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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
veľmi sa teším, že týmto číslom nášho časopisu otvárame štvrtý rok jeho 
existencie. Pred časom som si uvedomila, že väčšina našich kongresov 
a školení sa koná na jar a na jeseň. Tak vychádza aj náš časopis, máme jarné 
a jesenné číslo. Pre nás v redakcii tieto ročné obdobia znamenajú aj čas 
strávený jeho prípravou. Rada by som ale upriamila pozornosť na kolegov, ktorí 
to majú podstatne ťažšie a pripravujú pre nás naše vzdelávacie akcie. Snažia 
sa prispôsobiť možnostiam a podmienkam, ktoré nám dnešná doba diktuje. 
Za to im patrí naša vrelá vďaka. Vzhľadom na smutné udalosti posledných dní, 
by som tiež rada poďakovala kolegom, ktorí sú ochotní pomôcť ukrajinským 
pacientom, ktorí nemôžu pokračovať v  liečbe vo svojej domovine. Za celú 
redakciu Vám prajem všetko dobré a príjemné čítanie. Do skorého videnia! 

MUDr. Miriam Alexandrová
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Zo zasadania Výboru SOS

INFORMÁCIE Z VÝBORU SLOVENSKEJ 
ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI
Vážené kolegyne, vážení kolegovia. 

Dovoľte, aby som sa s Vami podelil o najdôleži-
tejšie informácie  zo stretnutí Výboru Slovenskej 
ortodontickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnili 
v decembri a vo februári. Predtým, než Vás bu-
dem informovať o  odbornej stránke, mi taktiež 
dovoľte poďakovať SKZL, menovite preziden-
tovi Dr. Igorovi Moravčíkovi, za solidaritu vy-
jadrenú našim východným kolegom. Slovenská 
ortodontická spoločnosť v plnej miere podporuje 
iniciatívu SKZL „Chcem pomôcť ukrajinským ute-
čencom“. Aj v mojom mene vyslovujem úprimnú 
vďaku všetkým ambulanciám, ktoré sa k tejto po-
moci už pripojili, alebo tak ešte mienia urobiť. Viac 
informácií nájdete na stránke SOS alebo SKZL. 

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 
2022 

Ďalší kongres SOS s plenárnou schôdzou sa usku-
toční v Košiciach 23. – 24. septembra, v  hoteli 
DoubleTree by Hilton. Nosnou odbornou témou 
budú autotransplantácie zubov v čeľustnej ortopédii. 
Je mi veľkou cťou, že budeme môcť na Slovensku 
opäť privítať svetovú odborníčku na túto problemati-
ku Dr. Ewu Czochrovsku. Z chirurgického uhla po-
hľadu nám tému priblíži nemenej známy Dr. Pawel 
Plakwicz. Svetové kapacity v odbore čeľustná orto-
pédia doplnia svojimi prednáškami Doc. Pavlína 
Černochová, Dr. Juraj Lysý, Dr. Martin Šrubař, Dr. 
Lenka Paulisová, Dr. Eleonóra Ivančová a ďalší. Ten-
to rok plánujeme aj sekciu pre zdravotné sestry 
a zubné asistentky, takže si, prosím, termín kongresu 
poznačte do kalendára s dostatočným predstihom. 
Informácie o  možnostiach ubytovania a  podrobné 
pokyny pre účastníkov kongresu budeme posielať 
elektronicky a poštou v najbližších týždňoch.

Výbor na svojom online stretnutí určil aj termín pre 
Kongres SOS v roku 2023. Tentokrát zavíta Slovenská 
ortodontická spoločnosť do Zvolena. Kongres sa 
uskutoční v  dňoch 24. – 25. 3. 2023 v  hoteli Tenis. 
Hlavnou témou odbornej časti bude diagnostika 
a liečba druhej Anglovej triedy. Prezidentom kongresu 
vo Zvolene je člen výboru SOS MDDr. Tomáš Hudec. 

Verím, že sa kongres vo Zvolene sa svojou kvalitou 
zapíše do histórie ako jeden z najúspešnejších. Anglo-
va druhá trieda, jej rôzne variácie a skupiny patrí k naj-
častejšie sa vyskytujúcim čeľustnoortopedickým 
diagnózam na Slovensku.

Aktuálne informácie o prihlasovaní sa na kongres do 
Košíc, program kongresu, podmienky pre účastníkov 
a prípadné  zmeny zo strany organizátora nájdete na 
stránke www.orto.sk alebo priamo vo vašom emaili.

Časopis Čeľustný ortopéd 

Časopis Slovenskej ortodontickej spoločnosti sa pev-
ne etabloval medzi odbornými periodikami. Verím, že 
aj tentokrát v ňom nájdete zaujímavé čítanie nielen po 
profesionálnej stránke. Našu snahu prinášať aktuálne 
informácie, zaujímavé odborné články si všimli aj rôz-
ne svetové spoločnosti, o čom svedčí zvýšený záu-
jem o inzerciu a prezentáciu svojich výrobkov.

Opäť s veľkým  potešením ďakujem celému redakč-
nému tímu Dr. Miriam Alexandrovej za ďalšie vynikajú-
ce číslo. Týmto by som chcel vyzvať mladých kolegov, 
ale i skúsené „esá“, aby sa motivovali a poslali na pub-
likáciu svoj zaujímavý prípad, obľúbenú techniku alebo 
praktický klinický postup. Zdieľaním vedomostí a skú-
seností môžeme spoločne pozdvihnúť našu prácu na 
vyššiu úroveň.

Poskytovanie ZS v odbore čeľustná ortopédia 
zubnými lekármi bez špecializácie 

Výbor SOS sa na svojich stretnutiach rozsiahle 
venoval tejto problematike. Situácia sa neustále 
zhoršuje a so zvyšujúcim sa počtom pacientov, ktorí 
vyžadujú liečbu, neočakávame zlepšenie stavu 
v strednodobom horizonte. Túto situáciu sa snažia 
využiť i zneužiť spoločnosti podnikajúce v oblasti vý-
roby dlahových aparátov, ktoré už bez zábran ponú-
kajú svoje výrobky aj všeobecným zubným lekárom 
bez špecializácie. V tomto zmysle je vhodné pouká-
zať na legislatívnu situáciu v SR, ktorej sa do hĺbky 
venuje aktuálne číslo Zubného lekára. V skratke: le-
kár bez špecializačného diplomu v odbore čeľustná 
ortopédia poskytuje túto ZS nelegálne.
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Zo zasadania Výboru SOS

Po viac či menej úspešných pokusoch ochrániť 
záujmy našich pacientov a členov SOS prostredníc-
tvom štátnych, na to určených inštitúcií, sa Výbor 
SOS rozhodol do tohto pretrvávajúceho problému 
zaangažovať právnickú kanceláriu a dať si vypraco-
vať právnický posudok a možnosti právnych krokov 
voči spomenutým lekárom. O všetkých krokoch, kto-
ré v  tejto súvislosti podnikne Výbor SOS, prípadne 
možnosti, ako nám Vy osobne môžete pomôcť, Vás 
budeme informovať na stránke www.orto.sk v sekcii 
pre členov. V tejto chvíli nám viete najlepšie pomôcť 
svojou registráciou na stránke spoločnosti, čím 
sa automaticky zaradíte do zoznamu poskytovateľov 
ZS v našom odbore a taktiež Vás prosíme o vyžiada-
nie Certifikátu čeľustného ortopéda.

PR aktivity SOS v médiách 
a na sociálnych sieťach

Súčasne s  právnymi krokmi štartuje Slovenská 
ortodontická spoločnosť v spolupráci so zdravot-
nými poisťovňami rozsiahlu mediálnu aktivitu 
v  médiách a  sociálnych sieťach zameranú na 
nasledovné problematické aspekty našej práce: 
 
•  Nízke povedomie laickej verejnosti o  tom, ako 

a u koho by mala dopytovať profesionálne orto-
dontické zákroky.

•  Slabá informovanosť verejnosti, nízke povedomie 
o ortodoncii/čeľustnej ortopédii sa prejavuje 
v  minimálnych objemoch vyhľadávania kľúčo-
vých slov na internete.

•  Zahltenie komunikačného priestoru v  médiách 
a na sociálnych sieťach veľkými klinikami, ktoré 
veľakrát ani nemajú pokrytú odbornosť čeľust-
ným ortopédom.

•  „Slepá dôvera“ vo svojho zubného lekára, ktorý 
má v  niektorých regiónoch len slabé možnosti 
delegovať pacienta na to správne špecializované 
pracovisko.

 
Cieľová skupina pacienti:

•  Zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti pre-
vencie a liečby čeľustnoortopedických vád.

•  Edukovať verejnosť o možnostiach a kritériách 
výberu čeľustného ortopéda a upozorniť na tzv. 
falošných odborníkov.

•  Zvýšiť vizibilitu Slovenskej ortodontickej spoloč-
nosti ako garanta správnosti diagnostiky a lie-
čebných postupov v čeľustnej ortopédii.

Cieľová skupina zubní lekári:

•  Poukázať na stále sa zhoršujúcu situáciu 
v oblasti dodržiavania štandardov čeľustnoor-
topedických výkonov.

•  Poskytnúť stomatológom potrebné informačné 
podklady pre odosielanie pacientov k špecialistom.

•  Zvýšiť vizibilitu  Slovenskej ortodontickej spo-
ločnosti ako garanta správnosti diagnostiky 
a liečebných postupov v čeľustnej ortopédii.

Verím, že spoločnými silami dosiahneme želaný efekt. 
Plánovaná je komunikačná kampaň, ktorou budeme 
vzdelávať ľudí o tom, ako pristupovať k ortodontickým 
problémom a na koho sa s nimi obrátiť, kým nebude 
neskoro. Prioritou samozrejme musí ostať ochrana 
pacientov pred rôznymi nekalými praktikami kolegov 
všeobecného zubného lekárstva, ktorí si medicínu po-
mýlili s neoprávneným biznisom.

Všeobecné informácie v skratke 

•  Výbor na svojom februárovom stretnutí jedno-
hlasne schválil rozpočet SOS na rok 2022.

•  Výbor SOS zobral na vedomie a schválil účtovnú 
uzávierku a daňové priznanie za rok 2021.  

•  Výbor SOS naďalej finančne a materiálne podpo-
ruje vzdelávanie postgraduálnych študentov na 
pracoviskách katedry ČO, SZU Bratislava.

•  Výbor SOS pripomína všetkých kolegom, že pod-
ľa usmernenia MZ SR sa nevyžaduje od pacien-
tov výmenný lístok od zubného lekára pre návštevu 
špecializovanej čeľustnoortopedickej ambulancie.

•  Slovenská ortodontická spoločnosť sa pripája 
k spoločnej deklarácii EFOSA k liečbe ortodontic-
kých odchýlok na diaľku. 

•  Slovenská ortodontická spoločnosť podporuje 
kandidatúru Talianska, na čele s prezidentkou 
Dr. Letiziou Perillo, na organizáciu 11. medziná-
rodného ortodontického kongresu v roku 2030 
v Miláne.

