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Zoznam skratiek
2D, 3D, 4D: dvoj-, troj-, štvor-, rozmerný
AI: Artificial intelligence - umelá inteligencia
AM: Aditívna výroba (Additive Manufacturing) je proces výroby častí nanášaním jednotlivých vrstiev materiálu
namiesto jeho orezávania/odstraňovania.
AR: Augmentovaná realita
BSSO: Bilateral split sagittal osteotomy - obojstranná sagitálna osteotómia
CAT: Clear Aligner Therapy - liečba priesvitnými vyrovnávačmi
CBCT: Cone Beam CT, novšia technológia počítačovej tomografie s približne 10-násobne nižšou záťažou než
klasické nemocničné CT.
DICOM: Štandardný opensourcový formát digitálnych snímok v medicínskej diagnostike (Digital Imaging and
Communications in Medicine).
DMLS: Priame spekanie laserom (Direct metal laser sintering) je aditívny proces, ktorý laserovým lúčom speká
kovový prášok (obvykle v 20-mikrónových vrstvách).
EDR: Electronic Dental Record - Elektronický zubný záznam
EBM: Tavenie vysokoenergetickým elektrónovým lúčom (Electron beam melting) je aditívny proces, pri ktorom
vysokoenergetický lúč skenuje vrstvu prášku (najčastejšie kovové prášky), čím dochádza k jej lokálnemu
nataveniu a kompaktovaniu.
FOV: Veľkosť skenovaného poľa (napr. pri CBCT) - Field of View.
IT: Informačné technológie
IPR: Interproximálna rekonturácia zubov (stripping)
MR: Magnetická rezonancia
MAD: Mandibular advancement Device - aparát pre posun sánky vpred
SARME: Surgical Rapid Maxillary Expansion - chirurgicky umožnená rýchla palatálna expanzia
STL: Je formát súboru ("Standard Triangle Language" aj "Standard Tessellation Language"), ktorý sa používa pre
3D objekty.
VR: Virtuálna realita
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12, ako pravdepodobný dôsledok ťahu Sharpeyových kolagénových vlákien zodpovedných za relaps.
92
Obrázok 55 - Ortodontický pacient s TAD mal monitoringom spozorovanú stratu gombíka na zube 47,
zdravotnícky tím bol upozornený a pacient predvolaný na bezodkladné dolepenie. Ide o pomerne distálny úsek
93
Obrázok 56 - Ortodontický pacient s biokompatibilným power-armom mal monitoringom spozorovanú fistuláciu
medzi zubami 45 a 46, pri skúmaní a následnom RTG periapikálny nález na zube 46 a následná endodoncia. 93
Obrázok 57 - Žltou šípkou označená fistulácia v oblasti 16, násl. RTG ukázalo periapikálny nález na zube 16.

94

Obrázok 58 - Dental monitoring upozornil na zhoršujúci sa stav s neskoršou fistulou od pokazeného mliečneho
zuba 85, nasledovala extrakcia s rýchlou erupciou nástupcu.
94
Obrázok 59 - Strata malej časti “root control attachmentu” (úchytu pre torziu koreňa) vedie k neúspechu celého
biomechanického pôsobenia. Dental monitoring včas upozornil na poškodenie attachmentu na zube 13.
95
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Obrázok 60 - U rovnakej pacientky (obrázok 41) DM identifikoval aj gingivitis v oblasti biokompatibilných
power-arms na zuboch 33 a 43.
95
Obrázok 61 - Nekopírovanie (non-tracking) ortodontického vyrovnávača DM identifikoval na zuboch 31,41, a tiež
vyhodnotil aj nedostatočnú úroveň hygieny.
96
Obrázok 62 - Prvý zubný kaz bol v SR identifikovaný umelou inteligenciou v apríli 2020. Nález sa potvrdil aj
klinickým vyšetrením na zube 11 meziálne.
96
Obrázok 63 - Simulácia posunu zubov, bez vrstvy pier-úsmevu.

97

Obrázok 64 - Pohľad na tvár v jednom z rozhraní pre digitálne plánovanie úsmevu.

97

Obrázok 65 - Rám úsmevu vytvorený pomocou čiar a obrysov, ktoré sú používané v koncepte Digital Smile
Design, proporcionálne šírky zubov, pri pohľade en face, sa riadia podľa zlatého rezu, významná je aj korelácia s
krivkou úsmevu (červená).
98
Obrázok 66 – fotografia cez zrkadlo za pozície dvanástej hodiny počas jej vyhotovenia okluzálnej fotografie. 101
Obrázok 67 - Koncept tvárového toku a zobrazenie náklonu zuboradia pacienta rovnakým smerom ako nos a
brada (z archívu Peter Stano).
103
Obrázok 68 - T-scan je digitálny nástroj na objektívne hodnotenie oklúzie pacienta.

103

Obrázok 69 – porovnanie LCD/DLP/SLA.

105

Obrázok 70 – Porovnanie minimálneho vytvrdzovania bodu u SLA a DLP.

106

Obrázok 71 - Neinvazívne (optické) zoskenovanie zhryzu podozrivého predvedeného políciou bezprostredne po
zadržaní (r.2014).
111
Obrázok 72 - 3D porovnanie oklúzie modelu zubov podozrivého a okluzálnej mapy z odliatku z jednej z rán na
tele obete.
112
Obrázok 73 - 2D digitálna fotografia z tela obete, lokalita 1, tesne po zhotovení impresného odliatku (biela).
Analýza pohryznutia v úseku prináležiacom dolnému zuboradiu - časť bližšie k tvári obete. Zuboradie má užší
tvar než horný oblúk. Páchateľ bol zrejme tvárou-tvár k obeti. Väčší odpor zubom anatomicky kládla vonkajšia
strana oblasti musculus deltoideus a akromionu. Porovnávané zuboradie má výraznú petechiu práve v oblasti
absentujúcich prvých molárov.
113
Obrázok 74 - 2D analýza uhryznutia v úseku prináležiacom hornému zuboradiu - časť bližšie k chrbtu. Uhryznutie
pri ktorom väčšia časť tlaku je koncentrovaná na tkanivá prehryznuté ľavou časťou zhryzu. Záhryz je orientovaný
s oklúziou maxily viac dorzálne a mandibulou ventrálne (pozícia hlavy hryzúceho orientovavá en fas obeti). 113
Obrázok 75 – Postup od IO skenovania, odtlačkovanie v pitevni, softvérové analýzy, až po 3D tlač (skener
3Shape/trios)
114
Obrázok 76 – Deštrukcia “zubných patterns” ohňom nebýva úspešná. ©2021 znalecký archív NM

119

Obrázok 77 – Hore: Odolávanie zubov deštrukcii hnilobným rozkladom, dopad na “dental pattern” býva
zanedbateľný. ©2021 znalecký archív NM, Dole: Podoba zuba ponoreného do 96% konc. Kyseliny
sírovej(H2SO4) na začiatku, po 15 minútach, po hodine, po 8 hodinách. © Raj, Makesh et al. “Are teeth evidence
in acid environment.” Journal of forensic dental sciences vol. 5,1 (2013): 7-10. doi:10.4103/0975-1475.114536
120
Obrázok 78 - 3D rekonštrukcia z mikroCT skenu zubných výplní pre simulácie projekcií ku archivovaným
zdravotným RTG resp. 2D foto záznamom s cieľom stotožnenia kadáveru rozpusteného v kyseline. Viditeľné
praskliny na výplniach vznikli neskôr pravdepodobne pri rozpínaní a zmršťovaní materiálu vystaveného
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koncentrovanej kyseline. Išlo pravdepodobne o materiál pôvodne kompozitného zloženia. Je zreteľná aj bublinka
v tele výplne, ktorá pravdepodobne vznikla pri plnení kavity zubárom.
121
Obrázok 79 - Vyhodnotenie RTG snímky spočíva v posúdení kostnej zrelosti, tvarov kostí a ich anomálií ako aj
šírky epifyzálnych štrbín. Skeletálny vek umožňuje okrem určenia biologického veku aj predpovedať finálnu
výšku jedinca v dospelosti.
124
Obrázok 80 – Aproximácia metód hodnotenia skeletálneho veku z rtg snímok ruky/stavcov a zubov
HWM/CWM/trvalý očný zub
127
Obrázok 81 - trojčlenný mostík - podporné štruktúry vytvorené v programe PrusaSlicer (Z archívu autora).

129

Obrázok 82 - Slice 154 z 421. Na výrobu vrstiev bol použitý Chitubox 64.

130

Obrázok 83 – Trojčlenný 3D tlačený mostík vytlačený z dočasnej živice umiestnený na 3D tlačenom modely. 132
Obrázok 84 – 3D tlačený mock-up z dočasnej živice.

133

Obrázok 85 - Mock-upové škrupinky a mock-up fungujúci ako snímateľný úsmev.

134

Obrázok 86 - Dočasná snímateľná náhrada časti zuborania(medzerník pre dospelých) môže byť krátkodobé
provizórium s cieľom premostenia obdobia až do finálnej sanácie či už z dôvodu funkčného alebo estetického. Na
obrázku modelovanie a rôzne 3D tlačené biokompatibilné podoby (Class IIa).
136
Obrázok 87 - Sekvencia medzerníkov v zmiešanom chrupe u dieťaťa pri mezializujúcej sa 36. Individualizovaná
biokompatibilná 3D tlač (Class IIa) sekvencie medzerníkov predlžujúcich sa o 0,1 mm určených na týždennú
výmenu.
138
Obrázok 88 - Postup 3D tlače prvého adhezívneho provizória u teenagera.

140

Obrázok 89 - Postup lepenia prvého adhezívneho provizória u teenagera.

141

Obrázok 90 - Pred a po lepení prvého adhezívneho provizória.

142

Obrázok 91 - Fyzicky vytlačené 3D modely intraorálnych skenov majú bežne softvérom domodelované bázy, pre
jednoduchšiu manipuláciu. Sú štandardom pri odovzdávaní rôznych individualizovaných ortopedických pomôcok
ako napríklad Hyrax.
144
Obrázok 92 - 3D tlač modelov v ortodoncii je využívaná nielen na archiváciu či vákuovanie.

144

Obrázok 93 - Najčastejšie staroveké nálezy boli v podobe kovových pásikov alebo šnúrok z prírodných vlákien
pochádzajúcich z vnútorností oviec a kôz („catgut“ – cattle gut). Neskôr v 17-18. storočí dômyselné intraorálne
aparáty.
145
Obrázok 94 - Pierre Fauchard (1678-1761) prepojil zubné lekárstvo a vedecké bádanie, prisudzuje sa mu
zubno-oblúková podkova expandujúca zubný oblúk a niťami priťahujúca krivé zuby do oblúka.
146
Obrázok 95 - 3D tlač vytaviteľným voskom umožnila zhotovenie individualizovaných 3D lingválnych zámkov
napríklad zo zlato-paládia. Na obrázku prípad s hypodonciou zuba 12 (odraz v zrkadle). Príklad 3D lingválnych
zámkov a ich báz by sa nezaobišiel bez technológie 3D tlače.
147
Obrázok 96 - Rozdiel medzi individualizovanou bázou lingválneho zámku (3D tlač) a univerzálneho zámku, kde
individualizáciu realizujeme cez extra vrstvu lepidla. ©Thurzo prednáška 2015 pre Slovenskú ortodontickú
spoločnosť, kongres Piešťany - Porovnanie CAT a 3D lingválnej techniky.
148
Obrázok 97 - V začiatkoch 3D lingválnej techniky v roku 2009 umožnilo 3D tlač lingválneho zámku priamo na
retinovaný očný zub 13 ešte počas jeho pozície v kosti analyzovanie CBCT, ktoré potvrdilo, že 3D tvar
retinovaného zubu v kosti je zrkadlom kontralaterálneho, správne eruptovaného, očného zubu. Extrakcia
prítomného mliečneho zuba bola z estetických dôvodov realizovaná až na konci migrácie zubu 13. Finálny
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výsledok bol po stabilizácii pripravený na rekonturáciu nadbytočnej gingívy - Porovnanie CAT a 3D lingválnej
techniky.
149
Obrázok 98 - Stabilita výsledku 3 roky po liečbe - 3D lingválna technika je dodnes, napriekvysokej “údržbovosti”
pri zaraďovaní retinovaných zubov efektívnejšia než CAT.
149
Obrázok 99 - Princíp posunu zuba priesvitným vyrovnávačom formovanom na 3D tlačenom modele.

