeho 
aktiváciou sa snažíme predísť nežiaducim účinkom 
distalizácie. Pri skeletálne kotvených distalizač-

ných aparátoch boli zavedené 2 skrutky od firmy 
Forestadent dlhé 8 mm s priemerom 1,6 mm do 
paramediálnej oblasti podnebia podľa Dr. Bjorna 
Ludwiga.[7] U všetkých pacientov zavádzal skrut-
ky ten istý operatér. Biomechanika oboch dentálne 
aj skeletálne kotvených aparátov je pri správnom 
nasadení a aktivácii aparátov podobná. Apará-
ty boli aktivované na distalizáciu každých 4 – 6 
týždňov o 5 plných otáčok.

Kefalometrická analýza

Kefalometrické snímky zhotovené v čase T1 na 
začiatku liečby a T2 na konci celkovej čeľustno-
ortopedickej liečby boli analyzované v programe 
Onyx® a prekryté podľa roviny S – N. Následne 
sa všetky superimpozície vytlačili na papier a ruč-
ne naznačili body na molároch (bifurkácia koreňov 
a medzihrbčeková fisúra), cez ktoré boli vedené 
priamky k rovine S – N.

Štatistická analýza

Na analýzu bol použitý štatistický softvér R verzia 
4.0.0 a program Microsoft Office Excel 2016. Bol 
prevedený Kolmogorov-Smirnov test na overenie 
normálneho rozloženia dát, ktorého výsledkom 
bolo, že namerané dáta sa významne nelíšia od 
údajov, ktoré sú bežne distribuované. Na potvr-
denie výsledkov medzi meraniami v čase T1 a T2 
sme zvolili párový t-test a na vzájomné porovnanie 
oboch skupín aparátov študentov t-test.  Analýzy 
boli vykonávané na hladine významnosti 0,05.

Priemerný sklon molárov v čase T1 pred liečbou 
a T2 po liečbe pri dentálne kotvených aparátoch 
je – 2,9°. Výsledok je podľa štatistickej analýzy 
signifikantný (P < 0,001), a teda môžeme potvrdiť 
hypotézu, že dentálne kotvené aparáty spôsobu-
jú sklon zubov počas distalizácie (Tab. 1), zatiaľ čo 
priemerný sklon molárov v čase T1 pred liečbou 
a T2 po liečbe pri skeletálne kotvených aparátoch 
je – 0,8°. Výsledok je podľa štatistickej analýzy ne-
signifikantný  (P = 0,17), čo mohlo byť spôsobe-

né malým počtom pozorovaní, a teda nemôžeme 
potvrdiť hypotézu, že skeletálne kotvené aparáty 
spôsobujú sklon zubov počas distalizácie (Tab. 2). 
Priemerný rozdiel v sklone molárov pri dentálne 
a skeletálne kotvených aparátoch je – 1,6°. Vý-
sledok je podľa štatistickej analýzy signifikantný, 
a teda môžeme potvrdiť hypotézu, že dentálne 
kotvené aparáty spôsobujú väčší sklon zubov po-
čas distalizácie ako skeletálne kotvené aparáty. 
(Tab. 3).

Na základe analýzy a následného štatistického vy-
hodnotenia diaľkových röntgenových snímok 20 
pacientov, z ktorých malo 10 pacientov nasadený 
distalizér kotvený dentálne a 10 pacientov skele-
tálne, sme merali mieru sklonu prvých molárov po 
celkovej čeľustnoortopedickej liečbe. Z výsledkov 
je možné povedať, že v prípade oboch aparátov 
došlo pri distalizácii aj ku sklonom molárov. Prie-
merný distálny sklon molárov pri dentálne kotve-
ných aparátoch bol – 2,9° a u skeletálne kotvených 
– 0,8°. Výsledky z viacerých štúdií, ktoré porov-
návali sklony molárov sú zhrnuté v metaanalýze, 
ktorú zhotovil v roku 2013 Grec et al. a v ktorej 
popisoval, že dentálne kotvené aparáty produku-
jú distálny sklon od 0,89° až po 18,5° a skeletál-
ne kotvené menší distálny sklon a to 3 – 12,2°.[4] 

V prípade meraní pri skeletálne kotvených apará-
toch výsledok nevyšiel štatisticky signifikantný, za-
tiaľ čo v prípade dentálne kotvených aparátov bol 
výsledok signifikantný, a teda potvrdzuje tvrdenie, 
že dentálne kotvené aparáty distálny sklon molá-
rov spôsobujú a súhlasia s výsledkami metaanalý-
zy. Porovnaním výsledkov oboch meraní bol na zá-
klade štatistického testu potvrdený  signifikantný 
rozdiel medzi sklonmi molárov v oboch skupinách, 
a teda potvrdzuje hypotézu, že dentálne kotvené 
aparáty spôsobujú väčší sklon molárov ako apa-
ráty kotvené skeletálne. Dôležité je upozorniť na 
to, že merania boli vykonávané až po kompletnej 
čeľustnoortopedickej liečbe, a teda ani terapia 
v kombinácii s fixným aparátom sklonu zubov ne-
zabráni. Výsledný sklon je však minimálny.