Verím, že sa v týchto zložitých časoch všetci zachová-
me zodpovedne. Všetkým Vám želám veľa zdravia 
a dúfam, že sa opäť stretneme na kongrese našej 
spoločnosti, 23. – 24. septembra 2022 v krásnych 
Košiciach.

S priateľským pozdravom,
Dr. med. dent. Marián Sabo
Prezident SOS
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Správy z kongresov a školení

Spoločná deklácia EFOSA (European federation of orthodontic specialists associations)

Liečba ortodontických odchýlok na diaľku 

Rôzne spoločnosti ponúkajú vlastnú liečbu  maloklúzií na diaľku, t. j. bez priameho kontaktu medzi 
pacientom a čeľustným ortopédom len prostredníctvom tele-médií, prenosu súborov dát, obrazu 
alebo videa.

Plánovanie liečby je založené len na vstupných informáciách zhotovených samotným pacientom 
a následná výroba a nasadenie terapeutických aparátov pacientovi prebieha prostredníctvom pošty. 
Monitorovanie priebehu liečby prebieha úplne bez kontaktu s pacientom.

V tomto ohľade prehlasujeme:

1.  Akákoľvek liečba nepravidelností a odchýlok chrupu predstavuje lekársky zákrok, je zásahom do 
stomatognátneho komplexu, a preto by mala byť vykonávaná výhradne čeľustným ortopédom.

2.  Akejkoľvek liečbe nepravidelností a odchýlok chrupu musí predchádzať dôkladné klinické 
vyšetrenie pacienta. Taktiež výstupy zobrazovacích vyšetrení musia byť posudzované s ohľadom 
na plánovanú liečbu a vyhodnotené za účelom identifikácie kontraindikácií a rizík.

3.  Akákoľvek liečba nepravidelností a odchýlok chrupu vyžaduje pravidelné klinické sledovanie. 
Je nevyhnutné nielen priebežne kontrolovať priebeh liečby, ale tiež odhaliť v ranej fáze možné 
komplikácie, ako napr. nežiaduce posuny zubov alebo iné intraorálne patológie.

4.  Spomínané praktiky samoliečby pacientov alebo výhradne na diaľku vedenú ortodontickú liečbu 
je nutné odmietnuť ako potenciálne nebezpečnú pre zdravie pacienta. Z profesionálneho pohľadu 
sa nedá výhradne na diaľku vykonávaná ortodontická liečba či samoliečba bez pravidelných 
kontrol u zubného lekára špecializovaného v odbore Čeľustná ortopédia ospravedlniť a predstavuje 
vážne porušenie štandardu zodpovednej ortodontickej starostlivosti.

   Október, 2021

Milé kolegyne a kolegovia, 
je pre mňa veľkým potešením a cťou pozvať Vás 
v dňoch 23. – 24. 9. 2022 na Kongres Slovenskej 
ortodontickej spoločnosti do Košíc.

Program kongresu sa bude niesť v dvoch líniách 
spájajúcich moderné technológie a postupy s ove-
renými ortodontickými princípmi. Kongresové témy 
sú medziodborové a  chceme nimi osloviť nielen 
Vás, čeľustných ortopédov, ale i stomatochirurgov. 
Každý deň má svojich hlavných prednášajúcich.

Prvý deň kongresu otvorí hlavnou a  vyžiadanou 
prednáškou na tému retinovaných zubov doc.
MUDr. Pavlína Černochová, ktorú mnohí z  Vás 
poznajú nielen ako autorku učebnice, ale aj vďaka 
jej publikačnej vedeckej činnosti či osobne z  jej 
početných prednášok. V prednáške nás podrobne 
prevedie diagnostikou, lebo tá je základom úspeš-
nej liečby. Opierať sa bude nielen o analýzy klinic-
kých skúseností, ale aj o vedecké dôkazy z odbornej 
literatúry.

PRÍHOVOR PREZIDENTKY KONGRESU SOS 
V KOŠICIACH
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Druhý deň bude v rukách dvojice svetových spe-
akrov v  oblasti autotransplantácií: čeľustná orto-
pédka Prof. Dr. Ewa Czochrowska,  PhD a  ma-
xilofaciálny chirurg a  parodontológ Prof. et Doc.  
Dr. Pawel Plakwicz. Spoločne nás prevedú 
plánovaním liečby a  celým indikačným spektrom 
autotransplantácií zubov, podrobne vysvetlia ove-
rený chirurgický a ortodontický protokol autotrans-
plantácií vyvíjajúcich sa zubov a  ukážu nám aj 
regeneračnú schopnosť zubov i  kostí, ktorá sa 
nedá dosiahnuť implantátmi, len prirodzeným spô-
sobom. Radi v tento deň privítame našich kolegov 
stomatochirurgov, lebo tu sa otvárajú dvere našej 
novej spolupráce pri riešení agenéz či poúrazo-
vých stavov.

Verím, že v Košiciach nájdu odpovede na otázky 
nielen mladí, ale aj skúsení ortodontisti či chirurgo-
via. Preto mi dovoľte ponúknuť Vám, s dovolením 
pozvaných prednášajúcich, zopár slov z ich publi-
kačnej činnosti. 

MUDr. Miroslava Nagyová
prezidentka kongresu SOS 2022 

Revaskularizácia pulpy po repozícii impakto-
vaného rezáka s dilacerovaným koreňom a od-
lomeným  apexom 

JOE- Vol.41, N.6, June 2015

P. Plakwicz, A. Kapuścińska, K. Kukula 
a E. M. Czochrowska

Impaktované a  dilacerované rezáky sa zriedkavo 
odosielajú na chirurgické sprístupnenie, lebo nie je 
isté ich ortodontické zaradenie. Sú často extraho-
vané, aj keď je ich protetické nahradenie u rastú-
cich pacientov limitované. Transalveolárna au-
totransplantácia takého retinovaného rezáka sa 
zdá byť jedinou metódou na zachovanie prirodze-
ného zuba a udržanie tvaru alveolárnej kosti.

U 9-ročného dievčaťa, s  anamnézou úrazu v  6. 
roku života, bola diagnostikovaná prítomnosť reti-
novaného stredného rezáka s vyvíjajúcim sa kore-
ňom s  takmer horizontálnou dlhou osou korunky 
a úplnou dilaceráciou apexu koreňa, čo znemož-
ňovalo jej ortodontické zaradenie. Ortodonticky sa 
pred zákrokom otvorilo miesto na zaradenie stred-

ného rezáka a ten bol transalveolárnou transplantá-
ciou umiestnený do jeho normálnej polohy, aby sme 
sa vyhli jeho extrakcii. Následne bol rezák zaradený 
fixnou ortodontickou liečbou do zubného oblúka. 

Následné 5-ročné sledovanie retinovaného rezáka 
vykazovalo revaskularizáciu  zuba (prítomná oblite-
rácia koreňového kanálika s pozitívnou reakciou na 
test vitality), zdravé parodontálne tkanivá a pokra-
čujúci vývoj koreňa. Keďže bol počas zákroku od-
delený apex koreňa odstránený, koreň pokračoval 
vo vývoji. Transalveolárna autotransplantácia 
s ťažkou retenciou stredného rezáka s úplne dila-
cerovaným apexom je úspešnou liečebnou metó-
dou na záchranu prirodzeného zuba, ktorá obstála 
v  časovom teste. Toto sledovanie prináša novú 
hodnotnú liečebnú metódu u  rastúcich pacientov 
s retinovanými zubami po úraze.

Transplantácia vs. implantácia u  pacienta 
s  agenézou oboch horných bočných rezákov: 
9-ročné sledovanie 

AJO-DO May 2016;Vol.149; pp.751-756, Issue 5

P. Plakwicz, P. Fudalej, E. M. Czochrowska

Agenéza horných bočných rezákov sa vyskytuje 
u takmer 2% populácie. Liečebné možnosti zahŕ-
ňajú ich náhradu implantátom alebo ortodontickou 
kamuflážou (uzavretie medzery a úprava tvaru ko-
runky očného zuba na bočný rezák). Autotrans-
plantácia vyvíjajúceho sa zuba je tiež zdokumento-
vaná ako prediktabilná /  osvedčená liečebná 
modalita pre chýbajúci zub. Napriek tomu žiaden 
odborný článok neporovnával efektivitu zubnej 
transplantácie a implantátu. Tento článok je prvým 
dokumentom dlhotrvajúcich výsledkov po trans-
plantácii tretieho molára a zavedení implantátu ako 
náhrad oboch kongenitálne chýbajúcich bočných 
rezákov u jedného pacienta.

Obe liečebné modality boli z dlhodobého hľadiska 
efektívne, ale parodontálne tkanivá okolo implan-
tátu vykazovali progresívne znaky tvorby recesov, 
kým stav parodontálnych tkanív okolo transplantá-
tu sa nelíšil od stavu zdravých prirodzených zubov 
pacienta. Preto môžeme skonštatovať, že vo fron-
tálnom úseku maxily odporúčame substitúciu pri-
rodzenými zubami, kedykoľvek je to možné.

Správy z kongresov a školení
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Ankylóza ako príčina zlyhania ortodontického 
zaradenia retinovaného trvalého horného oč-
ného zuba

doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Stomatologická klinika LF MU a FN 
u sv. Anny v Brně, ČR

Ankylóza zuba je definovaná ako lokalizované pev-
né splynutie alveolárnej kosti s koreňovým cemen-
tom. Vznik ankylózy nie je doteraz jednoznačne ob-
jasnený. Uvažuje sa o  dôsledku mechanického či 
termického poškodenia alebo metabolických zmien 
v periodontálnych ligamentách. Ankylóza sa môže 
vyskytovať pri retinovaných zuboch. Z  odbornej 
literatúry nie je jasné, či je príčinou vzniku reten-
cie zuba, napr. v prípade trvalých molárov, alebo jej 
dôsledkom. Ankylóza môže vzniknúť aj v priebehu 
liečby retinovaných zubov, počas ortodontického 
zaraďovania zuba alebo ako prejav komplikované-
ho hojenia po autotransplantácii.
 
Autorka vykonala retrospektivnu štúdiu s  cieľom 
analyzovať výskyt ankylózy ako príčiny zlyhania or-
todontickej liečby retinovaného trvalého horného 
očného zuba. Do tejto štúdie bolo zaradených 38 
pacientov (22 žien a 16 mužov, priemerný vek 20,6 
+- 8,3 rokov) so 43 retinovanými očnými zubami, 
ktoré vykazovali známky zlyhania ortodontického 
zaraďovania do zubného oblúka. Pacienti podstú-
pili klinické a rádiologické (OPG a CBCT) vyšetre-
nie. Ankylóza bola diagnostikovaná u 11 pacientov 
(29%), resp. pri 11 očných zuboch (25,6%). Za rizi-
kový faktor pre  výskyt ankylózy bol vyhodnotený 
vyšší vek pacienta. Osem z 11 pacientov zarade-
ných do štúdie bolo starších ako 22 rokov.

Včasné potvrdenie diagnózy ankylózy retinované-
ho zuba má zásadný vplyv na skrátenie celkovej 
doby liečby.