150

Obrázok 100 - Biomechanické princípy posunu zuba v kosti sa po stáročia nezmenili. Dlhodobejším tlakom
navodená aktivácia osteoblastov a osteoklastov v preiodontálnej štrbine je základý biomechanický princíp
resunu koreňa zubu v kosti. Pri posunoch navodených pôsobením síl priesvitného vyrovnávača je nezriedka
potrebné aplikovať sily na plochy s dobrou kontrolou biomechanického vektoru sily a preto sú na zuby fixne
lepené attachmenty - úchyty.
150
Obrázok 101 - Rozsah plôch pre prenosy síl z ortodontického aparátu pri porovnaní vonkajších a vnútorných
fixných zámkov ako aj alignerov - priesvitrných vyrovnávačov. Čím väčšiu plochu pokrývajú, tým viac možností
kombinácie retenčných prvkov a efektivity biomechanických vektorov má aparát k dispozícii. Druhý aspekt je sila
v týchto miestach, ktorá je v prípade fixne prilepeného prvku lepšia než pri aparáte snímateľnom.
151
Obrázok 102 - Postup modelovania biokompatibilného individualizoovaného distalizéra typu Carriere v
bezplatnom programe Meshmixer. Digitálny intraorálny sken. ©Thurzo
152
Obrázok 103 - konvenčné metalické Carriere distalizéry nedosahujú mieru individualizácie, ktorú poskytuje
modelovanie priamo na intraorálnom skene pacienta a následná 3D tlač
152
Obrázok 104 - Vľavo distalizér s už naloženými ťahmi, vpravo naloženie elastických ťahov

152

Obrázok 105 - Mobilita voľného kĺbneho spojenia dvoch častí 3D tlačeného distalizéra

153

Obrázok 106 - Klinický cieľ - presun rezákového stredu vo väčších rozsahoch je náročný na CAT bez ortognátnej
operácie(LeFort1). Zapojenie individualizovaného distalizéra do situácie po distalizácii zubu 27(28 ex) a následnej
distorotačnej distalizácii 26 v spolu s IPR a expanziou,môže pri správnej compliance pacienta,postačovať
153
Obrázok 107 - Červenými šípkami označené “transfer trays” na presné lepenie zámkov na zuby. Dnes sa bežne
zhotovujú 3D tlačou. Materiál musí byť flexibilný, pevný a zároveň biokompatibilný.
154
Obrázok 108 - pozicionéry “jigs” sú 3D tlačené šablóny pre správne lepenie lingválnych zámkov ©Thurzo 2015.
Prednáška na kongrese Slovenskej ortodontickej spoločnosti, SOS Piestany - Porovnanie CAT a 3D lingválnej
techniky.
155
Obrázok 109 a 110 - 3D model prvého 3D tlačeného chróm-kobaltového hyraxu v SR vytvoreného spekaním.
Hyrax slúžil na (RME) rýchlu palatálnu expanziu horného zuboradia - u detského pacienta na roztrhnutie raphe
palati. Zasunutý je v ňom “kľúč” učený pre pacienta, ktorý si každý deň, resp. rodič, spraví jednu otočku v smere
šípky.
156
Obrázok 111 - Stav zhryzu pred lepením hyraxu, bilaterálne skrížený zhryz, plánovaná 40-dňová expanzia (40 x
0,1 mm = 4 mm).
157
Obrázok 112 - 3D analýza - porovnanie intraorálnych skenerov pred, počas a po hyrax

expanzii.
157

Obrázok 113 - Vľavo: stav bezprostredne po nalepení hyraxu, Vpravo: vykonanie prvej otočky v smere šípky
pomocou kľúča, ktorý sa odovzdá pacientovi.
158
Obrázok 114 - Vľavo: stav 20 dní od začiatku expanzie, Vpravo: 30 dní od začiatku expanzie

158

Obrázok 115 - Stav zhryzu v čase dosiahnutia maximálnej expanzie skrutky - 40 dní od začiatku expanzie.

158

Obrázok 116 - Expanzia 3D tlačeným hyraxom roztrhla podnebný šev

159
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Obrázok 117 - Sňatie 3D tlačeného hyraxu a očistenie farebného adhezíva po stabilizačnom období je
nasledované zhotovením snímateľnej stabilizačnej palatálnej dlahy.
159
Obrázok 118 - Stabilizačná palatálna dlaha je vhodná pre zastabilizovanie situácie po sňatí hyraxu - počas
prípravy individualizovanej liečby priesvitnými vyrovnávačmi
159
Obrázok 119 - Chróm-kobaltový - z remániovej zliatiny CoCr (3D individualizovaný retainér) vytvorený 3D tlačou
- spekaním kovového prášku.
163
Obrázok 120 - Chróm-kobaltový - z remániovej zliatiny CoCr (3D individualizovaný retainér) vytvorený 3D tlačou
- spekaním kovového prášku má hrúbku len 0,3 mm.
163
Obrázok 121 – Lepenie 3DIRu, zaleštenie, odskúšanie, metal primer, pieskovanie, leptanie, oplachovanie a
sušenie.
164
Obrázok 122 – Lepenie 3DIRu, sušenie leptaného povrchu, bond, fotopolymeryzačné lepidlo, osvietenie.

165

Obrázok 123 – Lepenie 3DIRu, možné „kapotovanie“ remánia kompozitom.

165

Obrázok 124 – Dočasná stabilizácia resorbovaného zubu 21 bio3dirom.

166

Obrázok 125 – rôzne aplikácie 3D tlače v zubnom lekárstve

167

Obrázok 126 - PVA - Polyvinyl alcohol je vodou rozpustný polymér, ktorý sa pri FDM tlači používa pri
komplexných objektoch ako napríklad lebky segmentovanej z CBCT pri plánovaní komplikovanej ortognátnej
operácie.
168
Obrázok 127 - FDM 3D tlačená “skladačka” u dospelej pacientky pred plánovaním SARME, bilaterálnej
osteodistrakcie s TEP oboch kondylov. Tlač je výrazne ekonomickejšia, zato však výrazne poruchovejšia než
SLA/DLP. Skladačku možno rozdeliť na skeletálne fragmenty spájané magneticky, dýchacie cesty, mandibulu,
stavce, a štvrtiny povrchu tváre a ušníc.
168
Obrázok 128 - Z materiálu PLA technikou FDM vytlačená “magnetická skladačka” segmentov z CBCT, u dospelej
pacientky pred plánovaním SARME, bilaterálnej osteodistrakcie s TEP oboch kondylov.
169
Obrázok 129 – FDM a DLP (resp. SLA) 3D tlač možno kombinovať, pre presnosť a hladkosť povrchu je však DLP
vhodnejšia a menej poruchová než FDM. Na obrázku je jedna z prvých skladačiek tlačená SA 3D tlačou pred
plánovanou liečbou.
169
Obrázok 130 - kombinácie techník FDM a DLP sú vhodné v prípade tlače jemných detailov či tenkostenných
objektov ako sú dýchacie cesty či iné jemné štruktúry.
170
Obrázok 131 - FDM tlač môže byť vhodná aj pre tlač veľkých modelov, napríklad veľkorozmerná tlač
inštruktážnych modelov.
170
Obrázok 132 – SLA tlač vie ponúknuť hladké povrchy a vysokú presnosť. Na rozdiel od FMD tlače je vhodná aj pre
tlač priehľadných štruktúr či jemných detailov.
171
Obrázok 133 - SLA 3D tlačená reprodukcia lebky z CBCT s výrazným processus styloideus u pacienta s Eagle
syndrómom - predoperačné plánovanie.
171
Obrázok 134 - FDM tlač z materiálov ako PLA či ABS možno použiť aj pri väčších objektoch s potrebnou
pevnosťou ako je napríklad táto experimentálna dlaha s aplikátorom pre zariadenie generujúce vibrácie vo
frekvencii 30Hz a silou 0,25N čo by malo prispieť k mobilizácii osteocytov pri hojení - remodelácii kosti
172
Obrázok 135 – Pri FDM 3D tlači je tiež možné dosiahnuť hladké povrchy podobné povrchom z 3D tlače živicami
(SLA/DLP/LCD). Dosahuje sa to napríklad letaním povrchu vo výparoch podobných acetónu, kde sa už vytlačený
3D objekt (FDM) umiestni do špeciálneho zariadenia.
173
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Obrázok 136 – Vyhladené povrchy z FDM tlače možno kombinovať s hladkými povrchi SLA tlače. Na obrázku
horný model FDA-ABS tlač, dva SLA modely sánky – pred a po operačnej korekcii asymetrie
174
Obrázok 137 – 3D plánovanie je pre úspech operácie kľúčové. Kedysi prebehlo celé v hlave operatéra, dnes je
možné realizovať ho takto. Na obrázku: výpočet symetrického zakrivenia vborteného komplementu osis frontale
(čelovej kosti) u mladej ženy (kopnutie koňom).
175
Obrázok 138 – 3D dokalkulovaný komplementárny segment, vkopnutý koňomv osis frontale. 3D tlač s
presnosťou 50 mikrónov z Class I biokomp. Živice Dental SG (EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010). Template pre 3D
modelovanie Ti mriežky.
176
Obrázok 139 - Per-operačné využitie Class I biokompatibilnej 3D tlače v podobe autoklávovateľného podkladu
pre formovanie 3D titanovej mriežky a tiež titanovej dlahy u teenagerky s fraktúrou čelovej kosti po kopnutí
koňom.
177
Obrázok 140 - plánovanie polohy pozicionéra pre uľahčenie presnej fenestrácie, modelovanie pozicionéra pred
tlačou, 3D vytlačený pozicionér z biokompatibilného kompozitu.
178
Obrázok 141 - palatálne podoby retinovanej 25 na CAT liečbe (typ Invisalign), fenestrovanej šablónou (obrázok
140) a pre neskoršie fázy zaraďovania pripravený power-cap.
178
Obrázok 142 - 3 klony rovnakého powercap-u pre palatálne retinovaný zub 25 (obrázok 140, 141).Pri poškodení
sa powercap neopravuje, ale nahradzuje rovno novým klonom. Pre efektívnu biomechaniku pri CAT terapiách
ako Invisalign či Spark je v niektorých prípadoch využitie TAD či powercaps a powerarms nevyhnutnosťou.
179
Obrázok 143 - fúzia IO skenu a CBCT segmentovaného modelu mandibuly.

181

Obrázok 144 - Ortognátne plánovanie s 3D tlačou.

182

Obrázok 145 - Tvorba individualizovaných Power-arms a Power-caps.

184

Obrázok 146 - 3D tlač biokompatibilnou sterilizovateľnou živicou s presnosťou 50 mikrónov.

186

Obrázok 147 - Virtuálne plánovanie a 3D tlač priesvitnou živicou na peroperačný plán pred chirurgickým
odstránením osteochondrómu.
187
Obrázok 148 - osteochondróm, útvar vyoperovaný zákrokom podľa plánovania.

187

Obrázok 149 - Cielený prístup (vďaka 3D modelu) počas vyberania tumoru

188

Obrázok 150 - Červené čiary znázorňujú možné základné variácie možného vedenia Le Fort I osteotómie.

191

Obrázok 151 - Ilustrácia odstránenia vertikalného rozmeru maxily a maxilárnej impaktácie.

191

Obrázok 152 – Le Fort I osteotómia. Mobilizácia maxily po osteotómii.