Materiál a metodika 
 

Výsledky 

Diskusia 

Tab. 1: Kefalometrická analýza v čase pred liečbou (T1) a po liečbe (T2) pri dentálne kotvených aparátoch

Tab. 2: Kefalometrická analýza v čase pred liečbou (T1) a po liečbe (T2) pri skeletálne kotvených aparátoch

Tab. 3: Kefalometrická analýza porovnania dentálne a skeletálne kotvených aparátov v čase pred liečbou 
(T1) a po liečbe (T2)

* Štatisticky signifikantné

* Štatisticky signifikantné

* Štatisticky signifikantné

Measurements
(n = 10)

T1 T2 ∆  (T2 – T1)
P-value

µ SD µ SD µ SD

m1/N-S 70.6 3.3 68.2 3.0 -2.9 1.1 < 0,001*

Measurements
(n = 10)

T1 T2 ∆  (T2 – T1)
P-value

µ SD µ SD µ SD

m1/N-S 71.6 4.0 70.8 4.0 -0.8 1.7 0.17*

Measurements
(n = 10)

∆  (T2 – T1)
P-value

µ SD

m1/N-S -1.6 1.9 0.01*
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Naším cieľom bolo vyzdvihnúť rozmanité využitie 
distalizačných aparátov. Meraním sklonu molárov 
po distalizácii na kefalometrických snímkach sa 
zistilo, že počas distalizácie dochádza čiastočne aj 
k ich distálnemu sklonu, čo môžeme v mnohých 
prípadoch považovať za želaný efekt terapie, keďže 

často dochádza k strate miesta práve meziálnym 
sklonom molárov do medzery po predčasnej strate 
dočasných zubov. Konštrukcie niektorých apará-
tov môžu byť modifikované na asymetrickú distali-
záciu, čo nám umožňuje liečiť aj zložitejšie prípady 
straty miesta.

Záver 
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2. 10. 2020
Náročné prípady v ortodoncii 
– G.Sampermans

Wroclaw, PL mholes@americanortho.com *

3. 10. 2020
Stabilita v ortodoncii – fikcia 
alebo realistický cieľ liečby

Wroclaw, PL mholes@americanortho.com *

4. – 6. 10. 2020
9. medzinárodný ortodontický 
kongres

Yokohama, JP www.wfo.org/meetings/
virtuálne 
podujatie

7. 10. 2020
Pokročilé intraorálne 
scanovanie a smile design

Brno, CZ virtuossacademy.cz *

9. 10. 2020
Ako vyrobiť vlastný 
neviditeľný strojček – II

Brno, CZ virtuossacademy.cz *

12. 10. 2020 Základy digitálnej ortodoncie Brno, CZ virtuossacademy.cz *

16. – 17. 10. 2020
Európske sympózium liečby 
s Carriere motion

online altisgroup.cz/vzdelavani
virtuálne 
podujatie

28. 10. 2020
Pokročilé intraorálne 
scanovanie a smile design

Brno, CZ virtuossacademy.cz *

30. 10. 2020
Invisalign Study Club: 
L.Paulisová

Nitra, SK mfenak@aligntech.com *

7. 11. 2020
Kedy začať s ukončovaním 
ortodontickej liečby –  
M. Baxmann

Bratislava, SK
mholes@americanortho.com, 
marta.holeckova@szu.sk

*

16. 11. 2020
Intraorálna fotografia 
a kefalometrická analýza

Brno, CZ virtuossacademy.cz *

17. 11. 2020
Základy intraorálneho 
scanovania

Brno, CZ virtuossacademy.cz *

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

Kolín, DE www.dgao-kongress.de *

20. – 21. 11. 2020
Ako vyrobiť vlastný neviditeľný 
strojček – I

Brno, CZ virtuossacademy.cz *

20. 11. 2020
Využitie skeletálneho kotvenia 
pri liečbe ČO odchýlok II. 
triedy – J.Baumruk

Praha, CZ www.altisgroup.cz/vzdelavani *

11. – 12. 12. 2020
Digitálna ortodoncia 
pre pokročilých

Brno, CZ virtuossacademy.cz *

15. – 16. 1. 2021

Interdisciplinárna spolupráca 
ortodontistu a dentoalveo-
lárneho chirurga – I. Marek, 
M. Novosad

Zvolen, SK altisgroup.cz/vzdelavani *

22. – 23. 1. 2021

Interdisciplinárna spolupráca 
ortodontistu a dentoalveo-
lárneho chirurga – I. Marek, 
M. Novosad

Praha, CZ altisgroup.cz/vzdelavani *

26. – 27. 3. 2021

5. volebný kongres SOS –  
G. Iodice, B.Ludwig, 
G.Sampermans, Ph.Scheurer, 
Ch. Url

Bratislava, SK orto.sk *

13. – 15. 5. 2021
3. autotransplantačný 
kongres

Praha, CZ www.toothtransplantation.org *

31. 5. – 5. 6. 2021
Kongres Európskej 
ortodontickej spoločnosti

Limassol, CY eos2021.com *

* Podujatie je zatiaľ plánované, ale vzhľadom na pandémiu COVID-19 môže byť jeho termín zmenený alebo zrušený.