V odbornej literatúre je popísaných niekoľko mož-
ností liečby ankylotického očného zuba, všetky sú 
založené na chirurgickej intervencii. Najčastejšie 

je indikovaná chirurgická extrakcia. K ďalším patrí 
kortikotómia a  ortodontické zaradenie zuba aj 
s  okolitým blokom alveolárnej kosti, ostektómia 
ankylotickej oblasti kosti, ortodontické zaradenie 
zuba po chirurgickom rozvoľnení ankylotických 
zrastov (postup podľa Hemleya).

Diagnostika ankylózy sa opiera o klinické a rádio-
logické vyšetrenie. Ankylotický zub nereaguje 
pohybom na aplikovanú ortodontickú silu v rámci 
liečby fixným aparátom. V ústnej dutine sú viditeľ-
né pohyby ostatných zubov ako reakcia na reci-
pročné sily. Môže dochádzať k meziálnemu  posu-
nu či sklonu distálnych zubov, ku sklonu oklúznej 
roviny a vzniku otvoreného zhryzu. Pokiaľ je anky-
lotický zub prerezaný do ústnej dutiny, je možné 
zaznamenať vysoký, ostrý či kovový zvuk pri po-
klope. Na klasických RTG snímkach je diagnostic-
kou známkou ankylózy nález obliterácie parodon-
tálnej štrbiny. Presnejšie stanovenie ankylózy 
umožňuje CBCT vyšetrenie. Je však nutné pozna-
menať, že diagnostika ankylózy neprerezaného 
zuba pomocou CBCT má limity, ako sú rozlíšenie, 
sklon a poloha retinovaného zuba, denzita okolitej 
kosti, prítomnosť artefaktov spôsobených výplňa-
mi z  rôznych dentálnych materiálov či pohybom 
hlavy pacienta počas skenovania.

Prezentovaná problematika je riešená v  rámci 
projektovej podpory MUNI/A/1445/2021 a  AZV/
NU20-06-00189.

Články boli spracované so súhlasom autorov.

Správy z kongresov a školení

doc. MUDr. Pavlína 
Černochová Ph.D.

doc. Dr. Pawel 
Plakwicz

prof. Dr. Ewa 
Czochrowska
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COIP MASTER COURSE
11. – 13. február 2022, Mníchov, Nemecko

Správy z kongresov a školení

Keď som sa v októbri 2021 prihlasoval na školenie 
COIP master course v Mníchove, netušil som, koľko 
adrenalínu okolo toho vo februári 2022 bude. Totiž, 
v Európe sme sa v polovici februára nachádzali na 
vrchole ďalšej vlny pandémie. To znamenalo, že sme 
do poslednej chvíle nevedeli, či náhodou v  termíne 
školenia nebudeme musieť byť v  karanténe. Nako-
niec ale všetko dobre dopadlo a školenie sa uskutoč-
nilo 11. – 13. 2. 2022 v prostredí hotela Sofitel Munich 
Bayerpost. Hotel je v budove bývalého sídla bavor-
ského kráľovského poštového úradu. Už pri príchode 
nás zaujal kontrast neoklasickej fasády hotela s mo-
derným, vo francúzskom štýle zariadeným interiérom. 

Zo Slovenska sme sa stretli šiesti ortodontisti a spolu 
s dvoma kolegami z Čiech sme vytvorili družnú partiu. 
COIP master course trval tri dni, keď nám boli odpre-
zentované postupy liečby ortodontických odchýlok 
priesvitnými dlahami Spark. Školitelia  – Iván Malagón 
a Diego Peydro (Španielsko), boli charizmatickí a aj 
vďaka tomu celý program ubiehal vo svižnom tempe. 
Vo svojom prejave veľa komunikovali s publikom, tak-
že to malo aj osobnejší rozmer. Previedli nás okrem 
iného postupmi expanzie, retrakcie, distalizácie zubov 

a svoje jednotlivé techniky zhutnili do pár protokolov. 
Kurz bol prínosný aj pre ortodontistov, ktorí už so sys-
témom priesvitných dláh nejaký čas pracujeme. Bolo 
užitočné osviežiť si základy predvídateľných pohybov 
a zároveň aj rozšíriť znalosti, aby sme sa mohli pustiť 
do prípadov, ktoré vyzerajú náročnejšie.   

Príjemným prekvapením bolo zrušenie lokálnych pan-
demických opatrení v  deň spoločenského večera, 
ktorý by sa inak nemohol uskutočniť. V čínskej reštau-
rácii sme si mohli nakoniec užiť pravú nemeckú po-
hostinnosť. 

MDDr. Ľubomír Gazdík

Pred časom sme mali možnosť zúčastniť sa kurzu 
Dr. Sampermansa vo Viedni. Ide o školenie, ktoré 
bude prebiehať po dobu dvoch rokov priamo na 
jeho modernej klinike. S kolegami z celej Európy 
sme boli  v januári na tretej časti tohto teoreticko 
– praktického kurzu. V prvej časti sme sa obozná-
mili s fungovaním praxe a v nasledujúcich dvoch 
častiach sme sa venovali témam ako skenovanie, 
fotografovanie, digitálna ortodoncia a vstupné vy-
šetrenie pacienta. Dr. Sampermans sa s nami po-
delil so svojimi skúsenosťami a  cennými tipmi 
a  trikmi, ktoré za roky svojej praxe nazbieral. 
V predchádzajúcej časti sme mali možnosť zažiť 

atmosféru viedenských vianočných trhov. Boli 
nám o to cennejšie, že u nás sa pre pandemickú 
situáciu nekonali. Napriek zhoršujúcej sa situácii  
v polovici januára, podmienkam ako účasť len 
plne zaočkovaných osôb a prítomnosť v respiráto-
re po celé trvanie kurzu sme sa aj tentokrát cítili 
príjemne a získali mnoho nových poznatkov. Sme 
veľmi vďační za možnosť zúčastniť sa kurzu Dr. 
Sampermansa pred jeho odchodom do dôchodku 
a  tešíme sa na pokračovanie získavania nových 
poznatkov a tiež na stretnutia s kolegami.

MUDr. M.Alexandrová, MDDr. A. Nováková

INTERNATIONAL ORTHODONTIC SEMINARS 
– KURZ DR. GUIDA SAMPERMANSA 
14. – 15. JANUÁR 2022, VIEDEŇ, RAKÚSKO
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POROVNANIE SILY VÄZBY KOVOVÝCH A ESTETICKÝCH 
ORTODONTICKÝCH  LINGVÁLNYCH GOMBÍKOV NA RÔZNYCH 
DENTÁLNYCH REKONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOCH

SHEAR BOND STRENGTH COMPARISON BETWEEN METAL 
AND ESTHETIC ORTHODONTIC LINGUAL BUTTONS BONDED 
ON VARIOUS DENTAL RECONSTRUCTION MATERIALS

MDDr. Tomáš Hudec a; MUDr. Simona Dianišková 
PhD., MPH b; Dr. med. dent. Marián Sabo C

a Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave, Slovensko
b Vedúca katedry, Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave, Slovensko
c Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave, Slovensko

Abstrakt 
Cieľom tejto štúdie bolo zmerať silu väzby kovových 
a  estetických ortodontických  gombíkov lepených 
na rôzne dentálne rekonštrukčné materiály, porov-
nať veľkosť sily väzby medzi kovovými a estetickými 
gombíkmi navzájom a vyhodnotiť spôsob zlyhania 
väzby medzi gombíkom a podkladom po odtrhnutí. 

Celkovo 45 gombíkov bolo nalepených na tri vybra-
né substráty. Päť kusov z každého druhu gombíka, 
kovový, kompozitný a  keramický, bolo nalepených 
pomocou jedného adhezívneho systému (Transbon-
dTM PLUS samoleptací primer a TransbondTM XT) 
na povrch substrátu v tvare bločku. Použité podkla-
dové materiály boli fotokompozit (Filtek Ultimate), 
nanokeramický kompozit (Lava Ultimate) a dentálna 
keramika (IPS empress). Po nalepení boli vzorky tes-
tované na univerzálnom testovacom prístroji Instron.

Výsledky vykázali signifikantný rozdiel vo veľkos-
ti sily väzby pri porovnaní skupín s kovovým gom-
bíkom voči ostatným skupinám (p<0,001). Skupiny 
s kovovým gombíkom vykazovali najvyššiu silu väz-
by a  skupiny s  keramickým gombíkom najnižšiu, 

bez ohľadu na podkladový substrát. Skupiny s ko-
vovým gombíkom najčastejšie vykazovali zlyhanie 
väzby vo vnútri adhezívneho tmelu a pri estetických 
gombíkoch to bolo najčastejšie na rozhraní ich bázy 
a tmelu. Sila väzby kovových gombíkov dosahovala 
odporúčané hodnoty, pričom jeho estetické varian-
ty vykazovali hodnoty na spodnej hranici alebo pod 
hranicou optimálnych hodnôt.

Kľúčové slová: sila väzby v  šmyku, ortodontický 
gombík, dentálne rekonštrukčné materiály

Abstract 
The aim of this study was to measure the shear bond 
strength of metal and aesthetic orthodontic lingual 
buttons bonded to various dental reconstruction 
materials, to compare the magnitude of the bond 
strength between the metal and aesthetic buttons 
and to evaluate the failure mode of the bond betwe-
en the button and the substrate after shearing.

A total of 45 buttons were bonded to three selec-
ted substrates. Five pieces of each type of button, 
metal, composite and ceramic, were bonded to 

Odborná práca
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a block-shaped substrate surface using one ad-
hesive system (TransbondTM PLUS Self-Etching 
primer and TransbondTM XT). The substrate ma-
terials used were photo composite (Filtek Ultimate), 
nanoceramic composite (Lava Ultimate) and dental 
ceramics (IPS empress). After bonding, the speci-
mens were shear tested using the Instron universal 
testing machine.

The results showed a significant difference in shear 
bond strength of the metal button groups compa-
red to the other groups (p <0.001). The metal button 
groups showed the highest bonding strength and 
ceramic button groups the lowest, regardless of the 
substrate. Metal button groups most often exhibited 
a bond failure within the adhesive, and in the aesthe-
tic button groups failure was most often at the inter-
face of their base and adhesive. The metal buttons 
reached the recommended bond strength values, 
on the other hand its aesthetic variants showed va-
lues   at lower limit or below the optimal values.

Key words: shear bond strength , orthodontic but-
ton, dental reconstruction materials

Úvod
Záujem o ortodontickú liečbu u dospelých pacien-
tov sa značne zvýšil s  rastúcim estetickým pove-
domím pacientov a zmenou moderného životného 
štýlu. Liečba dospelých pacientov teraz predsta-
vuje približne 25-30% z  celkového počtu pacien-
tov a starší dospelí (nad 40 rokov) sú najrýchlejšie 
rastúcou demografickou skupinou v odbore (16). 
Vzhľadom na to sú ortodontisti nútení lepiť orto-
dontické prídavné zariadenia na zuby, ktoré sú 
často predtým ošetrené keramickými alebo kom-
pozitnými náhradami. So zväčšujúcim sa záujmom 
o ortodontickú liečbu u dospelých pacientov sa 
zvyšujú aj nároky na estetiku použitých aparátov. 
V poslednom čase sa teší veľkej popularite liečba 
priesvitnými ortodontickými dlahami. 