191

Obrázok 153 – Osteosyntéza maxily v správnej pozícii. Anteriórny posun, rotácia v smere hodinových ručičiek a
úprava maxilárneho kántu v prípade pacienta s Angle III triedou.
192
Obrázok 154 – Osteotómie na maxile. Le Fort I a sagitálna osteotómia

193

Obrázok 155 – Mobilizácia osteotomovaných segmentov.

194

Obrázok 156 – Nasadený hyrax, ktorý umožní vykonať expanziu.

194

Obrázok 157 – Bilaterálna sagitálna split osteotómia (BSSO).

195

Obrázok 158 – Bilaterálna sagitálna split osteotómia (BSSO).

196

Obrázok 159 – Odstránenie anteroposteriórneho rozmeru mandibuly po BSSO u pacienta s Angle III triedou, aby
vznikol priestor na posteriórny posun a rotáciu v smere hodinových ručičiek.
196
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Obrázok 160 – Osteosyntéza po BSSO a posune mandibuly do správnej polohy.

196

Obrázok 161 – Príklad možností osteotómií pri genioplastike.

198

Obrázok 162 – Genioplastika. Y osteotómia s odstránením stredového segmentu a dosiahnutie ženského V tvaru
brady.
198
Obrázok 163 – Pacientka, AngleIII trieda po maxilomandibulárnom chirurgickom zákroku a genioplastike.

199

Obrázok 164 – Pred (ľavý stĺpec) a po (pravý stĺpec). Príklad vizualizácie z operačného plánu o očakávanej polohe
maxily a mandibuly po LE Fort I osteotómii, maxilárnom anteriórnom posune a clockwise rotácii, BSSO,
mandibulárnom posune posteriórnym smerom a miernej counterclockwise rotácii.
205
Obrázok 165 – Ukážka z operačného plánu, kde je znázornené, v akých miestach počas operácie vzniknú
medzery a v ktorých miestach je nutné istú časť kosti odstrániť. Peroperačne slúžia tieto rozmery na dvojitú
kontrolu spolu s využitím operačných dláh a tým sa znižuje riziko chybovosti.
206
Obrázok 166 – Vizualizácia nervus alveolaris inf.bilat a jeho priebehu v mandibule

207

Obrázok 167 – Na obrázku vidno vzdialenosť v akej sa nachádza n.alveolaris inf od laterálneho kostného okraja.
Meraním vo viacerých rezoch je možné odmerať v danej konkrétnej lokalite, konkrétneho zuba, ktorý nám slúži
ako orientačný bod, vzdialenosť od okraja.
207
Obrázok 168 – Pacient pred zákrokom. Dýchacie cesty v najužšom bode mali predozadný rozmer 2mm.

209

Obrázok 169 – Po distrakcii a ortognátnom chirurgickom zákroku sa v tomto bode dosiahol predozadný rozmer
16 mm.
209
Obrázok 170 – Vľavo: Pacient pred chirurgickými zákrokmi (osteodistrakcia), Vpravo: Pacient po zákrokoch
(ortognátna operácia), už po úvodnej ortodontickej liečbe.
210
Obrázok 171 – Príklad zobrazenia TMK v rámci predoperačnej analýzy a prípravy operačného plánu.

211

Obrázok 172 – Analýza a porovnanie symetrie mäkkých tkanív.

213

Obrázok 173 – Fúzia tvárového skenu a skeletu. Na obrázkoch sú dve rôzne pacientky, pacientka vľavo Angle III
trieda, pacientka vpravo Angle II trieda.
213
Obrázok 174 – Príprava modelu na tlač. Model pacientky s plánovaným posunom mandibuly a segmentálnou Y
genioplastikou.
214
Obrázok 175 – Modely pripravené na tlač, u pacientky s plánovaným posunom mandibuly s genioplastikou.

215

Obrázok 176 – Individuálne zhotovená peroperačná vodiaca dlaha v meshmixeri.

216

Obrázok 177 - Predoperačná skúška dlahy na ambulancii pred odoslaním dláh na sterilizáciu a prípravu na
operačný zákrok.
217
Obrázok 178 - Peroperačné nasadenie dlahy na zuby s posunutím osteotomovaného segmentu.

217

Obrázok 179 - Nasadená peroperačná vodiaca dlaha s dočasnou peroperačnou rigidnou maxilomandibulárnou
fixáciou pred aplikovaním osteosyntetického materiálu a zafixovaním segmentu v správnej pozícii.
218

Tabuľka 1 - Programy v oblasti editácie 3D medicínskych záznamov.
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I. Úvod do Modernej diagnostiky, simulácií
a 3D tlače v zubnom lekárstve
(Thurzo Andrej, Novák Bohuslav, Helena Kosnáčová, Georgia Fountoulaki, Barbora Šufliarsky,
Vitovič Pavol)

Historický vývoj 3D tlače na LFUK
Je pomerne málo známy fakt, že začiatky medicínskej 3D
tlače na Slovensku odštartovali práve na pôde Lekárskej
fakulty v Bratislave na prelome školského roku
2008/2009. Historicky siahajú k sérii dobrovoľných
diplomových prác nadšených medikov na témy 3D tlače
v odboroch všeobecného a zubného lekárstva pod
vedením ich školiteľa MUDr. Andreja Thurza.
Prvotné inšpirácie a nahliadnutie k 3D tlači využiteľnej na
poli medicíny študenti získali od osobností, ktoré mali s
3D tlačou technické skúsenosti - v Bratislave Ondrej
Štefík, v Košiciach Radovan Hudák. Najmä zo zanietenia
týchto študentov, ktorí sú dnes už úspešnými lekármi,
bolo zorganizované množstvo dobrovoľných prednášok
a stretnutí najmä nadšencov klubu 3D tlače pod
Bratislavským spolkom medikov. Vyvrcholením tohto
entuziazmu sa na pôde LFUK - na Ústave simulačného a
virtuálneho medicínskeho vzdelávania, konala v máji
2015 historicky prvá celoslovenská konferencia 3D tlače v
medicíne. Hlavní protagonisti jej programu sa tak svojimi
vstupmi zapísali do histórie našej alma mater. Menovite:
Maroš Čižmár prednáškou “Technologické aspekty,
FDM, SLA, DLP, SLS”, Dominik Ďurica “Organická 3D
tlač v medicíne. Bioprinting v súčasnosti a jeho
budúcnosť”, Michal Slabej “Využitie 3D tlače v
predklinickom vzdelávaní študentov lekárskej fakulty”,
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Tomáš Havran “Využitie 3D tlače v klinickom prostredí,
anorganická 3D tlač. Ako môžu 3D tlač využiť študenti a
lekári?”, Barbora Ďurčanová a Inna Guzieva s prednáškou
“Analysis of 3D printed skull of Alžbeta Thurzo from the
crypt of Orava castle. Hyperostosis frontalis interna.” či
Tomáš Brngál s prednáškou ”Virtuálna pitevňa”. Neskôr
nasledovali generácie medikov, ktoré na témach 3D tlače
a

simuláciách

pracovali

nielen

v

rámci

svojich

diplomových prác, ale aj aktívne participovali v daných
témach aj na medzinárodných konferenciách resp.
ŠVOČ-LFUK.
Medzi ocenené práce sa neskôr zaradili rôzne témy
medikov vedené ako diplomové práce dr. Thurzom. V
rámci počítačových analýz dýchacích ciest patrili témy
obhájených ŠVOČ ako napríklad “Evaluation of airway in
pre and postoperative phase in patient with sleep apnoe”
od Georgia Fountoulaki a v súvise s dýchacími cestami a
3D modelovaním sme spracovali niekoľko tém, napríklad
“Individualizovaný MAD proti chrápaniu” - Zuzana
Bednárová.
Z tém modernej diagnostiky a analýz boli rozpracované
témy

3D

tvárového

skenovania

-

“Digital

stereophotogrammetry assessment of facial asymmetry”
Maria Rojowska a tiež témy hodnotenia proporcií tvárí “Populačné

vyhodnocovanie

proporcií

tváre

prostredníctvom 3D skenov” - Bronislava Dvoranová
Lenčuchová.
Z tém bioprintingu sa mimo iných zameraní venoval Filip
Peťko

téme

“Príprava

hybridného

hydrogélu

pre

bioprinting orálneho epitelu a kože”. Z anorganickej
biokompatibilnej tlače bola na ŠVOČ ocenená práca Lucie
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Krupanovej - “Využitie keramiky v klasickej
3D tlači a bioprintingu”.
Mnohí z generácií Študentov venujúcich sa
týmto témam boli ocenení buď cenou dekana
(Filip Kočiš - 3D tlač v Zubnom lekárstve )
alebo prezidenta SR (Tomáš Brngál Aplikácia

virtuálnej

reality

medicíny

a

o Aplikácii Human

ŠVOČ

do

výučby

Anatomy VR do Virtuálnej Anatomickej
učebne). Uvedené témy pokrývajú nielen
moderné formy diagnostiky v zubnom
lekárstve (CBCT, 3D/4D skeny či digitálne
intraorálne

skenovanie),

pokrývajú

aj

sofistikované počítačové analýzy a simulácie
ako

samotné

fyzické

aspekty

ich

“zhmotnenia” - 3D tlače. Tieto témy sa stali
prekurzorom a dopyt študentov podnetom
pre ucelenie týchto tém pod nový predmet:
Moderná diagnostika, simulácie a 3D tlač v
zubnom lekárstve.
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Obsah tohto predmetu vo forme povinne voliteľného predmetu bol schválený do curricula
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v školskom roku 2012/2013 a prví
štvrtáci absolvovali tieto cvičenia a prednášky až v školskom roku 2016/2017. Jeho schváleniu
predchádzala niekoľkoročná príprava a konsolidácia skúseností s 3D tlačou, desiatkou a
rôznymi elektronickými systémami, ktoré od prelomu tisícročí výrazne menili tvár diagnostiky
a liečby v mnohých medicínskych oblastiach. Cieľom predmetu je nielen medikom priblížiť
nové technológie modernej tvárovej diagnostiky a 3D tlače, ale aj umožniť im osvojiť si
základné praktické zručnosti pri digitálnom extraorálnom a intraorálnom skenovaní, 3D
počítačovom modelovaní a softvérových analýzach a simuláciách napríklad predikcie zmien
mäkkých tkanív profilu a podobne. Cieľom predmetu je získanie zručností a poznatkov v
modernej diagnostike s využitím technológií CBCT a povrchových skenerov vrátane Lidaru.
Tiež získania zručností modelovania prvkov pre biokompatibilnú tlač a vytváranie a analýzy
3D skenov tváre, intraorálnych skenov a 3D skenov zubných modelov. Schopnosť zhotovenia
3D kefalometrickej analýzy a segmentácie CBCT ako aj analýz a simulácií intraorálnych
skenov. Poznatky o fúziách 3D objektov – segmentovaného CBCT a 3D modelu zubov s 3D
skenom tváre a virtuálne simulácie predikcie reakcií mäkkých tkanív na operačný zákrok. 3D
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tlač segmentovaných modelov a ich simulovaných štádií. Vytvorenie skenu tváre a jeho
analýza. Schopnosť práce v bezplatných programoch ako Blender resp. Meshmixer. Predmet
je zakončený skúškou.
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Začiatky využívania 3D tlače v zubnom lekárstve na Slovensku
3D tlač bola jedna z prelomových technológií v medicíne, ktoré otvárali tretie tisícročie. Zubné
lekárstvo bolo od nepamäti úzko späté s technológiami a preto nie je prekvapením, že v ňom