Napriek rastúcej popularite pretrvávajú otázky týka-
júce sa limitácií a správneho využívania tohto sys-
tému. Randomizovaná štúdia Sheridana uviedla, že 
„nekorigované rotácie“ boli jedným z najbežnejších 
problémov, s ktorými sa stretávajú ortodontisti pri 
používaní systému Invisalign (19). Derotácia zubov 
s  valcovým tvarom, ktoré spôsobujú skĺzavanie 

dlahového aparátu pri pokusoch o rotáciu zuba, 
predstavujú biomechanickú výzvu (14). Spoločnosť 
Align Technology Inc. odporúča použitie kompozit-
ných attachmentov, interproximálnej redukcie, nad-
merných korekcií (overcorrection) alebo pomoc-
ných zariadení na pomoc rotačnému pohybu (2). 
Pomocným zariadením v takom prípade môže byť 
lingválny gombík nalepený na povrchu zuba a apli-
kácia sily naň (12).

Počas celej doby liečby musí byť spojenie medzi 
gombíkom a zubom dostatočne odolné a spoľah-
livé, aby odolalo podmienkam orálneho prostredia, 
funkčným, parafunkčným a  ortodontickým silám 
aplikovaným na prídavné zariadenie (11). Nízke pev-
nosti väzby môžu viesť k neočakávanému uvoľne-
niu počas liečby. Zlyhanie väzby prídavného za-
riadenia má za následok potencionálne predĺženie 
liečby, poškodenie tvrdých alebo mäkkých tkanív, 
nebezpečenstvo pre dýchacie cesty a zvýšené ná-
roky na financie a čas (22). Prípadná príliš silná väz-
ba je nežiaduca kvôli dočasnej povahe ortodontic-
kej terapie, po ukončení liečby musí byť zariadenie 
odstránené bez poškodenia skloviny, výplne alebo 
akéhokoľvek iného tkaniva (6).

Tradičný protokol používaný pri  lepení zámkov k 
sklovine musí byť pozmenený pri lepení na den-
tálne rekonštrukčné materiály. Sklokeramika, napr. 
lítium disilikát alebo feldspatická keramika, obsa-
huje častice skla, ktoré môžu byť chemicky leptané 
9,6% kyselinou fluorovodíkovou. Medzi ďalšie bež-
né spôsoby predprípravy povrchu patrí mechanické 
zdrsnenie diamantovými frézami alebo pieskovanie 
časticami oxidu hlinitého (7, 10, 18, 20). Dosiahnutie 
spoľahlivej pevnosti väzby medzi prídavnými za-
riadeniami a  kompozitným povrchom je pre orto-
dontistov ďalším problémom. Lepenie zámkov na 
čerstvo zhotovený alebo zdrsnený povrch starších 
kompozitov však vyzerá byť v mnohých prípadoch 
ako klinicky úspešné (5).

Materiál a metodika
Vzorka pozostávala zo 45 gombíkov nalepených na 
substrát v tvare bločkov zhotovených z fotokompo-
zitu (FiltekTM Ultimate, Universal Restorative A 3,5 
Body, 3M Unitek, St. Paul, USA), nanokeramické-
ho kompozitu (LavaTM Ultimate CAD/CAM A3-HT 
pre Cerec®, 3M Unitek, St. Paul, USA) a keramiky 

Odborná práca
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(IPS Empress® CAD pre Cerec®, LT A3/C14, Ivoclar 
Vivadent AG, Schaan,LI). Fotokompozitné bločky 
pozostávali z  nosiča zhotoveného zo živice (Pre-
macrylTM Plus, SpofaDental, ČR) do ktorého bol 
nanesený a polymerizovaný fotokompozit a  ná-
sledne jeho povrch upravený leštiacimi diskami 
(Sof-LexTM, 3M ESPE) a  gumičkou (Identoflex, 
KerrHawe SA, Bioggio, CH) pre napodobenie po-
vrchu fotokompozitnej výplne. Takto pripravený 
bloček bol ponechaný 7 dní maturácii. Pred nalepe-
ním bol povrch fotokompozitného a nanokeramic-
kého kompozitného bločku opieskovaný alumínium 
oxidovým práškom o veľkosti 50μm pod tlakom 2 
bary po dobu 5 sekúnd a po procedúre opláchnutý 
destilovanou vodou a vysušeným stlačeným vzdu-
chom bez oleja.  Povrch keramického bločku bol 
naleptaný kyselinou fluorovodíkovou vo forme gélu 
(Yellow porcelain etch, Cerkamed, PL). Po 60 se-
kundách bol povrch opláchnutý prúdom vody po 
dobu 30 sekúnd a vysušený prúdom bezolejového 
stlačeného vzduchu. Následne bolo 5  kusov z kaž-
dého gombíka, kovový (Leone REF F2860-00, Leo-
ne, Sesto Fiorentino, IT), kompozitný (CDB Corp. 
IN: 330-0000-001, CDB Corporation, Leland, USA) 
a keramický (Gestenco FreddyTMButton, Gestenco, 
Gothenburg, SE), nalepených na predpripravený 
povrch bločkov. Na matne vyzerajúci povrch sub-
strátu bol nanesený samoleptací primer (Transbon-
dTM PLUS self-etching primer, 3M ESPE, USA), 
ktorý bol vtieraný do povrchu 5 sekúnd a následne 
ofúknutý stlačeným vzduchom po dobu 2 sekúnd, 
ako sa uvádza v návode výrobcu. Potom bol uni-
formne nanesený svetlom tuhnúci adhezívny tmel 
(TransbondTM XT, 3M ESPE, USA) na bázu gombí-
ka a gombík bol umiestnený a pritlačený na bločky 
silou 300g. Zvyšky adhezíva vytlačené v okolí gom-
bíka boli odstránené. Takto pripravený gombík bol 
osvietený LED polymerizačnou lampou (Ortholux-
TM Luminous, 3M ESPE, USA) po dobu 6 sekúnd 
zo štyroch strán. 

Po nalepení boli všetky vzorky odložené na dobu 
24 hodín, pred tým ako podstúpili testovanie. Uni-
verzálny testovací prístroj Instron model # 4301 
(Norwood, MA, USA) s rýchlosťou pohybu hlavy 1 
mm/ min bol použitý na uskutočnenie experimentu. 
Bločky so substrátom a nalepenými gombíkmi boli 
uchytené do spodnej nepohyblivej časti,  do hor-
nej pohyblivej hlavy prístroja bola uchytená čepeľ 
zhotovená z 1 mm hrubého nerezového plechu.  Na 
každej vzorke bola čepeľ umiestnená tak, aby sa 

zachytila do podbiehavého miesta gombíka. Sila 
pôsobiaca na gombík v čase zlyhania väzby bola 
zaznamenaná v megapaskaloch (MPa). 

Každá báza gombíka bola po odlepení skúmaná 
pod mikroskopom (Carl Zeiss, Oberkochen, DE) 
pri 10-násobnom zväčšení jedným participantom. 
Množstvu zostatkového adhezíva na báze gombíka 
bolo pridelené hodnotenie podľa indexu adhézneho 
zvyšku (ARI, Adhesive remnant index), ktorý posky-
tol metódu na zistenie množstva lepidla zostávajú-
ceho na gombíku a vyhodnotenie miesta zlyhania 
(3). Toto hodnotenie sa pohybuje od 0 do 3. Skó-
re 0 znamená, že všetok adhezívny cement zostal 
na báze gombíka; 1 – viac ako alebo presne 50% 
cementu ostalo na báze gombíka; 2 – menej ako 
50% cementu ostalo na báze gombíka; a 3 – žiadny 
cement neostal na báze gombíka.

Na štatistické vyhodnotenie dát bol vypočíta-
ný priemer, medián a smerodajná odchýlka.  Test 
normality (Kolomogorov-Smirnov) bol prevedený 
na overenie normálneho rozloženia dát. One-way 
ANOVA a  Tukey’s Post-Hoc testy boli použité na 
analyzovanie rozdielu sily väzby medzi skupinami. 
ANOVA test vyhodnotil, či je prítomný štatisticky 
významný rozdiel medzi skupinami. Na zistenie, či 
medzi skupinami existuje významný rozdiel v skóre 
ARI, sa vykonal Kruskal-Wallisov test. Na všetkých 
možných pároch skupín sa uskutočnili Mann-Whit-
neyove testy, aby sa zistilo, ktoré sa navzájom od 
seba významne líšia. Intervaly spoľahlivosti pre 
všetky štatistické testy boli stanovené na p <0,05. 

Výsledky
Signifikantný rozdiel v  SBS (shear bond stren-
gth, sila väzby v šmyku) bol nájdený pri porovnaní 
skupín s  kovovým gombíkom s ostatnými skupi-
nami (p<0,001). V rámci skupín s rovnakým typom 
gombíka neboli nájdené signifikantné rozdiely, 
pokiaľ ide o SBS (p>0.05). Po sumarizácii dát do 
3 skupín podľa typu gombíka vykazuje najvyššie 
priemerné hodnoty SBS skupina s kovovým gom-
bíkom (12,44 MPa),  najnižšie priemerné hodnoty 
SBS vykazuje skupina s keramickým gombíkom 
(3,02 MPa) a skupina s  kompozitným gombíkom 
vykazuje priemerné hodnoty (5,46 MPa). Rozdiely 
medzi 3 skupinami boli vyhodnotené ako štatistic-
ky významné (p<0,001). 
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ARI dáta boli usporiadané do tabuľky podľa pred-
definovaných kategórií ARI hodnotenia, aby pou-
kázali na prevládajúci spôsob zlyhania väzby pre 
každú skupinu (Tabuľka č. 1). Kruskal-Wallisov test 
preukázal, že medzi skupinami existuje štatisticky 
významný rozdiel (p<0,05). Najnižšie ARI skóre do-
siahli skupiny s kovovým gombíkom v testoch (ARI = 
1,86 ), pričom skupiny, ktoré zahrňovali kompozitný 
a keramický gombík v testoch, mali ARI skóre vyššie 
a navzájom veľmi podobné (ARI = 2,8  a 2,73). 

Diskusia
Všetky povrchy boli pripravené podľa vopred vybra-
ného protokolu. Laboratórne zhotovené kompozitné 
bločky s vysokým obsahom keramického plniva boli 
opieskované časticami oxidu hlinitého, ako odporúča 
viacero štúdií pre optimálne pripravenie kompozitné-
ho povrchu a vytvorenie mikroretenčných priestorov 
pred lepením ortodontických zámkov. Dostatočnú 
silu väzby na povrch kompozitného materiálu možno 
dosiahnuť aj zdrsnením jeho povrchu diamantovým 
vrtáčikom, ktorý vytvára mikro aj makro retenčné 
priestory. Pieskovaním sa vytvárajú iba mikroretenčné 
priestory na povrchu kompozitu a tým aj uniformnej-
šia vzorka na testovanie sily väzby (4, 21). Keramický 
povrch bol leptaný kyselinou fluorovodíkovou, čo je 
jednou z  možností, ako pripraviť keramický povrch 
pred lepením ortodontických zámkov. Mnoho štúdií 
rozoberalo problematiku dostatočnej sily väzby orto-
dontických zámkov na keramické povrchy (7, 10, 18,  
20). V minulosti bol odporúčaný protokol na zaistenie 
dostatočnej sily väzby leptanie kyselinou ortofosforeč-
nou a následne použitie silanizačného roztoku. V ne-
dávnej štúdii Guimarãesa však bolo preukázané, že 
ponorenie vzoriek do vody po dobu 150 dní výrazne 
znižuje silu väzby pri použití silanizačných roztokov (8). 
Pieskovanie povrchu vytvára väčšiu pravdepodob-
nosť nezvratného poškodenia povrchu keramických 
náhrad (1), preto bol vybraný protokol na prípravu ke-
ramického povrchu pomocou leptania 9,5% kyselinou 
fluorovodíkovou po dobu 60 sekúnd. Malo by sa však 
pamätať na to, že hoci kyselina fluorovodíková vo vše-
obecnosti ponúka vyššiu pevnosť väzby, odporúča sa 
opatrnosť pri jej použití, nakoľko je veľmi toxická pre 
biologické tkanivá (13). 

Podľa publikovaných pravidiel je žiaduce, aby sa zlyha-
nie väzby vyskytlo na rozhraní zámka-adhezívny tmel, 
pričom všetka živica zostala na povrchu substrátu (14). 

To má tendenciu byť najbezpečnejším spôsobom 
snímania pomocného zariadenia, aby sa zabránilo 
poškodeniu substrátu, ale jeho nevýhodou sú pozo-
statky adhezívneho tmelu, ktoré sa musia starostlivo 
odstrániť. V skupinách s kovovým gombíkom došlo 
ku kombinovanému typu zlyhania väzby, keď časť 
adhezívneho tmelu ostala na báze zámku a časť na 
substráte, pričom všetky druhy substrátu mali veľ-
mi podobné hodnotenia. Na druhej strane skupiny, 
v ktorých boli lepené estetické  gombíky, teda kom-
pozitný a keramický, najčastejšie vykazovali zlyhanie 
väzby na rozhraní gombík- adhezívny tmel nezávisle 
na použitom substrátovom materiáli. V prípade es-
tetických gombíkov bola teda väzba medzi substrá-
tom a adhezívnym tmelom väčšia ako väzba medzi 
adhezívnym tmelom a bázou gombíku. Limitujúcim 
faktorom teda bola retenčná kapacita bázy gombí-
kov. Reynolds navrhol, že minimálna pevnosť väzby 
6 - 8 MPa je primeraná pre väčšinu klinických  po-
trieb, pretože tieto hodnoty sa považujú za schop-
né odolávať žuvacím aj ortodontickým silám (17). 
Aj keď došlo v  skupinách s  estetickými gombíkmi 
k požadovanému typu zlyhania väzby, hodnoty SBS 
boli v prípade kompozitných gombíkoch na spodnej 
hranici doporučovanej hodnoty SBS a v prípade ke-
ramických gombíkoch pod touto hodnotou. V mno-
hých štúdiách porovnávajúcich silu väzby kovových 
a estetických zámkov bolo konštatované, že estetic-
ké varianty zámkov mali podobné a často aj vyššie 
namerané SBS oproti kovovým zámkom (5, 9). 

Ak je známe, že testy pevnosti v šmyku in vivo vyka-
zujú výrazne nižšie pevnosti väzby ako testy in vitro 
(15), tak je možné na základe výsledkov z tejto práce 
konštatovať, že testované estetické gombíky nie sú 
vhodnou alternatívou kovových gombíkov. Pri použití 
popísaných adhezívnych protokolov možno dosiah-
nuť vhodnú silu väzby na všetky typy substrátov, iba 
pri použití prídavného zariadenia s dobrou retenčnou 
schopnosťou jeho bázy. 

Záver
Z vykonaných meraní vykazoval najvyššiu silu väzby 
na všetkých typoch testovaných povrchov kovový 
gombík s kovovou mriežkou na báze. Namerané hod-
noty sú na hornej hranici požadovanej sily väzby orto-
dontických prídavných zariadení potrebných na liečbu 
a zároveň neohrozujú podklad pri ich snímaní. Testo-
vaný kompozitný a keramický gombík vykázal výrazne 
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nižšie sily väzby na povrch. Pri kompozitnom gombíku 
to bolo na spodnej hranici požadovanej sily a pri ke-
ramickom gombíku pod touto hodnotou. Väčšina zly-
haní väzby pri kovovom gombíku bolo kohéznych vo 
vnútri adhezívneho tmelu a pri estetických gombíkoch 
to bolo vo väčšine adhezívne zlyhanie na rozhraní ad-
hezívny tmel / báza gombíka. Adhezívny protokol do-
kázal na všetkých povrchoch vytvoriť dostatočnú silu 
na nalepenie gombíka, limitujúcim faktorom bola však 
retenčná schopnosť bázy gombíka.

V rámci limitácií tejto štúdie môžeme dospieť k záveru, 
že použitie kovového gombíka s bázou v podobe ko-
vovej mriežky poskytne lepšiu adhéziu k povrchu ako 
použitie estetických gombíkov s bázou v podobe veľ-
kých či malých rentenčných otvorov. V prípade vyso-
kých nárokov na estetiku môže byť použitie kompozit-
ného gombíka s jedným veľkým retenčným otvorom 
na báze akceptabilné.

Na základe výsledkov získaných z prezentovaného vý-
skumu môžeme dospieť k záveru, že:

•  Použitie kovového gombíka s bázou v podobe ko-
vovej mriežky poskytne lepšiu adhéziu k  povrchu 
ako použitie estetických gombíkov s bázou v podo-
be veľkých či malých rentenčných otvorov. V prípa-
de veľkých nárokov na estetiku môže byť použitie 
kompozitného gombíka s jedným veľkým retenčným 
otvorom na báze akceptabilné.

•  Pri kovových gombíkoch došlo najčastejšie ku kom-
binovanému zlyhaniu väzby vo vnútri adhezívneho 
tmelu a pri estetických gombíkoch na rozhraní gom-
bíka a adhezívneho tmelu, čo naznačuje nedosta-
točnú retenčnú schopnosť ich báz.

•  Použitý protokol dokázal zabezpečiť dostatočnú silu 
väzby ku všetkým testovaným typom povrchov.

Prílohy
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Graf č. 1: Priemerné hodnoty SBS v MPa troch 
skupín podľa typu gombíka; Skupina 1: kovový 
gombík; Skupina 2: kompozitný gombík; 
Skupina 3: keramický gombík

Obrázok 1: Uloženie vzorky do univerzálneho 
testovacieho prístroja
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Obrázok 2: Bázy kovového a keramického 
gombíka po odtrhnutí

Tabuľka 1: Distribúcia hodnotení indexu 
adhézneho zvyšku a priemerné hodnoty; 
Skupina 1: kovový gombík; Skupina 2: kompozitný 
gombík; Skupina 3: keramický gombík

ARI score

0 1 2 3 Priemer

Skupina 1 2 13 1,86

Skupina 2 3 12 2,8

Skupina 3 4 11 2,73
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RETENCIA HORNÝCH OČNÝCH ZUBOV – SÚČASNÝ POHĽAD 
NA ETIOLÓGIU, DIAGNOSTIKU A TERAPIU

UPPER CANINE IMPACTION – CURRENT VIEW ON 
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND TREATMENT

MDDr. Nora Kelecsényiová, MUDr. et MUDr. Juraj 
Lysý, PhD., MHA, MDDr. Soňa Pintešová, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Abstrakt 
Retencia horného očného zuba je relatívne častou 
anomáliou vo svetovej populácii. Očné zuby zohrávajú 
dôležitú estetickú, ale aj funkčnú úlohu. Prítomnosť ne-
prerezaných očných zubov zvyšuje riziko vývinu cys-
tickej lézie a resorpcie koreňov laterálnych rezákov, čím 
je ohrozená ich životnosť. Liečba retencie horného oč-
ného zuba v trvalom chrupe obvykle vyžaduje inter-
disciplinárny prístup. Často je potrebná chirurgická 
expozícia a komplexná čeľustnoortopedická liečba. Je 
dôležité včas rozoznať znaky retencie očného zuba 
a zahájiť vhodné interceptívne opatrenia.

Kľúčové slová: retencia očného zuba, interdiscipli-
nárny prístup

Abstract 
Upper canine impaction is a relatively common 
anomaly in world´s population. Canines are teeth 
with an important aesthetic as well as functional 
role. The presence of upper canine impaction in-
creases the risk of cyst development and lateral 
root resorption which compromises their longevity. 
The treatment  of upper canine impaction in perma-
nent dentition usually requires an interdisciplinary 
approach. Surgical exposure and comprehensive 
orthodontic treatment are often required. It is im-
portant to recognize the signs of impaction of the 
canine in time and initiate appropriate interceptive 
measures.

Key words: upper canine impaction, interdiscipli-
nary approach

Úvod
Zub eruptuje, keď jeho korene dosiahnu približne 3/4 
ich očakávanej dĺžky. Za retinovaný je považovaný, 
keď neprerezal vo fyziologickom období erupcie, je 
obklopený perikoronálnym vakom a  nekomunikuje 
s dutinou ústnou. (1) Očný zub sa považuje za retino-
vaný, ak je neprerezaný po úplnom vývoji koreňa, 
alebo ak kontralaterálny očný zub prerezal najmenej 
pred 6 mesiacmi a má ukončený koreňový vývoj. (2) 
Pojem retencia používame aj v  období, keď zub 
môže fyziologicky prerezať, ale jeho poloha je natoľ-
ko anomálna, že je to veľmi nepravdepodobné. (3) 
 
Pri retencii rezákov je častou príčinou patologic-
ký nález v tvrdých tkanivách v  ich bezprostrednej 
blízkosti spôsobujúci posun vyvíjajúceho sa zuba. 
Najčastejšie ide o  nález nadpočetného zuba ale-
bo odontómu. Na rozdiel od centrálnych rezákov 
vo vzťahu k  retencii očných zubov nachádzame 
nadpočetný zub alebo odontóm len zriedkavo. (4) 
Horné očné zuby sú hneď po tretích molároch naj-
častejšie postihnuté retenciou. Retencia horného 
očného zuba postihuje až 2% populácie. Podľa 
IOTN (indexu potreby ortodontickej liečby) patria 
retencie zubov k anomáliám s extrémnou potrebou 
ortodontickej liečby. 