3D tlač zaujala svoje pevné miesto. 3D tlač kráčala ruka v ruke s digitalizáciou procesov a od
prvotných krokov s 3D tlačou modelov zubov až do súčasnosti kde bežne tlačíme
individualizované pomôcky od kovu cez keramiku až po biomateriály. Rekonštrukčné zákroky
nahradzujúce časti tkanív v zubnom lekárstve sa ešte stále spoliehajú na dominantne
nebiologické materiály pre ich mechanickú pevnosť, trvácnosť a možnosť presného
opracovania. Rovnako estetické zákroky nahradzujúce či dopĺňajúce volia materiály
s rovnakými vlastnosťami. Je však veľmi pravdepodobné, že presadenie biotlače v zubnom
lekárstve je len otázka času.
3D tlač v medicíne je laicky najzaujímavejšia časť spektra tém, pri ktorom sa témy virtuálnej
reality a počítačových simulácií netešili až takému záujmu. Vzhľadom na uchopiteľnosť
výstupov 3D tlače modelov a perspektívy biotlače boli tieto témy často medializované,
médiami nezriedka neodborne dezinterpretované. O mediálne korekcie dezinformácií sa
snažili odborníci z výboru Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu (RNDr. Ľuboš
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Danišovič, PhD., MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MUDr.
Martin Boháč, PhD., MUDr. Stanislav Žiaran,PhD.). Aktivity v oblasti 3D tlače na LFUK v
Bratislave v dekáde 2010-2020 inšpirovali a priviedli množstvo mladých lekárov k 3D tlači. 3D
tlač sa rozšírila do jednotlivých medicínskych špecializácií.
Jednotlivé špecializácie zubného lekárstva majú vlastné okruhy zákrokov, ktoré sa líšia nielen

tkanivami v ktorých sa zákrok uskutočňuje, ale rozdiel je aj vo funkcii či spôsobe vykonania
zákroku. Spoločným menovateľom naprieč jednotlivými sub-špecializáciami zubného
lekárstva je práve digitalizácia anatómie a všetkých procesov. Samotná 3D tlač už neslúži tak
často k plánovaniu, toto už ostáva v plne digitálnom prostredí, ale jej aplikácie sú buď pre
zhmotnenie šablón („guides“) alebo zhmotnenie samotných rekonštrukčných prvkov,
individualizované 3D tlačené keramické bezpreparačné fazety, alebo 3D tlačená
individualizovaná náhrada kosti z titánu či peek-u. 3D tlačené šablóny kopírujú nejakú časť
anatómie pacienta, ktorej 3D sken obvykle máme. Po priložení dosadá veľmi presne, jediným
správnym spôsobom a obvykle pôsobí ako navigácia, ktorá umožní verne zreprodukovať
zákrok simulovaný vo virtuálnom prostredí, obvykle na nejakom softvéry. Najčastejšími
zdrojmi 3D skenov v zubnom lekárstve sú dnes intraorálne skenery, CBCT, CT, tvárové a iné
optické skenery. Aplikácie sa líšia medzi maxilofaciálnou chirurgiou, parodontológiou,
endodonciou, konzervačnou stomatológiou, protetikou či ortodonciou.
Nezriedka aplikácie 3D tlače a segmentácií z CT/CBCT presiahli hranice špecializácií. Jedna z
najčastejších interdisciplinárnych spoluprác pokrývala všeobecné-chirurgické špecializácie a
tiež oftalmológiu pod gesciou profesorky Aleny Furdovej a jej diplomantov (napríklad Denisy
Fialovej). Vo svojich prácach rozpracovali témy možností aplikácií 3D tlače v oftalmológii
(Furdova et al. 2016a, 2016b, 2017, 2018, 2020; Furdova a Krasnik, 2016; Horkovicova a
Furdova, 2021) a kardiológií (Helping a cardiac surgeon to visualize their own ASD with 3D
printing; Olejnik et al., 2017). Ich práce publikované napríklad na Mefanete, skúmajú možnosti
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zobrazenia formou 3D tlače v oftalmológii. Zároveň jedna z prvých “skladačiek” - 3D tlačených
modelov, ktoré rozkladajú segmentovanú anatómiu z CBCT do menších skladateľných
segmentov prezentovali študenti prof. Furdovej na konferencii ŠVOČ (Obrázok 3). 3D tlač
modelu oka a príslušného kvadrantu tváre spočíval na citlivej segmentácii CT dát rakovinou
postihnutého oka. Diferenciáciou postihnutého a nepostihnutého tkaniva bulby, dvojfarebnou
FDM tlačou. Išlo o unikátnu aplikáciu 3D tlače pre vizualizáciu dát z CT. Pohľad na túto
skladačku ponúka aj toto online Video. Praktické interdisciplinárne skúsenosti boli
sumarizované a publikované v e-učebnici MOŽNOSTI 3D TLAČE V MEDICÍNE (Jurenova et al.,
2020).
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Spojenie “3D tlač” bolo pre väčšinu zubných lekárov pred rokom 2010 veľmi neobvyklé. Slovo
“tlač” bolo spojené s predstavou niečoho plošného. Technologický posun však priniesol nové
možnosti a jednou z nich bolo aj „zhmotňovanie“ modelov, ktoré sa dnes bežne označuje ako
3D tlač. Nie je to tak dávno, čo sa v zubnom lekárstve presadila digitálna fotodokumentácia
(2D), na ktorej pozíciu už dnes má ambície zasadnúť 3D fotografia a video. Skutočný potenciál
technológií sústredených na tretí rozmer sa postupne odhaľuje. Je to práve ortodoncia, ktorá
s tretím rozmerom pracuje veľmi intenzívne a z pokroku v tejto oblasti bude čerpať benefity.
Výrazný posun v oblastiach 3D diagnostiky, 3D simulácií či 3D CAD/CAM systémov umožnil
práve pokrok v IT oblasti. Výrazne klesá technická aj ekonomická náročnosť procesu
digitalizácie ortodontických modelov, ktorá bola doposiaľ hlavnou brzdou vo využívaní
digitálnych modelov v zubnom lekárstve. 3D záznam skeletu lebky bol ešte pred pár rokmi
doménou klasickej CT technológie s pomerne vysokou radiačnou záťažou a mimoriadnou
ekonomickou náročnosťou CT prístroja. Príchod CBCT technológie spolu s dostatočným
výkonom počítačov a rôznych softvérov výrazne priblížil 3D záznam bežnej klinickej praxi.
Aktuálny boom pseudo-3D zobrazovacích technológií v zábavnom priemysle naštartoval
všeobecný rozmach v oblasti 3D a zvýšil aj ekonomickú dostupnosť týchto technológií pre iné
oblasti. Tento článok sa tiež zaoberá spektrom možností použitia „3D tlače“ v zubnom
lekárstve, ktoré je mimoriadne široké a najbližšie roky prinesú množstvo rôznych aplikácií,
ktoré budú pravdepodobne postupne nahradzovať jednotlivé laboratórne postupy. Tendencia
vývoja smerom k individualizovaným ortodontickým aparátom či implantátom je posilnená
práve zvyšovaním dostupnosti 3D tlače.
Nad vytlačením farebného textu či fotografie na laserovej tlačiarni sa dnes už nikto
nepozastavuje a je dnes úplne bežná. Tento postup by však niekomu v časoch písacích strojov
či chemicky vyvíjaných fotografií prišiel podobne nepredstaviteľný, ako je dnes 3D tlač. Je
možné predpokladať, že dostupnosť 3D tlače sa v neďalekej budúcnosti zvýši natoľko, že bude
rovnako samozrejmá, ako je dnes klasická 2D tlač. Pre počítačovo gramotného ortodontistu
nebude ťažké nadizajnovať a vytlačiť prvok individualizovaného fixného či snímateľného
aparátu, implantát alebo protetickú náhradu. Mnohé z týchto vecí sú možné už dnes, aj keď
reálne aplikácie súčasnej 3D tlače sa doposiaľ sústreďovali viac do technických oblastí mimo
medicíny. Hlavnou brzdou rozmachu 3D tlače v medicíne boli doposiaľ vysoké vstupné
náklady (hardvérové, softvérové aj materiálové).
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Relatívny nedostatok a v niektorých prípadoch až absencia princípov e-health v kurikule
stomatológov, či výrazne oneskorená implementácia novších prvkov IT do postgraduálneho
a ďalšieho vzdelávania vedú k nízkej počítačovej gramotnosti stomatológov aj v klinickej
praxi. Spolu s nedostatočným hardwarovým a softvérovým vybavením kliník a ambulancií
majú za následok vytesňovanie počítačových technológií mimo oblasť bežnej - praktickej
ortodoncie. V súčasnosti už počítačové vizualizácie, analýzy a simulácie nie sú len doménou
vedeckej časti ortodoncie, ale sú čoraz viac súčasťou bežnej klinickej ortodoncie. Už súčasné
aplikácie IT v zubnom lekárstve ponúkajú okrem možností sofistikovanej 3D diagnostiky či 3D
tlače aj široké spektrum analýz a simulácií. Využitie týchto možností bude za niekoľko rokov v
ortodontickej liečbe samozrejmým štandardom. Preto je práve táto oblasť veľkou výzvou pre
univerzitné vzdelávanie a miera IT gramotnosti ortodontistu priamo ovplyvní jeho pozíciu
v liečebnom

procese

na

ďalšie

desaťročia.

„Outsourcing“

zložitejších

či

nových

technologických procesov nemôže v zubnom lekárstve pokračovať donekonečna. Spôsob
fungovania služieb ako napríklad E-modelsTM, InvisalignTM či IncognitoTM, ktoré na seba
preberajú určitý úsek liečebného procesu, by mal mať obmedzenú životnosť. Prínos týchto
služieb spočíva v preklenutí obdobia, kým sa jednotlivé technológie rozšíria a stanú
ekonomicky dostupnejšie. Rýchlosť presadzovania inovácií v zubnom lekárstve závisí aj od
postgraduálneho vzdelávania, ktoré by možnosť individualizácie liečby prostredníctvom 3D
tlače nemalo ignorovať.
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Náplň predmetu, okruhy skúšobných otázok
Cieľom predmetu je nadobudnutie nových poznatkov a zručností v modernej diagnostike
s využitím technológií CBCT a povrchových skenerov. Vytváranie a analýzy 3D skenov tváre,
intraorálnych skenov a 3D skenov zubných modelov. Zoznámenie sa s technológiami umelej
inteligencie a osvojenie si schopností 3D kefalometrickej analýzy, segmentácie CBCT
a analýzy a simulácií intraorálnych skenov.
Fúzia 3D objektov – segmentovaného CBCT a 3D modelu zubov s 3D skenom tváre a virtuálne
simulácie predikcie reakcií mäkkých tkanív na operačný zákrok. 3D tlač segmentovaných
modelov a ich simulovaných štádií. Vytvorenie skenu tváre a jeho analýza. Nácvik
modelovania a segmentácií v programoch Meshmixer a Anatomage.

Okruhy teoretických skúšobných otázok
1.

Moderné diagnostické postupy v zubnom lekárstve vrátane algoritmov umelej
inteligencie (AI)

2.

Význam a možnosti softvérových simulácií

3.

Príklady využitia 3D tlače a intraorálnych skenov mäkkých tkanív vo forenznej
stomatológii

4.

Anorganická 3D tlač v zubnom lekárstve

5.

Biotlač (bioprinting) v zubnom lekárstve

6.

Biokompatibilná 3D tlač v zubnom lekárstve

7.

Biokompatibilné materiály pre 3D tlač v zubnom lekárstve

8.

Technológie AI, VR, AR, DSD a mobilné aplikácie v zubnom lekárstve

9.

3D kefalometrická analýza CBCT, analýzy tváre, symetria, proporčnosť a zlatý rez

10.

Možnosti a klinické využitie analýz tvárových 3D skenov a stereoskopický
pseudo-3D-záznam

11.

Klinické a iné využitia 3D tlačených medicínskych modelov

12.

Možnosti MAD pri riešení obštrukčného spánkového apnoe

13.

3D analýza dýchacích ciest z CBCT a najčastejšie príčiny kolapsu HDC, klinické aspekty
obštrukcie

14.

Softvéry a smart-aplikácie v zubnom lekárstve pre analýzy, simulácie a manažment
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15.

Princípy a prínosy fúzií 3D modelov (CBCT, tvárové a IO skeny atď)

16.