Retinovaný očný zub je najčastejšie lokalizovaný 
palatinálne (85%) a menej často vestibulárne (15%). 
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(5) (Obr.1) Retencia očného zuba sa 2-3-krát častej-
šie vyskytuje u ženského pohlavia. Môže byť spoje-
ná s AII/2 oklúziou. Vo väčšine prípadov je prítomná 
unilaterálna retencia. Len v 8% dochádza k bilate-
rálnej retencii očného zuba. (6) 

Obrázok 1 Palatálne 
retinovaný očný zub 
vpravo a vestibulárne 
vľavo (zdroj: vlastný, 
fotené v SNM)

Horné očné zuby sa vyvíjajú v oblasti pod dolnou 
stenou orbity. Začínajú sa vyvíjať v 4. – 5. mesiaci 
života. Zárodky sú situované anteriórne od laterál-
neho rezáka a prvého premolára. Zo všetkých zu-
bov majú najdlhšiu erupčnú dráhu – približne 22 
mm. Typicky prerezávajú v 11. – 12. roku života. Ich 
prerezaniu môže predchádzať štádium škaredého 
káčatka, kedy meziálne sklonený očný zub nalieha 
na distálny povrch koreňa laterálneho rezáka, čo 
vedie k stesnaniu v oblasti apexov, distálnej angulá-
cii laterálneho rezáka a prítomnosti medzier medzi 
rezákmi. (Obr. 2) Pri dostatočnom transverzálnom 
raste čeľuste dochádza k  posunu očného zuba 
smerom anteriórne, nadol a  laterálne a dochádza 
k jeho napriameniu a erupcii pozdĺž koreňa laterál-
neho rezáka. Kým očný zub dosiahne svoju finálnu 
polohu, v apikálnej báze nie je dostatok priestoru 
na napriamenie laterálneho rezáka. (7) Erupciou 
horných očných zubov môže prísť k uzatvoreniu fy-
ziologickej diastémy, ak bola prítomná. (8)

Obrázok 2 A – Štádium škaredého káčatka 
B – Pozícia koruniek a koreňov frontálnych 
zubov po erupcii očného zuba 
(zdroj: Becker et Chaushu 2015)

Etiológia
Etiológia retencie očných zubov je multifaktoriálna. 
V etiológii vestibulárnej retencie očného zuba zo-
hráva významnú úlohu nedostatok miesta v  zub-
nom oblúku. Naopak, pri palatálnej retencii býva 
prítomný dostatok miesta. Etiológiu palatálnej re-
tencie očného zuba vysvetľujú dve teórie: genetic-
ká teória a tzv. guidance teória, čiže teória vedenia 
očného zuba do oklúzie. S prvou spomenutou teó-
riou vzniku palatálnej retencie očného zuba prišiel 
Peck v roku 1994. Vo svojej práci vychádzal z po-
znatkov o výskyte iných dentálnych anomálií spoje-
ných s palatálnou retenciou očného zuba, o jej bi-
laterálnom výskyte, rozdiele medzi pohlaviami v jej 
výskyte, výskyte palatálnej retencie v  rámci rodín 
a  v rozdiele vo výskyte naprieč populáciami. Pa-
latálna retencia očného zuba je spojená s anomá-
liami postihujúcimi ostané zuby, v zmysle agenézy 
alebo malformácie zuba, postihujúcich prevažne 
laterálne rezáky. Palatálna retencia očného zuba 
môže súvisieť tiež s oneskoreným vývojom dentí-
cie. Všetky tieto tri anomálie: agenéza, systémová 
redukcia veľkosti zubov a celkové oneskorenie vý-
voja sú geneticky podmienené. (9)

Guidance teória (1981) sa opiera o fakt, že laterálne 
rezáky patria medzi najviac variabilné zuby vzhľa-
dom na tvar, veľkosť, prítomnosť a  načasovanie 
vývoja. Vo veku 9 – 10 rokov sa neprerezaný očný 
zub obvykle nachádza pri distálnej časti koreňa la-
terálneho rezáka. Očné zuby sú ontogénne stabilné 
zuby z hľadiska tvaru, veľkosti a  načasovania ich 
vývoja. Ak laterálny rezák absentuje alebo má one-
skorený vývoj, je čapíkovitý alebo mikrodontický, 
v skorom štádiu koreňového vývoja očný zub nemá 
vedenie, ktoré by mu umožnilo zostúpiť pozdĺž svo-
jej obvyklej erupčnej dráhy a zostúpi nadol palatál-
nym smerom. V prípade agenézy laterálneho rezá-
ka často dochádza k následnej autokorekcii polohy 
očného zuba. (10) Preto sa retencia očných zubov 
vyskytuje 7x častejšie v spojitosti s anomálnym la-
terálnym rezákom ako v spojitosti s agenézou late-
rálneho rezáka. (11)

Obe teórie zdieľajú presvedčenie, že určité gene-
tické znaky sa vyskytujú v asociácii s palatinálnym 
posunom horného očného zuba, napr. mikrodon-
tické, čapíkové alebo absentujúce laterálne rezá-
ky, medzerovitý chrup alebo neskoro sa vyvíjajúca 
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dentícia. Avšak podľa genetickej teórie palatinálny 
posun očného zuba je ďalšou pridruženou genetic-
ky podmienenou charakteristikou a podľa teórie 
vedenia tieto faktory vytvárajú geneticky pod-
mienené prostredie, v ktorom vyvíjajúci sa očný 
zub prichádza o svoje vedenie, a tak eruptuje po 
abnormálnej dráhe. (12) V  poslednom čase boli 
realizované štúdie, ktorých výsledky naznačujú, 
že polymorfi zmy génov MSX1 a PAX9 sú pozitív-
ne spojené s palatinálnou retenciou horných oč-
ných zubov. Výsledky štúdie by mohli byť prvým 
krokom k poskytnutiu dôkazov na podporu gene-
tickej teórie, ktorú navrhuje Peck a kol. (13)

Ďalšie faktory multifaktoriálnej etiológie retencie 
očných zubov:

•  Prítomnosť nadpočetných zubov;
•  Odontómy;
•  Patologické lézie, napr. cysty;
•  Oneskorená exfoliácia dočasných očných

zubov (skôr následok ako príčina);
•  Včasná trauma maxily;
•  Rázštep pery a podnebia;
•  Ankylóza;
•  Anomálna lokalita zárodku (pri väčšine retino-

vaných očných zuboch nachádzame apex
koreňa korektne uložený. V prípade anomálneho 
uloženia zárodku očného zuba poloha apexu je 
tiež anomálna);

•  Dlhá erupčná dráha;
•  Syndrómy, napr. kleidokraniálna dysplázia. (14)

Diagnostika
Vo veku 8-10 rokov je horný očný zub palpovateľný 
a možno pozorovať vestibulárne vyklenutie. Ak nie 
je vo veku 9-10 rokov horný očný zub palpovateľný, 
sú indikované ďalšie vyšetrenia. Rovnako je vhodné 
postupovať v prípade, pokiaľ očný zub nie je pre-
rezaný 6 mesiacov po prerezaní kontralaterálneho 
očného zuba. (Obr. 3) Okrem palpácie neprerezané-
ho očného zuba je vyšetrená mobilita dočasného 
predchodcu, ktorá môže znamenať priaznivú polo-
hu očného zuba a jeho skorú erupciu. Mobilita pri-
ľahlých zubov poukazuje na resorpciu koreňov spô-
sobenú ektopicky uloženým očným zubom. Poloha 
očného zuba ovplyvňuje inklináciu laterálneho re-
záka, najmä ak očný zub vyvíja tlak na jeho koreň. 
Medzi znaky indikujúce retenciu očného zuba patrí 

perzistencia dočasného predchodcu, absencia 
labiálneho a  prítomnosť patalinálneho vyklenutia, 
strata vitality, príp. mobilita rezákov, distálny sklon, 
príp. migrácia laterálneho rezáka. (15) Rádiologic-
ké vyšetrenie je indikované v prípade asymetrie pri 
palpácii, ak očné zuby nie sú palpovateľné v nor-
málnej polohe alebo ak je prítomný výrazný rozdiel 
erupcie druhostranne, prípadne ak laterálny rezák 
zaostáva v erupcii alebo je výrazne vestibulárne si-
tuovaný alebo proklinovaný. Negatívna palpácia je 
abnormálna vo veku 10 a  viac rokov. Jedným zo 
znakov vyvíjajúcej sa retencie očného zuba je jeho 
prekrytie s laterálnym rezákom na panoramatickej 
snímke. (Obr.4) Poloha očných zubov je röntgeno-
logicky diagnostikovaná kombináciou dvoch 2D 
snímok alebo 3D CBCT vyšetrením. Bežne použí-
vané snímky zahŕňajú panoramatickú, periapikálnu, 
kefalometrickú a okluzálnu snímku maxily. (14)

Obr. 3 Palatinálne 
vyklenutie vpravo 
a vľavo pri obojstrannej 
retencii horných 
očných zubov (zdroj: 
archív Oddelenia 
čeľustnej ortopédie, 
Klinika stomatológie 
a maxilofaciálnej 
chirurgie LFUK
a OÚSA)

Obr. 4 Hrot očného 
zuba sa pri väčšine 
retinovaných očných 
zubov nachádzal 
v sektore II, III alebo IV 
na panoramatickej RTG 
snímke zmiešaného 
chrupu (2); prevzaté
z Lindauer et al. 1992

Ak je očný zub uložený palatinálne, na OPG sním-
ke sa bude javiť väčší ako zvyšok zubov v oblúku, 
nakoľko je bližšie k zdroju röntgenového žiarenia. 
(15) (Obr. 5) (Obr. 6) Tento spôsob môže byť ná-
pomocný na predbežné odhadnutie polohy očné-
ho zuba, kým ďalšie diagnostické záznamy nie sú 
prístupné.

Prehľadová práca
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detektor žiarenia

zdroj žiarenia

Následky
Možným následkom retencie očného zuba je re-
sorpcia koreňa laterálneho rezáka, menej často aj 
centrálneho rezáka. Resorpciou koreňov rezákov 
pri retencii očných zubov sú častejšie postihnuté 
ženy a častejšie ju nachádzame pri vestibulárnej 
retencii. Pri využití 2D zobrazovacích techník bola 
detegovaná nižšia miera resorpcie. Resorpcia ko-
reňov laterálnych rezákov bola stanovená na 12%. 
Pri využití 3D techník boli zaznamenané aj resor-
pcie menšieho rozsahu, čím na CT bola odhalená 
resorpcia koreňov laterálnych rezákov v 38-49% 
a  centrálnych rezákov  v  9%. Pri využití CBCT 
resorpcia koreňov laterálnych rezákov bola od-
halená takmer v 67%. (16)  Následkom môže byť 
aj resorpcia korunky samotného očného zuba. 
Zriedkavá je formácia dentogénnej cysty. Anky-
lóza retinovaného očného zuba je komplikácia, 
ktorá sa vyskytuje predovšetkým u  dospelých 
pacientov. Ankylotický zub môže byť luxovaný 
pred aplikáciou ortodontických síl, po ich odstrá-
není veľmi pravdepodobne dôjde k  reankylóze. 
(17) Ďalšou možnosťou zaradenia ankylotického 
očného zuba je vykonanie en block osteotómie 
a  jeho zaradenie spolu s  kostným segmentom. 
Možnosťou liečby je aj extrakcia. 