Moderná čeľustno-ortopedická terapia (TAD, neviditeľné strojčeky, akcelerácia,
individualizácia, monitoring)

17.

Moderná ortognátna chirurgia – 3D analýzy, 3D plánovanie a 3D tlač operačných dláh,
3D modelovanie v softvéroch

18.

3D tlač a navádzanie operácií (guides)

19.

CBCT a riziká radiačnej dávky

20.

Intraorálne skenovanie, praktické aspekty

Okruhy praktických skúšobných otázok
1.

3D CBCT hodnotenie asymetrie mäkkých a tvrdých tkanív

2.

Segmentácia vybranej štruktúry z CBCT

3.

Polohovanie a porovnanie dvoch 3D objektov vzájomne

4.

Polohovanie a porovnanie dvoch tvárových skenov vzájomne

5.

Zhotovenie a 3D analýza vlastného tvárového skenu

6.

Úprava intraorálneho skenu – vytvorenie objektu pre 3D tlač

7.

Úprava tvárového skenu – vytvorenie objektu pre 3D tlač

8.

Vytvorenie 3D modelu dýchacích ciest a vyhodnotenie

9.

Vymodelovanie jednoduchej operačnej navádzacej šablóny

10.

Prekrytie a porovnanie dvoch STL povrchov
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Testové skúšobné otázky
● Aké moderné diagnostické postupy v zubnom lekárstve poznáš?
● Aký je význam a aké sú možnosti softvérových simulácií?
● Čo rozumieme pod pojmom anorganickej 3D tlače v zubnom lekárstve dnes?
● Prichádzajúce technológie v zubnom lekárstve..
● 3D kefalometrická analýza CBCT..
● Medzi možnosti a klinické využitie analýz tvárových 3D skenov patrí..
● Stručne vymenuj aspoň 5 príkladov dnešného využitia 3D tlačených modelov v
zubnom lekárstve
● Možnosti MAD pri riešení obštrukčného spánkového apnoe
● Softvér v zubnom lekárstve pre analýzy a simulácie
● Fúzie ktorých 3D modelov sme na cvičeniach preberali
● Vymenuj aspoň 3 biokompatibilné materiály pre 3D tlač v zubnom lekárstve..
● Moderná čeľustno-ortopedická terapia dnes zahŕňa:..
● Moderná ortognátna chirurgia dnes zahŕňa:..
● Stručne popíš aké sú možnosti hodnotenia dýchacích ciest z CBCT, klinické aspekty
obštrukcie horných dýchacích ciest a možnosti liečby…
● CBCT a riziká radiačnej dávky *ICRP (2009) …
● Hodnota čísla Fí (Φ - phi) je:..
● Vymenuj aspoň 2 prístroje pre intraorálne skenovanie:..
● V liečbe u teenagerov aj u dospelých možno použiť pri liečbe priesvitnými
vyrovnávačmi prvok namiesto gumičiek, ktorý predsúva sánku pri zahryznutí:..
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II. Moderné diagnostické postupy, analýzy a
simulácie v zubnom lekárstve
(Thurzo Andrej, Georgia Fountoulaki, Stano Peter, Novák Bohuslav, Jan Rybář, Wanda
Urbanová)

Pseudo-3D záznam a zobrazovanie
3D tlač spočíva na pilieroch trojrozmerných záznamov (CBCT skeny, laserové skeny modelov,
stereoskopické skeny tváre), 3D spracovania a exportu do tlače. Ak vnímame 3D tlač ako jediný
skutočný(hmotný) spôsob 3D zobrazenia je potrebné vysvetliť iné spôsoby, ktoré obvykle
nesú prefix „pseudo“. Pre pochopenie témy 3D zobrazovania je potrebné porozumieť
vnímaniu tretieho rozmeru človekom. Zjednodušene princíp spočíva v zaznamenávaní mierne
odlišného obrazu každým okom a spracovanie tohto rozdielu mozgom. Bežné zobrazenie na
monitore či vytlačené na papieri ako ho dnes poznáme sa považuje za 2D. Už pri prvom
pohľade na pacienta oči v spolupráci s mozgom vyhodnotia jeho základné črty. Hmotne
reprodukovať každý 3D záznam by bolo nepraktické a neekonomické, preto sa hľadajú
spôsoby zobrazenia 3D záznamu tak, aby mozog potrebný priestorový vnem zaznamenal.
V súčasnosti sú najrozšírenejšie spôsoby „pseudo-3D“ zobrazení, ktoré poskytnú každému
oku iný obraz, avšak neumožňujú akomodáciu očí, či zmenu uhla pohľadu, ktorými si mozog
pri hodnotení tretieho rozmeru zvykne pomáhať. Pseudo 3D záznam je v porovnaní
k skutočnému 3D záznamu (napríklad CBCT alebo sken tváre či modelov) iba oklieštená
informácia obrazu pre ľavé a pravé oko.
Neobsahuje

možnosť

otáčať

trojrozmerný model. Takýto pseudo-3D
záznam

môže

byť

fotografia
videozáznam (nesprávne

napríklad

3D

alebo
označované

ako 3D). Takáto fotografia v podstate
obsahuje dva obrázky a jej zobrazenie
môže byť rôzne. Napríklad v podobe
starého formátu označovaného ako
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“anaglyf“, kde sa oba obrázky prelínajú cez seba a ich „rozkódovanie“ pre mozog umožňujú
okuliare s červeným a modrým filtrom (Obrázok 8).
CT skenery boli jednými z prvých prístrojov schopných detailne zobraziť skryté trojrozmerné
prostredia u ľudí. Od objavenia Sirom G. N. Hounsfieldom v roku 1972 sa ich využitie postupne
vyvíjalo. Z počiatku slúžili najmä ako tomografické rekonštrukcie rezov. V deväťdesiatych
rokoch sa vďaka technickému pokroku v konštrukcii skenerov, ako aj zvyšujúcemu sa výkonu
počítačov, úspešne presadili 3D vizualizácie skrytej anatómie. 3D anatómiu možno zobraziť
vďaka softvérovým aplikáciám – programom (napr. Invivo5, Dolphin 3D, Mimics alebo
bezplatný iCat vision 1.9). Získaný trojrozmerný záznam anatómie (napr. 3D sken tváre alebo
3D RTG = CBCT sken) je možné klasicky vytlačiť na papier alebo zobraziť na bežnom monitore
počítača, čím však prichádza o tretí rozmer – hĺbku. Tretí rozmer je vnem. Je to spôsob,
ktorým mozog vníma hĺbku. Na to, aby mozog mohol vnímať hĺbku je nutné, aby došlo k
retinálnej disparite – teda, aby každé oko vnímalo mierne odlišný obraz rovnakého
pohľadu/scény. Odlišný v tom zmysle, aby medzi obrazmi, ktoré vnímajú pravé a ľavé oko, bol
posun v horizontálnej rovine. Táto vzdialenosť medzi korešpondujúcimi prvkami ľavého a
pravého obrazu sa označuje ako paralaxa. Preto až doposiaľ skutočná trojrozmerná
reprodukcia trojrozmerných vecí narážala na bariéru dvojrozmerných platforiem ako papier či
klasický monitor. Tieto 2D rozhrania nedokázali zabezpečiť vyššie spomínaný hĺbkový vnem
mozgu. V súčasnosti komerčné 3D televízory, projektory či monitory dokážu navodiť tento
vnem, aj keď iba v obmedzenej miere. Dokážu navodiť vnímanie hĺbky tým, že pre každé oko
poskytnú mierne odlišný obraz na základe spomenutého princípu paralaxy. Tento spôsob
zobrazenia dokáže zobraziť ako skutočné 3D záznamy tak aj pseudo-3D záznamy, preto je
dôležité odlišovať záznam od spôsobu zobrazenia.
Napríklad zobrazenie rekonštruovaného CBCT záznamu pacienta, ktorý je skutočný 3D
záznam (obsahuje informáciu o polohe každého voxelu) je v súčasnosti pri prehliadaní na
bežnom monitore alebo papieri zobrazený 2D. Pseudo-3D záznam síce dokáže navodiť vnem
vnímania hĺbky, ale obsahuje iba informáciu o pixeloch z dvoch rozdielnych obrázkov pre
každé oko. Ak sa rozhodneme 3D záznam zobraziť pomocou pseudo 3D zobrazenia, je
potrebné uvedomiť si, že pri konverzii na pseudo-3D záznam prídeme o väčšinu priestorovej
informácie. Jediná priestorová informácia je uložená práve v posune jednotlivých párov
pixelov medzi pravým a ľavým obrázkom. A ani pri najnovších spôsoboch pseudo-3D
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zobrazenia, napríklad pomocou aktívnych clonových okuliarov, nezistíme informáciu
o priestorovej polohe všetkých voxelov daného 3D modelu, či už pôjde o 3D fotografiu alebo
video z 3D kamery.
Pri pseudo-3D zobrazení je výraz „pseudo“ oprávnený aj z toho dôvodu, že človek aj pri
posune hlavy, či zmene akomodácie oka, vidí stále iba tie isté dva nezmenené 2D obrazy a nie
skutočný 3D objekt. Spomenutý novší spôsob pseudo-3D zobrazenia spočíva v použití
monitoru s vysokou frekvenciou, v súčasnosti najčastejšie 120hz, čo sa komerčne nahradzuje
výrazom „3D“. 120Hz je prakticky dvojnásobok frekvencie klasických LCD monitorov a práve
táto vysoká frekvencia umožňuje rýchlo za sebou striedať obrázky určené pre ľavé a pravé
oko. Clonové okuliare tieto rýchlo striedajúce sa obrázky zase rozdeľujú pre každé oko
rýchlym zakrývaním jedného z očí. Frekvencie sú tak rýchle, že ľudské oko to bežne
nepostrehne. Človek by bez použitia clonových okuliar vnímal obraz ako rozmazaný. Staršie
spôsoby v snahe dosiahnuť pseudo-3D efekt na papieri, monitore či premietacom plátne
používali rôzne metódy. Jeden z najrozšírenejších bol už spomínaný anaglyf (obrázok 8),
ktorý využíval modro-červené okuliare. Tieto umožnili každému oku viac vnímať inú časť
červeno-modrého obrázku. Ďalším zo starších spôsobov bolo použitie polarizačných
okuliarov, ktoré podobne filtrovali odraz z premietacieho plátna v kine pre každé oko
pomocou polarizačných skiel.
Pseudo 3D zobrazovanie je nedokonalý a kompromisný spôsob zobrazenia trojrozmernej
reality, založený na oklamaní vnímania. Je to síce efektívny spôsob ako pomocou 2D
platforiem evokovať 3D dojem, ale pre uzavretie cyklu od 3D záznamu -> k presnej 3D
reprodukcii je to iba praktická medzizastávka.

Rozbitie vzťahu konvergencie a akomodácie
Konvergencia

a

akomodácia

očí

sú

za

normálnych okolností v reálnych podmienkach
navzájom prepojené (Obrázok 9). Objekt, na
ktorý oči konvergujú je zároveň aj objekt, na
ktorý

oko

akomoduje.

Avšak

pri

stereoskopickom zobrazení sa tento vzťah
zachováva iba pre body s nulovou paralaxou,
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kedy oči konvergujú i akomodujú na zobrazovaciu rovinu. V prípade pozitívnej, resp.
negatívnej, paralaxy oči konvergujú za, resp. pred zobrazovaciu rovinu, zatiaľ čo sú oči nútené
akomodovať na zobrazovaciu rovinu, aby bol
vnímaný obraz ostrý. Je to taktiež jediná
inkonzistencia,
stereoskopickom

ktorej

sa

zobrazovaní

nedá

pri

vyhnúť.

Obmedzenie akomodácie očí pri pseudo-3D
zobrazeniach, napríklad v 3D kine, sa nezriedka
prejavuje nevoľnosťou či únavou.
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Súčasné 3D diagnostické záznamy v zubnom lekárstve
V špecializáciách zubného lekárstva, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú estetiku zubov či
ďasien, menia polohu zubov či čeľustí alebo inak súvisia s viditeľnými tkanivami, patrí
pochopenie princípov estetiky tváre medzi fundamenty. Symetria či proporcionalita môže byť
dnes pomerne exaktne vyhodnotená. 3D a dnes už dokonca 4D záznamy dynamiky výrazov
tváre, najčastejšie úsmevu, patria medzi základné diagnostické záznamy. Pochopiteľne ich
uchovanie v papierovej forme nie je možné.
Medzi dnes používané 3D záznamy v zubnom lekárstve dnes patria:
1. CBCT záznam tvrdých a mäkkých tkanív (obvykle Dicom formát)
2. 3D sken tváre resp. hlavy (obvykle OBJ/PLY formát)
3. intraorálny 3D sken (obvykle STL/OBJ/PLY formát)
4. príležitostne aj nMR sken (obvykle Dicom formát)
5. príležitostne aj 3D ultrazvukový záznam (obvykle uzavreté formáty)

Skutočný 3D záznam a jeho
zhmotnenie
Pre vytvorenie skutočnej, hmatatelnej 3D reprodukcie
je potrebná 3D tlač. 3D tlačiarne, podobne ako
3D RTG, prešli za posledné desaťročie intenzívnym
vývojom a okrem zlepšovania ich parametrov sa
významne zvyšuje aj ich ekonomická dostupnosť.
V priebehu najbližších 10 rokov možno očakávať prvé
3D tlačiarne určené pre domácnosti. Už aj v súčasnosti
bežne

fungujú

aplikované

procesy

„rapid

prototypingu“ – rýchlej tvorby prototypov, ktoré
bežne používajú napríklad študenti architektúry, ktorí
potrebujú „zhmotniť” vlastné 3D modely. Pre presnú
trojrozmernú tlač je v Čechách a na Slovensku
k dispozícii niekoľko komerčných služieb, u ktorých
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cena služby obvykle záleží na čase, objeme, zvolenom materiáli a samozrejme vybranej
technológii aditívnej tlače.
V zubnom lekárstve má v budúcnosti perspektívu tlač modelov priamo z 3D RTG. Túto
možnosť prinesú už možno najbližšie generácie CBCT skenerov, ktoré by dokázali zvýšiť
kontrast a redukovať artefakty vznikajúce najčastejšie v oblastiach amalgámom sanovaných
zubov. Takto získané modely by mohli nahradiť tie súčasné (Obrázok 10). Je však
pravdepodobnejšie, že v tom čase už budú bežné softvérové analýzy modelov bez potreby ich
tlače (Obrázok 11). Výhodou by bola redukcia laboratórnej fázy výroby a opracovania
modelov ako aj samotných klinických odtlačkov pacienta. Podobne aj minimalizácia nárokov
na archiváciu. Podmienkou je však jednoduchosť vytvorenia a spracovania, presnosť
reprodukcie a analýz, ako aj nižšie finančné a časové nároky v porovnaní so súčasným
procesom. Tieto podmienky budú pravdepodobne v priebehu najbližšej dekády naplnené.
Samotná potreba „hmotných“ modelov bude postupne ustupovať do pozadia. Hlavnou
príčinou bude fakt, že digitálne spracovanie digitalizovaných alebo pôvodne digitálnych 3D
modelov je už v súčasnosti vo svete bežné a efektívne, aj keď na Slovensku málo rozšírené.
Programy podobné emodels® alebo Ortholab® ponúkajú okrem klasických meraní zubov na
modeloch či Boltonovej analýzy, aj mnohé ďalšie možnosti ako napríklad: simuláciu
artikulátora, vizualizáciu mapy okluzálnych kontaktov s gradientom podľa intenzity kontaktu,
vytváranie virtuálnych ortodontických set-upov či export 3D modelov do iných analytických
softvérov (Obrázok 11). Po exporte takéhoto digitálneho 3D modelu je napríklad možná aj
jeho fúzia s CBCT a rôzne virtuálne simulácie zobrazujúce napríklad predpokladanú reakciu
mäkkých tkanív. Niektoré dôvody pre hmotné ortodontické modely, či už klasické alebo
vytlačené, prežijú dlhšie. Príčinou nebudú ani tak zažité manuálne analýzy modelov, ako skôr
dlho neprekonaná potreba skutočných – hmotných podporných prvkov – nosičov, pre potreby
rôznych laboratórnych postupov. Postupov, ktorých ekonomickosť nebudú metódy 3D tlače
vedieť prekonať a ktoré budú zároveň upevnené dlhoročnými skúsenosťami. Podobne aj
v rámci liečby snímateľnými aparátmi možno predpokladať zachovanie starých laboratórnych
postupov spoliehajúcich sa na klasické modely. Využitie 3D tlače pri liečbe snímateľnými
aparátmi je otázna, ale ani ju nemožno do budúcnosti vylúčiť.
Presnosť 3D tlače sa v súčasnosti pohybuje rádovo v desiatkach mikrónov - čo je pre väčšinu
ortodontických aplikácií plne postačujúce. Ako už bolo spomenuté, využitie 3D tlače
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v technických vedách má za sebou roky skúseností. Aplikácia 3D tlače v medicíne bola až do
konca minulého storočia pomerne limitovaná citlivosťou živých tkanív na RTG diagnostiku a
s tým súvisiacou relatívnou nepresnosťou získaných 3D skenov, hardvérovými a softvérovými
limitáciami pri spracovaní týchto záznamov ako aj náročnosťou 3D tlače. V súčasnosti
s pokrokom na všetkých týchto úrovniach otvorila 3D tlač v medicíne doslova ďalšiu dimenziu.
Súčasné aplikácie nie sú obmedzené iba na reálne 3D vizualizácie na hmotných 3D modeloch
konkrétnych anatomických oblastí, ale vynára sa aj množstvo rôznych CAD/CAM možností.
3D tlač individualizovaných implantátov, dláh či navádzačov, ďalej tlač presných 3D modelov
napríklad pre simulácie ortognátnych operácií alebo výučbových či demonštračných modelov.

CBCT a spracovanie 3D záznamov
V pomyselnom cykle od zaznamenania do konečnej reprodukcie, je práve medzi prvým
krokom (CBCT diagnostikou) a posledným (3D tlačou) najdôležitejšia časť – spracovanie 3D
záznamov. Široký pojem „spracovanie“ zahŕňa ich možné úpravy, fúzie, rôzne vizualizácie,
analýzy, simulácie a aj ich export pre tlač. Pre efektívne a presné spracovanie 3D záznamov sú
potrebné špecializované programy, ktoré umožnia uloženie záznamu do formátu vhodného
pre

3D

tlač.

V súčasnosti

je

najpoužívanejším formátom vhodným pre
tlač formát STL. Ďalšie 3D formáty pre
segmentované

modely

sú

OBJ

prípadne PLY, ktoré môžu niesť na sebe
textúru

svojho

vizualizácie

povrchu.

a jednoduché

Samotné
analýzy

3D

skenov umožňuje množstvo programov,
nezriedka bezplatných, zatiaľ čo pre ich
úpravy, spájanie či virtuálne simulácie slúžia
viac sofistikované programy (napr. Mimics
Innovation Suite od Materialise® alebo
Medical Design Studio od Anatomage®).
Medzi kľúčové vlastnosti týchto programov
patrí

schopnosť

segmentovať

DICOM

záznamy, vytvárať virtuálne 3D modely
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a upravovať ich. Ďalej tiež schopnosť spájať rôzne 3D modely (napr. model zubov, model tváre
a model lebky), importovať 3D modely (napr. laserovým skenerom digitalizovaný sadrový
model) a najmä exportovať 3D modely - čo je rozhodujúce pre 3D tlač.
Väčšina digitálnych zobrazovacích technológií, vrátane CBCT, zaznamenáva dáta v podobe
série prierezových 2D obrázkov. „Hrúbka“ týchto obrázkov vlastne definuje rozlišovaciu
schopnosť takého skenu. Napríklad klasický CT sken sa rozlišovacou schopnosťou 1 milimeter,
urobí prierezové 2D obrázky s rozostupom 1 milimetra (Obrázok 12). Takže sken v rozsahu
30 milimetrov bude mať presne 30 obrázkov – rezov. Takéto obrázky obsahujú informáciu
o celom skenovanom rozsahu (reze), a obvykle sa na nich zameriavame na dobre
zaznamenané oblasti – napríklad na CT skene sú to kosti. Najpoužívanejší formát ukladania
týchto 2D rezov/obrázkov je DICOM. Ich „naukladaním na seba“ sa za pomoci počítačového
programu zrekonštruuje 3D model.

Röntgenové žiarenie
Každé RTG vyšetrenie je invazívne vyšetrenie, preto je potrebné vždy vyhodnotiť riziká a
prínosy pre pacienta z každého takéhoto vyšetrenia. Röntgenové žiarenie má vlnovú dĺžku v
rozsahu od 10 do 0,01 nanometera (10^-9 m) a energie v rozpätí od 120 eV do 120 keV. Majú
kratšiu vlnovú dĺžku než UV lúče.
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Odporúčané limity a žiarenie pozadia
Priemerná ročná záťaž z RTG diagnostiky v medicíne sa pohybuje v rozpätí od 0,04 do 1,0 mSv
za rok. Priemerná efektívna dávka pre panoramatickú RTG snímku (OPG) bola Úradom pre
ochranu zdravia vo Veľkej Británii v roku 2002 vypočítaná na 10 μSv (0,01 mSv).
Vo všeobecnosti sa odporúčané limity efektívnych dávok stanovujú osobitne pre bežných ľudí
a osobitne pre ľudí ožarovaných z povolania, ktorí majú tieto limity nastavené vyššie. Ročný
limit dávky je podľa ICRP pre verejnosť odporúčaný na úrovni 1 mSv (bez radónu).

Ekvivalentná dávka pre celé telo za rok
Zahŕňa dávku ako z interných, tak aj externých zdrojov. Celotelový limit sa vzťahuje na
ožiarenie tela a hlavy ak je žiarenie dostatočne penetrujúce, aby ožiarilo aj krvotvorné tkanivá
v hĺbke väčšej než 1cm.
- Nepravidelne 5 mSv / rok
- Kontinuálne 1 mSv / rok (mimo radónu)
tieto odporúčané limity efektívnych dávok nezahŕňajú prirodzené žiarenie okolia ICRP (2009)

Ekvivalentná dávka pre konkrétne orgány za rok
- červená kostná dreň, pohlavné žľazy, maternica 0,3 mSv / rok
- nadobličky, močový mechúr, mozog, prsná žľaza, šošovka, tenké črevo, hrubé črevo, obličky,
pečeň, pľúca, svaly, pažerák, pankreas, slezina, žalúdok, týmus: 0,9 mSv / rok, (šošovka: 15
mSv / rok)
- Povrch kostí, štítna žľaza 30 mSv / rok
- Členky, nohy, predlaktia ruky, koža 50
mSv/ rok
- Efektívna dávka pre verejnosť nesmie
prekročiť 1 mSv/ročne.
- Limit pre šošovku oka je 15 mSv/ročne
a pre kožu 50 mSv/ročne.
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- U detí do 18 rokov sú všetky tieto hodnoty polovičné na čo treba najmä v ortodoncii
pamätať.
- Dávka 0,.3 mSv by mala predstavovať maximum pri ktorom jedincovi neplynie žiaden priamy
prínos z ožiarenia.
- Riziko mentálnej retardácie počas expozície plodu je stanovené 40% na 1 Sv.
- Najväčšie riziko je medzi 8. a 15. týždňom. Medzi 16. a 25. týždňom je riziko 4x nižšie.
Tieto odporúčané limity efektívnych dávok nezahŕňajú prirodzené žiarenie okolia ICRP (2009)
(Obrázok 15).