Liečba
Pri palatálne retinovaných zuboch bolo navrhnutých 

viacej možností interceptívnej liečby. Ericson a Kurol 
navrhli extrakciu dočasného očného zuba. Extrakcia 
dočasných očných zubov je účinnou liečbou u pacien-
tov s palatálne retinovanými očnými zubami. (18) Vedie 
k pravdepodobnej spontánnej erupcii, pokiaľ vo všet-
kých 4 kategóriách (Obr. 7)  bola zhodnotená dobrá 
prognóza. Ak v 2 kategóriách je predpokladaná dobrá 
a v 2 stredná prognóza, možnosťou liečby je extrak-
cia dočasného očného zuba so zvážením ostatných 
faktorov (vek, stesnanie, maloklúzia). Táto metóda je 
efektívna, ak je pacient vyšetrený v skorom veku a hrot 
očného zuba nepresahuje meziálnu stenu koreňa late-
rálneho rezáka. Znaky spojené so spontánnou erup-
ciou očného zuba po extrakcii dočasného sú malý 
uhol medzi osou zuba a rezákovým stredom, krátka 
vzdialenosť hrotu očného zuba od  oklúznej roviny
a väčšia vzdialenosť hrotu očného zuba k rezákovému 
stredu. (19) Ak očný zub neeruptuje alebo sa nezmení 
jeho poloha do 12 mesiacov, s najväčšou pravdepo-
dobnosťou bude potrebné chirurgické odkrytie oč-
ného zuba a  jeho zaradenie do oblúka. Ak v  jednej 
alebo viacerých kategóriách (Obr. 7) diagnostikujeme 
nepriaznivú prognózu, ortodontická liečba je nutná 
a dočasný očný zub by mal ostať neextrahovaný. (14)

Bonetti navrhol kombinovanú extrakciu dočasného 
očného zuba a dočasného prvého molára. Výsledky 
protokolu extrakcie dočasného očného zuba a extrak-
cie dočasného očného zuba s dočasným prvým mo-
lárom sú ekvivalentné pri podpore erupcie palatálne 
retinovaného očného zuba do ústnej dutiny a do priaz-
nivej polohy v zubnom oblúku. (20) Ďalšou možnosťou 

Obr. 5 Objekt, ktorý sa nachádza palatinálne 
a je bližšie k zdroju žiarenia sa javí byť väčší 
oproti ostatným zubom; (zdroj: Mittal et al. 2017) 

Obr. 6 Palatálne retinovaný očný zub sa na OPG 
javí väčší ako zvyšok zubov (zdroj: archív Odde-
lenia čeľustnej ortopédie, Klinika stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA)
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Kategória Dobrá prognóza Stredná Zlá

Prekrytie
s laterárnym rezákom

Bez prekrytia Do 1/2 šírky zuba Úplné prekrytie

Vertikálne umiestnenie CEJ – 1/2 dĺžky koreňa > 1/2 < celá dĺžka > nad koreňom

Sklon 0 – 15° 16 – 30° > 30°

Pozícia apexu Nad očným zubom Nad 1. premolárom Nad 2. premolárom

Kategória Dobrá prognóza Stredná Zlá

Prekrytie
s laterárnym rezákom

Bez prekrytia Do 1/2 šírky zuba Úplné prekrytie

Vertikálne umiestnenie CEJ – 1/2 dĺžky koreňa > 1/2 < celá dĺžka > nad koreňom

Sklon 0 – 15° 16 – 30° > 30°

Pozícia apexu Nad očným zubom Nad 1. premolárom Nad 2. premolárom

je extrakcia dočasného očného zuba a ortodontické 
otvorenie miesta medzi laterálnym rezákom a prvým 
dočasným molárom, resp. prvým premolárom. Le-
onardi navrhol extrakciu dočasného očného zuba 
kombinovanú s  cervikálnym headgearom. (17) Ex-
trakcia dočasného očného zuba dvojnásobne zvyšuje 
možnosť normálnej erupcie v porovnaní s neliečenou 
vzorkou pacientov. Kombinácia extrakcie dočasného 
očného zuba a cervikálneho headgearu zvyšuje prí-
tomnosť normálnej erupcie takmer trojnásobne. (21)

Väčšina pacientov s palatálnou retenciou je odoslaná 
k čeľustnému ortopédovi, keď je trvalá dentícia plne 
prerezaná alebo korunka očného zuba presahuje me-
ziálnu stenu koreňa laterálneho rezáka. V tých prípa-
doch je indikované chirurgické odkrytie očného zuba 
v kombinácii s čeľustnoortopedickou liečbou na za-
radenie očného zuba do zubného oblúka. (17)

Interceptívna liečba vestibulárne retinovaných očných 

zubov zahŕňa včasnú extrakciu dočasného očného 
zuba vo veku 8-9 rokov, prípadne súčasnú extrakciu 
dočasných očných zubov a dočasných prvých molá-
rov. Nakoľko v etiológii vestibulárnej retencie zohráva 
dôležitú úlohu diskrepancia medzi veľkosťou zubného 
oblúka a veľkosťou zubov, tak získanie miesta či už vo 
forme ortodontického otvárania miesta pre očný zub 
alebo palatálna expanzia často vedie k spontánnej 
erupcii očných zubov. V niektorých situáciách inter-
ceptívna liečba nie je účinná a je potrebné chirurgické 
odkrytie očného zuba.

V niektorých prípadoch je potrebné zvážiť extrakciu, či 
už očného zuba alebo premolára. V týchto prípadoch 
by mal byť prítomný nedostatok priestoru v hornom 
zubnom oblúku a profi l tváre by mal byť uspokojivý. 
(17) Extrakcia očného zuba sa vykonáva, keď je prav-
depodobnosť jeho zaradenia veľmi nízka. Napr. pokiaľ 
je retinovaný veľmi vysoko v nepriaznivej polohe. (3) 
V  tom prípade je možnosťou voľby náhrada očného 

Obr. 7 Určenie prognózy erupcie očného zuba po extrakcii dočasného predchodcu 
(zdroj: Counihan et al. 2013)
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zuba prvým premolárom. Thiruvenkatari vykonal 
štúdiu, v  ktorej ukázal, že nebol zistený rozdiel vo 
vnímaní atraktivity úsmevu v prípadoch extrakcie oč-
ného zuba alebo premolára, ako v hodnotení laikmi, 
zubnými lekármi, tak aj čeľustnými ortopédmi. (22) 
V  neextrakčných prípadoch s  nepriaznivo situova-
ným očným zubom je možné zvážiť jeho autotrans-
plantáciu. V situáciách, kde sú očné zuby výrazne 
nepriaznivo situované a pacient nie je ochotný nosiť 
ortodontický aparát alebo podstúpiť zdĺhavú liečbu 
na zaradenie očného zuba ortodontickým ťahom, 
sú na zváženie autotransplantácie. Autotransplan-
táciu zvažujeme, keď je prítomný dostatok miesta 
na jej vykonanie, zlá prognóza dočasného očné-
ho zuba, zub na autotransplantáciu je bez známok 

ankylózy a  je možnosť atraumatickej extrakcie so 
zachovaním periodontálnych ligament. Až 83 % au-
totransplantovaných očných zubov zostáva in situ 
s priemerným trvaním 14,5 roka. (23)

Záver
Retencia horných očných zubov je častou anomáliou 
v populácii. V rámci preventívnej prehliadky u pacien-
tov vo veku 8 – 11 rokov je nevyhnutné myslieť na kon-
trolu erupcie trvalých očných zubov a aktívne zhod-
notiť proces ich prerezávania. V  prípade zistených 
anomálií je indikovaná interceptívna alebo komplexná 
čeľustnoortopedická liečba. 
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Rozhovory

Redakcia: V Českej republike má ortodoncia a hlavne 
liečba fixnými aparátmi oveľa dlhšiu históriu ako u nás...

MŠ: Áno, bolo to dané osobnosťou profesora Ka-
mínka a ja som mala to šťastie, že som s ním mohla 
spolupracovať a profesijne vyrastať po jeho boku. 
Spoločne sme zahájili a  vykonávali liečbu fixnými 
aparátmi, učili kolegov aj študentov, dopĺňali sa pri 
prednáškach. Bavilo ma, ako sme začínali. Nebola 
literatúra a mňa bavila práve tá logika, biomecha-
nika, ktorú sme museli pochopiť. Bavilo ma učiť 
princípy distalizácie, kotvenia. Premietali sme na 
meotare a posúvali fólie s nakreslenými zubami. Tak 
sme imitovali bodily posun zubov. Tridsať rokov sme 
s profesorom Kamínkom viedli kurzy pre postgra-
duantov a začínajúcich ortodontistov v Čechách, po 
revolúcii od roku 1990 na Slovensku a    neskôr aj 
v Poľsku. A keďže každý učiteľ má byť svojimi žiak-
mi prekonaný, posunuli sme už naše lektorské po-
zície mladším kolegom. Nie každý učiteľ sa dočká 
hmatateľných výsledkov svojej práce, a ja keď sa tu 
na vás všetkých pozerám, cítim veľkú radosť.

Redakcia: Počas covidovej epidémie ste na uni-
verzite Palackého, kde vyučujete ortodonciu, mávali 
dištančné hodiny?

MŠ: Časť lektorov mávala dištančné hodiny, ale 
tým, že v mojich prednáškach je aj veľa praktických 
úkonov, ktoré sa nedajú robiť online, tak som učila 
prezenčne. Chránila som sa rúškom a štítom a ne-
chodila som od jedného študenta k druhému, držali 
sme odstup 3 – 4 metre. A keď sme v tých začiat-
koch epidémie boli doma a študenti potrebovali so 
mnou konzultovať, dala som im svoje telefónne čís-
lo a konzultovali sme cez telefón. Keď sa opatrenia 
uvoľnili a študenti sa mohli vrátiť do prednáškových 
sál, bolo cítiť, ako veľmi im chýbal sociálny kon-
takt, v prednáškovej sále to hučalo ako vo včeľom 
úli. My sme do práce chodili, stretli sa s kolegami  

 
pri káve, ale pre tých, čo museli ostať zavretí doma 
s  deťmi na dištančnom vzdelávaní, to musel byť 
extrémny nápor na psychiku. Chcela by som preto 
poďakovať všetkým, ktorí  ste aj v takýchto nároč-
ných časoch a za tak ťažkých obmedzujúcich pod-
mienok zorganizovali  krásny kongres, ktorého som 
sa mohla zúčastniť.

Redakcia: Vaše kurzy niesli názov „Krútenie, ohý-
banie  drôtov“ . Máte v ortodoncii nejakú obľúbenú 
techniku, kľučku či oblúk, ktorý rada točíte?