Celosvetová priemerná ročná efektívna dávka žiarenia z okolia
Vonkajšie ožiarenie
● Vesmírne žiarenie 0,4 (mSv) - priemerná ročná efektívna dávka
● Pozemské gama žiarenie 0,5 (mSv) - priemerná ročná efektívna dávka
Vnútorné ožiarenie
● Inhaláciou (predovšetkým radón) 1,2 (mSv) - priemerná ročná efektívna dávka
● Požitím 0,3 (mSv) - priemerná ročná efektívna dávka
Celkovo 2,4 (mSv) - priemerná ročná efektívna dávka
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Metrologické zabezpečenie a bezpečnosť v oblasti
ionizujúceho žiarenia pri diagnostických postupoch v zubnom
lekárstve
Metrológia je veda o meraní, ktorá sa zaoberá meraním, meracími jednotkami a metódami
merania, tiež technikou merania, meradlami, určením fyzikálnych a materiálových konštánt
so zohľadnením istých vlastností osôb, ktoré meranie vykonávajú. Metrológiu berieme ako
náuku o meraní, tvorenú jednotkami, meracími metódami a prostriedkami merania. Delíme ju
na všeobecnú, aplikovanú, technickú, legálnu, metrológiu veličín (napr. teploty, hmotnosti,
času, ionizujúceho žiarenia, a iných veličín) a tiež na metrológiu kvality. Metrológia
predstavuje vyspelú technickú disciplínu, ktorá je nevyhnutná pre vyspelú spoločnosť, jej
hospodárstvo a ekonomiku. Ide o základný predpoklad bezpečnosti a kvality výrobkov,
chápajme prístrojov, tiež o predpoklad konkurencieschopnosti, odstraňovania technických
prekážok obchodu, ochrany spotrebiteľov a iných verejných záujmov (Halaj a Mikulecký, 2014;
Ďuriš, 2020; Petřkovská, 2013).
V aplikácii do oblasti zubného lekárstva ide potom o súbor opatrení a postupov pri zaisťovaní
diagnostických postupov, kde hrá dôležitú úlohu pre bezpečnosť pacientov, lekárov,
zdravotníkov aj celého pohľadu na zdravotnícke zariadenie (Rybář, 2021). Slúži k správnemu
meraniu a diagnostike, vrátane následného vyhodnotenia za využitia sledovaných veličín a ich
jednotiek, hodnôt priestoru a meracej techniky. Potom medicína ako biologická veda o zdraví,
stavoch a chorobných procesoch človeka, o spôsoboch liečenia a predchádzania chorôb
v spojení s metrológiou v sebe zahŕňa problematiku merania v zdravotníctve, vrátane
legislatívy a zdravotníckych prostriedkov využívaných v praxi (Ptáček et al., 2015). Tiež sa týka
metrologických úkonov, postupov pri ich plnení a zodpovednosti zamestnancov za tieto
činnosti, za overenia a kalibrácie meradiel (Tarábková a Kišoňová, 2010).
Overenie sa týka určených meradiel uvedených vo vyhláške číslo 161/2019 Z. z. (Druhy
určených meradiel. Príloha č. 1 k vyhláške č. 161/2019 Z. z., 2021), určenie pre takéto meradlo
potom znamená povinnosť splnenia skúšky daného meradla a potvrdenia jeho zhody so
schváleným typom a s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami pre daný
druh meradla (určeného meradla). Ak daný druh meradla schváleniu typu nepodlieha, ide o
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potvrdenie jeho zhody s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný
druh meradla. Samotným overením chápeme súbor činností a postupov, ktoré sú spojené
s vydaním

certifikátu,

kde

sa

potvrdzuje

zhoda vlastností meracieho zariadenia

s požiadavkami presne definovanými v predpisoch, či katalógových listoch. Pri overovaní
potvrdzujeme, či je meradlo vyhovujúce alebo nevyhovujúce požiadavkám pre ďalšie využitie
v praxi (Chudý et al., 1999).
Kalibrácia je potom súbor operácií, ktoré pri definovaných podmienkach určujú práve vzťah
medzi hodnotami indikovanými meradlom alebo meracím systémom, alebo hodnotami
reprezentovanými

materializovanou

mierou

alebo

referenčným

materiálom

a zodpovedajúcimi hodnotami veličín, ktoré sú realizované etalónmi (od primárnych
a sekundárnych etalónov, pracovných etalónov až po meradla a zariadenia pre dané veličiny
používané v praxi). Ide o činnosť, kedy za daných špecifikovaných podmienok stanovujeme
vzťah medzi hodnotami využívanej veličiny pre diagnostiku s neistotami merania a hodnotami
poskytnutými odpovedajúcimi indikáciami s pridruženými neistotami merania. Následne tieto
hodnoty použijeme pre stanovenie vzťahu, ktorým získame výsledok merania z indikácie.
Kalibrácia sa najčastejšie vyjadruje údajom, kalibračnou funkciou, kalibračným diagramom,
kalibračnou krivkou alebo tabuľkou. Samotný výsledok kalibrácie sa môže zaznamenať
v dokumentoch ako sú certifikát o kalibrácii, kalibračný list, záznam či protokol o kalibrácii. Pri
kalibrácii meradiel, meracích systémov či referenčných materiálov je podstatná nadväznosť
meradiel. Kalibráciou určujeme dané metrologické charakteristiky. Zvyčajne sa porovnáva
kalibrovaný prostriedok s etalónom alebo s certifikovaným referenčným materiálom
(Kelemenová a Dovica, 2016; Overovanie určených meradiel a kalibrácia meradiel. Prečo
overovať a prečo kalibrovať?).
Priamym porovnaním, vystavením dokumentu o kalibrácii dosiahneme preukázanie
nadväznosti, zistíme, či údaje odpočítané zo zariadenia sú s inými meradlami konzistentné,
overíme správnosť odčítaných údajov a v neposlednom rade potvrdíme spoľahlivosť, resp.
dôveryhodnosť posudzovaného zariadenia. Preukázaním nadväznosti potvrdzujeme reťazec
vzhľadom na referencie vyšších rádov, pri čom hovoríme o nadväznosti na etalóny, kde na
najvyššej úrovni chápeme primárny etalón. To znamená, že koncový používateľ takto môže
získať nadväznosť na úroveň národného metrologického ústavu od sekundárneho
kalibračného

laboratória,

resp.

akreditovaného

laboratória,

pričom

môže

ísť

aj
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o medzinárodne uznateľnú nadväznosť z laboratórií kdekoľvek vo svete (Kamenský, 2021;
Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2017 – 2021 ).
Nadväznosť je schopnosť preukázať presnosť merania vzhľadom k SI jednotkám. Nadväznosť
je tiež proces, pri ktorom sa údaj meracieho prístroja môže zodpovedajúcim spôsobom
porovnať na jednej, alebo na viacerých úrovniach s národným etalónom pre danú meranú
veličinu (Halaj a Mikulecký, 2014).
V oblasti ionizujúceho žiarenia se v Slovenskej republike zaoberá touto oblasťou Slovenský
metrologický ústav, ktorý rieši otázky výskumu a uchovávania národných etalónov
a ostatných etalónov a ich reprodukciu do praxe. Uchovávanie etalónov žiarenia, resp. veličín
RTG žiarenia je potom najvyššie postavené v krajine a z týchto etalónov sa reprodukuje
jednotka v rámci metrologickej nadväznosti na meradla nižšieho rádu, prakticky až na úroveň
zubných ambulancií a bežnej lekárskej praxe. Viď kapitoly sledovaných veličín Röntgenové
žiarenie a Odporúčané limity a žiarenie pozadia.
Bezpečnosť a meranie, resp. diagnostika za využitia týchto veličín je veľmi dôležitá,
predovšetkým v oblasti spoľahlivosti takéhoto merania, resp. diagnostiky, čo sa týka odozvy
a priestorového dávkového ekvivalentu alebo osobného dávkového ekvivalentu na človeka.
Normatívy Európskej únie dávajú veľký dôraz na výrobky a služby na svojom trhu, platí
povinnosť vytvárania postupov na posudzovanie rizík, všetko je prepojené s kľúčovými
činnosťami v danej oblasti. Teda do zabezpečenia vo forme zákonov ochraňujúcich
bezpečnosť (aj bezpečnosť prístrojov) a zdravie osôb. Za predpokladu využitia patričných
postupov, zaisťujúcich správne dávky ožiarenia pre pacientov, resp. zdravotníckych
pracovníkov a lekárov pre stanovenie ďalšej liečby, takáto bezpečnosť je chápaná ako kvalita
aj z pohľadu medicínskej metrológie, príkladom sú určené meradlá v tejto oblasti. Teda
pomocou podpory medicínskej metrológie sa pre používané prístrojové vybavenie v
zdravotníctve, a to pre meradlá od ich obstarania až po ich vyradenie z používania, musí
zabezpečiť splnenie všetkých požiadaviek. Ide predovšetkým o požiadavky metrologické
(kalibrácia a overovanie meradiel), bezpečnostné, ekologické či hygienické. Kvalita z pohľadu
zdravotnej starostlivosti by mala byť potom chápaná ako ekonomická efektívnosť, medicínska
účelnosť, dostupnosť, bezpečnosť a prijateľnosť pre pacienta ako aj pre spoločnosť (Rybář,
2015; Ptáček et al., 2015).
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Dozimetrie a všeobecne ňou meraná veličina – ionizujúce žiarenie, presnejšie meradlá
dozimetrických veličín ionizujúceho žiarenia, sú meradlá pre určenie terapeuticky
absorbovaných dávok ionizujúceho žiarenia aplikovaných pacientovi, ktoré sa využívajú pri
diagnostike (zubné lekárstvo) a plánovaní terapie, ktorá súvisí s priamym ohrozením zdravia
alebo života pacientov. Podliehajú legislatíve, patria sem napríklad meracie zostavy v osobnej
dozimetrii na monitorovanie pracovníkov, ktorí sú vystavení zdrojom ionizujúceho žiarenia
(hodnotenie veľkosti ožiarenia fotónmi alebo beta žiarením a neutrónmi). Medzi tieto
meradlá patrí aj priamo odčítací osobný dozimeter pre osobnú dozimetriu na monitorovanie
pracovníkov, ktorého výsledky slúžia na hodnotenie veľkosti ožiarenia monitorovaných osôb,
používa sa na meranie röntgenového žiarenia, gama žiarenia, neutrónového žiarenia, beta
žiarenia, kontinuálneho žiarenia alebo pulzného žiarenia. Medzi určené meradlá patrí aj
meradlo kvality zväzkov a dozimetrických veličín zdrojov röntgenového žiarenia, meracie
zostavy na meranie dozimetrických veličín, prenosné meradlo na meranie dozimetrických
veličín a celý rad ďalších meradiel v tejto oblasti, ktoré priamo súvisia s ohrozením zdravia či
života pacientov, čo vplýva aj na diagnostické postupy.
Príkladmi určených meradiel legislatívou pre ionizujúce žiarenie sú nižšie uvedené meradlá,
ktoré majú daný spôsob overenia a periodicitu do ďalšieho overenia v prílohe k vyhláške číslo
161/2019 Z. z. (Meradlá dozimetrických veličín ionizujúceho žiarenia. Príloha č. 1 k vyhláške č.
161/2019 Z. z., 2021), ide napríklad o:
-

meradlo používané na určenie terapeuticky absorbovaných dávok ionizujúceho
žiarenia aplikovaných pacientom,

-

osobný dozimeter,

-

meradlo aktivity diagnostických a terapeutických preparátov aplikovaných pacientom
„in vivo“ /meradlo aktivity vnútornej rádioaktívnej kontaminácie osôb „in vivo“,

-

zostava na meranie dozimetrických veličín používaná v osobnej dozimetrii,

-

meradlo röntgenového žiarenia.