MŠ: Nemôžem povedať, že mám rada niektorú kon-
krétnu techniku, skôr nemám rada zaujatie iba pre 
jednu techniku – iba segmentálnu alebo iba lingvál-
nu alebo iba fóliové aparáty. Každá z  techník má 
svoje výhody a nevýhody. Dôležité je robiť vždy to, 
čo je najpotrebnejšie, nie zásadne jednu techniku. 
Ja som bola v tomto rebel. Uznávala som autority, 
ale museli byť schopné vysvetliť mi princípy, čo sa 
deje a prečo je to tak. Vždy som sa držala hesla 
„spoliehaj na svoju hlavu, musíš tomu rozumieť“. 
Myslím si, že dobrý lektor víta otázky a nebojí sa 
odpovedať  ´neviem ,́ či ´to ešte nebolo vyskúmané .́ 
Keď sme začínali kurzy na Slovensku aj v Poľsku, 
tak sa ľudia báli klásť otázky. A keď sa niekto chcel 
opýtať, ostatní ho okríkli „Ticho, neruš, nech si to 
všetko zapíšeme“. Boli zvyknutí na to, že keď sa 

Rozhovor s MUDr. Marií Štefkovou CsC.
Na kongrese Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ktorý sa konal  24. a  25. septembra 2021, 
bolo udelené čestné členstvo MUDr. Marii Štefkovej CSc., ktorá je vyučujúcou lekárkou na 
oddelení ortodoncie LFUP v  Olomouci.  Pri tej príležitosti sme mali tú česť vypočuť si jej 
krásnu prednášku, ktorá nás previedla fixnou ortodonciou od jej česko-slovenských  počiatkov 
až po súčasnosť.
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niečo opýtali učiteľa, ten im prísne odpovedal: „A to 
vy neviete?!“ Tak sa hanbili pýtať. Práve otvorená 
atmosféra, keď sa človek môže opýtať na to, čo ne-
vie, čomu nerozumie, je základom toho, že si obľúbi 
učenie a pôjde ďalej. Študent musí mať pocit vlast-
nej dôstojnosti. Keď niekto iba porúča, tak je v ľud-
skej prirodzenosti to odmietať. Ale keď človek príde 
na veci vlastným rozumom, tak ho to motivuje. To 
som sa vždy snažila dosiahnuť na prednáškach, 
ústretovú priateľskú atmosféru. Každý z nás chápe 
inak rýchlo – niekto rýchlejšie a niekto je manuálne 
zručný, ale k tomu pochopeniu príde pomalšie a to 
treba rešpektovať. Študent musí mať k učiteľovi dô-
veru, že sa môže spýtať aj na základné veci.

Redakcia: Počas vývoja ortodoncie ste prešli 
mnohými technikami, mnohými inováciami. Rada 
skúšate v ortodoncii nové veci?

MŠ: Vývoj ortodoncie nás viedol k tomu, rozumieť 
hlavným princípom a všetky tie inovačné techniky 
ich museli nasledovať, inak sme ich neakceptovali. 
Nikdy sme neexperimentovali na pacientoch, sú-

stredili sme sa na jednoduché spoľahlivé metódy. Aj 
našich postgraduantov sme učili „Neexperimentuj 
in vivo!“  Že môžu vyskúšať nové veci na klinike, ale 
majú morálnu povinnosť u každého pacienta orto-
dontickú liečbu do dvoch rokov dokončiť. Dôležité 
je odlíšiť od kvalitných princípov liečby obchodné 
triky a ťahy. Lebo zub sa stále hýbe len apozíciou 
a  resorpciou. Ortodoncia je krásna a učí tiež po-
kore. Žiadne pravidlo neplatí absolútne. Sú hlavné 
princípy, ale čím viac vieš a máš viac skúseností, 
tak robíš určité výnimky. Ale musíš tomu rozumieť. 
Vždy musíš brať do úvahy biologickú interpretáciu 
a technické znalosti, fázy rastu. Vždy je individuálny 
faktor. Preto je ortodoncia zaujímavá a nikdy nie je 
nudná. Nie vždy sa nám podarilo urobiť liečebný 
plán hneď. Vzájomne sme s kolegami konzultovali, 
až to tak nejak dozrelo. Dodnes máme zaužívané 
spoločné konzultácie – raz do týždňa si pripravia 
postgraduanti kompletnú dokumentáciu pacien-
ta a  všetci spolu konzultujeme plán liečby, každý 
k tomu niečo povie a hľadáme ten najlepší postup.

red.

252525
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Blahoželáme absolventom 
špecializačného štúdia

Spoločenská sekcia

Dňa 25. 10. 2021 sa konali špecializačné skúšky na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave. 
V mene celej redakcie by sme radi pogratulovali našim kolegom MDDr. Diane Kováčikovej, 
MDDr. Ildikó Kontárovej, MDDr. Jane Vrbovej, MDDr. Kataríne Hrbáčikovej a MDDr. Nikolete 
Haburčákovej k úspešnému zloženiu špecializačnej skúšky.

S ľútosťou oznamujeme, že 1. marca 2022 
zomrela vo veku 70 rokov

MUDr. Emília Vavrová 
zakladajúca členka Slovenskej ortodontickej 
spoločnosti, dobrý človek.

Česť jej pamiatke!

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE



TransbondTM

kvalitní a spolehlivá adheziva

Transbond™ PLUS Color Change
v kapslích/tubách

■  rychlejší lepení zámků s barevnou indikací pro 
snadnější umisťování zámků a odstraňování lepidla

■  tolerance vlhkosti
■  uvolňování fl uoridů

Transbond™ Plus Self 
Etching Primer

■  leptání a primer v jednom kroku s výbornou 
vazebnou silou

■  tolerující vlhko
■  přesně odměřené dávky

APC™ Flash-Free adhezivum

■ zámky s optimalizovaným množstvím lepidla na bázi
■  zkracuje čas lepení minimálně o 40%
■  eliminuje odstraňování přebytků adheziva
■  jednoduché odlepení zámku a snadné očištění 

skloviny

Transbond™ Plus Light Cure Band

■  adhezivum na kroužky ve formě pasty 
nevyžadující míchání

■  výtečná retence kroužku
■  modré zbarvení pro lehké odstranění přebytků

Transbond™ XT v kapslích/tubách

■  k lepení zámků s prodlouženým pracovním časem
■  okamžitá vazebná síla umožňuje navázání oblouku 

neprodleně po vytvrzení

Počínaje inovativními světlem a chemicky tuhnoucími adhezivy až po APC systém a adheziva na kroužky, jsou všechny naše 
produkty snadno použitelné. Jsou charakteristické dostatečnou sílou vazby, svou spolehlivostí a efektivitou.

JPS, s.r.o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, www.jps.cz, 
e-mail: objednavky@jps.cz, zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (Česká republika), 0800 004 277 (Slovensko)



Kalendár podujatí
Dátum Vzdelávacie podujatie Miesto Kontakt / registrácia

1. – 2. 4. 2022 Biomechanika liečby asymetrických prípadov, Dr. Giorgio Fiorelli Rijeka, HR mholes@americanortho.com

1. – 2. 4. 2022 European carriere symposium, Minimum Touch Orthodontics (MTO) Lisbon, PT www.altisgroup.cz/vzdelavani

8. – 10. 4. 2022 MasterCoip In-person Paris, FR mastercoip.com/

29. 4. 2022
Biomechanika pre inteligentné ortodontické riešenia, Dr. Marino Musilli,  
Dr. Roberto Ciarlantini

Vilnius, LT mholes@americanortho.com

29. – 30. 4 . 2022 Neviditeľné strojčeky v každodennej ortodontickej liečbe
Štrbské pleso, 
SK

patrik.goffa@grandortho.sk

23. 4. – 3. 5. 2022 122. Kongres Americkej asociácie ortodontistov (AAO) Hawai, USA www.aaomembers.com

6. – 7. 5. 2022 Školenie – Fázy liečby fixným aparátom, MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D. Brno, CZ www.beldental.cz/skoleni-a-kurzy

6. – 7. 5. 2022
Medzioborová liečba prípadov s impaktovanými očnými zubami 
a agenézami

Warsaw, PL mholes@americanortho.com

13. – 14. 5. 2022
Power 2 reason (Dr. Cesare Luzi, Prof. Birte Melsen, Prof. Maja Ovsenik,  
Dr. Morten Laursen, Dr. Susanna Botticelli)

Bled, SLO mholes@americanortho.com

13. – 15. 5. 2022 MasterCoip In-person Warsaw, PL mastercoip.com

19. – 21.5. 2022 3.autotransplantačný kongres Praha, CZ www.toothtransplantation.org

20. 5. 2022
Výzvy v liečbe dospelých: Medzioborová spoluráca, Finishing v ortodoncii 
– dlhodobá stabilita, Dr. Guido Sampermans

Riga, LT mholes@americanortho.com

20. 5. 2022 Estetika a medzioborová spolupráca v ortodoncii, Dr. Martin Baxmann Dźwirzyno, PL mholes@americanortho.com

26. – 28. 5. 2022 Prime aligner summit Ibiza, IT prime-aligner-summit.com

27. 5. 2022
TADs a biomechanika: tipy a triky pre komplexné ortodontické prípady,  
Dr. Cesare Luzi

Serock, PL mholes@americanortho.com

30. 5. – 3. 6. 2022 97. Kongres Európskej ortodontickej spoločnosti Limassol, CY eos2021.com

8. – 10. 6. 2022 MasterCoip In-person Israel mastercoip.com

17. – 18. 6. 2022 Kurz miniimplantáty – BENEfit-System Düsseldorf, DE www.altisgroup.cz/vzdelavani

17. – 19. 6. 2022 MasterCoip In-person London, UK mastercoip.com

1. – 3. 7. 2022 MasterCoip In-person Eindhoven, NL mastercoip.com

8. – 10. 7. 2022 MasterCoip In-person Milan, IT mastercoip.com

2. – 3. 9. 2022
Rola sestry pri jednotlivých etapách ortodontickej liečby,  
MUDr. Marie Štefková, CSc.

Olomouc, CZ www.virtuossacademy.cz

9. – 10. 9. 2022 Palatinálny oblúk - Teória a prax, MUDr. Marie Štefková, CSc. Olomouc, CZ www.virtuossacademy.cz

16. – 17. 9 . 2022 Fázy liečby fixným aparátom, MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D. Brno, CZ www.virtuossacademy.cz

23. – 24. 9. 2022 Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti Košice, SK orto.sk

30. 9. – 2. 10. 2022 MasterCoip In-person London, UK mastercoip.com

6. – 8. 10. 2022 22. Kongres Českej ortodontickej spoločnosti (ČOS) Ostrava, CZ www.kongrescos.cz

7. – 9. 10. 2022 MasterCoip In-person Berlín, DE mastercoip.com

13. - 15. 10. 2022 53. SIDO Medzinárodný kongres Florence, It www.sido.it

14. 10. 2022 II a III trieda maloklúzií, Dr. Guido Sampermans Zagreb, HR mholes@americanortho.com

21. 10. 2022
Chyby, omyly a zlyhania v ortodoncii – Ako ich odhaliť a riešiť?  
Dr. Björn Ludwig

Praha, CZ mholes@americanortho.com

4. – 6. 11. 2022 MasterCoip In-person Paris, FR mastercoip.com

11. 11. 2022
TADs a biomechanika: tipy a triky pre komplexné ortodontické prípady,  
Dr. Cesare Luzi

Bratislava, SK mholes@americanortho.com

18. 11. 2022
Chyby, omyly a zlyhania v ortodoncii - Ako ich odhaliť a riešiť?  
Dr. Björn Ludwig

Sopot, PL mholes@americanortho.com

25. 11. 2022
Extrakčné/neextrakčné mýty. Jednoduché prístupy pre komplexné situácie. 
Chýbajúce zuby v estetickej zóne, Dr. Lorenz Moser, Dr. Ute Schneider-Moser

Wroclaw, PL mholes@americanortho.com

2. – 3. 12. 2022
Power 2 reason (Dr. Hugo De Clerck, Dr. Dalia Latkauskiené,  
Dr. Guido Sampermans)

Cracow, PL mholes@americanortho.com