K zvýšeniu bezpečnosti v zdravotníctve prispieva aj nová regulácia zdravotníckych
prostriedkov, ktorá zabezpečí vysokú úroveň ochrany zdravia pacientov a užívateľov týchto
zariadení (Zákon číslo 165/2020 Z.z.). Vytvorenie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti
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zdravotníckych prostriedkov s cieľom vyriešiť otázky bezpečnosti v oblasti metrologického
zabezpečenia prístrojov a nakladania s veličinami v kontexte ionizujúceho žiarenia. Celá
problematika potom súvisí aj s výrobkami pre túto oblasť. Táto regulácia v oblasti
zdravotníckych prostriedkov zabezpečí:
-

dohľad nad oznámenými subjektmi,

-

postupy posudzovania zhody,

-

klinické skúšky a objektívne klinické hodnotenie,

-

vigilanciu a dozor nad trhom,

-

transparentnosť a vysledovateľnosť.

Pozitívum novej úpravy oproti starému prístupu je jednotná úprava tejto problematiky vo
všetkých štátoch Európskej únie, pričom sa kladie dôraz na vysledovateľnosť a jedinečnú
identifikáciu zdravotníckych prostriedkov v rámci Európskej únie, prístup do databázy
Eudamed k tejto problematike i pre verejnosť, užšia kooperácia regulujúcich orgánov a zmena
alebo úprava niektorých definícií.
Medicínska metrológia ako zdroj bezpečnosti je pre zdravotníctvo veľmi dôležitá ako prvok
medzi lekárom a pacientom vo vzťahu k liečebnej starostlivosti a moderným diagnostickým
postupom. Ide o vzťah, pri ktorom je viac ako dôležitá dôvera medzi pacientom a jeho
lekárom, teda o vzťah bez ktorého je úspešná diagnostika nemožná. Pacient má právo mať
istotu, že pre neho lekár urobí všetko, čo je v jeho silách, že starostlivosť o neho je objektívna.
Objektívnu starostlivosť potom vnímame aj s využitím správnej aplikácie medicínskej
metrológie na meracie a diagnostické zariadenia využívané pre starostlivosť o pacientov.
(Rybář, 2021)
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DICOM a 3D skeny
V rámci spracovania/rekonštrukcie 3D skenov s cieľom 3D tlače, možno identifikovať tieto
základné kroky:
1. Import natívnych medicínskych skenov (DICOM)
2. Nastavenie prahových rozsahov (thresholding images)
3. Editovanie samotného záznamu (rezov alebo 3D záznamu)
4. Separácia jednotlivých 3D súčastí (Region growing / Regioning)
5. Export do STL formátu

Hlavička
textové
vyšetrení

DICOM

súboru

informácie
a technických

obsahuje

o pacientovi,
detailoch

záznamu. Tieto „metadáta“ sú dôležité
nielen z technického aspektu, ale treba
na

ne

záznamov.

pamätať
CT

pri

anonymizácii

skeny

rekonštruujú

lineárne koeficienty utlmenia RTG lúča
čím vytvoria mapu pixelov (linear x-ray
attenuation). Túto mapu pixelov poznáme ako dvojrozmerný DICOM obrázok. Útlm je
zobrazený pixelmi v odtieňoch sivej, ktorej škála je známa ako Hounsfieldová (Obrázok 13).
Možnosť nastavenia prahových rozsahov na tejto škále, odlišujúc tak niektoré tkanivá, sa
označuje ako „thresholding“. Nastavenie týchto rozsahov je kľúčové pre ohraničenie
jednotlivých štruktúr, na RTG najlepšie zubov a kostí. Ak „thresholding“ nepostačuje na
vytvorenie želanej podoby 3D modelu, nasledujú ďalšie úpravy, ktorými možno editovať
jednotlivé 2D rezy skenu alebo samotný 3D objem. Po segmentácii je možné vyňať jednotlivé
objemové rozsahy a izolovať ich ako objekty („Regioning“). Napríklad oddelením kosti sánky
od ostatného záznamu tkanív lebky je možné izolovať a uložiť ju ako 3D model (Obrázok 16).
Pre vygenerovanie STL formátu je potrebné rekonštruovať záznam trojrozmerne. Súčasné
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programy umožňujú trojrozmernú vizualizáciu záznamu, táto forma však obvykle nie je
pripravená pre tlač. Pre samotný export do trojuholníkovej mriežky (STL) je potrebné
„naskladanie“ segmentovaných 2D obrázkov/rezov čím vznikne povrch, ktorý je následne
zadefinovaný v podobe mriežky zloženej z trojuholníkov. Počet trojuholníkov, ktoré definujú
povrch, možno ovplyvňovať a čím je väčší-tým je povrch detailnejší. Vo všeobecnosti sú počty
trojuholníkov povrchovej mriežky obrovské a kladú vysoké nároky na počítač.
V prípade skenov tváre stereoskopickými kamerami je obvykle výstupom priamo povrchová
mriežka bez objemu, obvykle súbor OBJ alebo STL, ktorý možno použiť priamo pre tlač
(umelo sa nastaví hrúbka napr. 4 mm), alebo pre spojenie s CBCT ako 3D model. Povrchová
mriežka z trojuholníkov reprezentuje reliéf povrchu a fotografia zase textúru tohto povrchu
(Obrázok 17).

Pre editáciu a export celohlavového 3D záznamu napríklad z maximálneho FOV z i-Cat CBCT
skenu je okrem potrebných programov vhodná PC konfigurácia s aspoň 4 jadrovým
64-bitovým procesorom, 12 GB RAM a 2 GB profesionálnou grafickou kartou. V súčasnosti
medzi najpoužívanejšie programy v oblasti dizajnu a editácie 3D záznamov patria programy v
tabuľke 1.
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Tabuľka 1. – Programy v oblasti editácie 3D medicínskych záznamov.

NÁZOV PROGRAMU, VÝROBCA, WEB.
Blenderfordental

spracovanie predovšetkým modelov zubov - intraorálnych

www.blenderfordental.com
Mimics,

od

URČENIE

spoločnosti

skenov, korunky, mostíky
Materialise, import z rôznych diagnostických prístrojov, editáciu a export

materialise.com

pre tlač

3Matic, od spoločnosti Materialise

dizajn a manipulácia s STL súbormi pre výrobu komplexných
protetických zariadení

Analyze,

od

Analyze

Direct,

www.analyzedirect.com
3D

doctor,

od

import z rôznych diagnostických prístrojov, editáciu a export
pre tlač, určený najmä pre výskum

Able

Software,

import z rôznych diagnostických prístrojov, editáciu a export

www.ablesw.com

pre tlač

Invivo 6 s nadstavbou MD studio, od

Zamerané na maxilofaciálne aplikácie, umožňuje import,

Anatomage, www.anatomage.com

editácie a STL export
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CBCT v diagnostike a analýze dýchacích ciest
Interakcie medzi spánkom a systémami ľudského tela sú predmetom neustáleho skúmania.
Poruchy spánku ovplyvňujú vysoké percento ľudí a pri neliečení ohrozujú ich život. Spánkové
apnoe je definované ako zníženie dýchania počas spánku alebo dokonca jeho prerušenie na
určitý čas. Najčastejším typom spánkového apnoe je obštrukčné spánkové apnoe. Medzi
hlavné príznaky patrí nedostatok spánku, nadmerná ospalosť počas dňa a únava. V prípade,
že sa spánkové apnoe nelieči, môže spôsobiť podráždenosť, kognitívne dysfunkcie ako
ťažkosti s učením a pamäťou, depresie, ako aj systémové ochorenia ako vysoký krvný tlak,
srdcový infarkt, kongestívne zlyhanie srdca, srdcová arytmia a mŕtvica.
Závažnosť vyššie uvedených stavov zvyšuje záujem a dôležitosť analýzy dýchacích ciest a
hodnotenia dýchacích ciest. Základným nástrojom, ktorý vedie k diagnostike spánkového
apnoe, je digitálna diagnostika, ako sú napríklad 3D CBCT a softvér Invivo Anatomage.
Špeciálny softvér poskytuje vizualizáciu dýchacích ciest v 3 dimenziách a umožňuje ich
analýzu a ďalšie štúdium. 3D pohľad na lebku umožňuje pozorovanie a hodnotenie dýchacích
ciest jednoduchým kliknutím po celej ich dĺžke. Softvér automaticky vypočíta objem,
minimálnu plochu a zobrazuje úroveň špecifického zúženia, ktorá je charakterizovaná podľa
úrovne kostrových krčných stavcov. Ďalším nástrojom v tomto softvéri je umožnenie exportu
dýchacích ciest ako súboru STL. Tento súbor je možné odoslať do 3D tlačiarne a vytlačiť v 3
rozmeroch. Môže sa vytvoriť diferenciálna mapa, ktorá ukáže objemový rozdiel pred a po
liečbe buď ortodontickej alebo v kombinácii ortodoncie a chirurgického zákroku.
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Intraorálne skenovanie
Intraorálne skenovanie je bežný klinický úkon v
zubnom lekárstve, ktorého špecifiká a vykonanie
musí zubný lekár dokonale ovládať. Optický skener
postupne

nahrádza

fyzické

odtlačky,

ktorých

princípom bola impresia zubov a ďasien do
odtlačkovej hmoty ako silikón, alginát či iné.
Zhotovovanie intraorálneho skenu je štandardne
neinvazívne vyšetrenie, ktoré zhotoví 3D model
horného zubného oblúka s okolitými ďasnami a
podnebím, dolného zubného oblúka a ich vzájomnej
oklúzie. V ideálnom prípade sken poskytuje aj pohľad
na úpony frenúl a najdistálnejšie úseky alveolov s
pohľadom na dostálne plôšky terminálnych molárov.
Štandardne sken obsahuje farebnú informáciu o
textúre skenovaného povrchu, ktorá nevie byť
uložená

vo

formáte

STL

(Standard

Triangle

Language" / "Standard Tessellation Language"). V
súčasnosti sa pre uloženie 3D objektu s textúrou
používajú najčastejšie formáty OBJ a PLY.
Realizáciu rutinného optického skenovania môže v
zubnej ambulancii vykonávať aj sestra či zubný
asistent, úkon však prebieha podľa predpísaných pravidiel vrátane dodržiavania pravidiel
asepsy a antisepsy.
Asepsou označujeme súbor opatrení, ktorými zabránime prístupu alebo zaneseniu
choroboplodných mikroorganizmov resp. ich spór, do obnažených telových dutín. Asepsa v
praxi znamená používanie sterilných pomôcok a materiálov. Antisepsa je zámerné, cielené
ničenie mikroorganizmov v prostredí, na pokožke, na predmetoch, pomôckach, odevoch a
podobne.
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Intraorálne skenovanie sa presadzovalo postupne. Medzi hlavné nevýhody intraorálneho
skenovania v začiatkoch patrilo okrem vysokých vstupných nákladov na prístroj a softvér aj
potreba úpravy skenovaných povrchov napríklad práškovaním. Neskôr technologická
nevyzretosť ustupovala, zlepšoval sa výkon skenovania kovovo lesklých, mokrých či
transparentných povrchov. Zvyšovala sa výpočtová sila, ktorá zlepšovala rýchlosť a finálnu
presnosť 3D modelu. V čeľustnej ortopédii sa rutinné skenovanie presadilo neskôr než v
protetike, nakoľko vyžadovala celý zubný oblúk, zatiaľ čo v protetike sa používala na “lokálne”
riešenia menších rozsahov ako korunky a mostíky pre CAD/CAM technológie (napr. Cerec),
ktoré sú de facto opakom AM (additive manufacturing).
Perzistujúcou nevýhodou digitálneho intraorálneho skenu je absencia z miest, ktoré nie sú
viditeľné priamo, teda medzizubné priestory, ktoré v určitých prípadoch vedeli byť
odtlačkovými hmotami zaznamenané a reprodukované.
Kľúčovou výhodou intraorálneho skenovania je vytvorenie digitálneho formátu - 3D modelu
na základe ktorého je možné 3D modelovať, analyzovať či inkorporovať tento sken na
množstvo rôznych možných digitálnych platforiem, cielených na 3D modelovanie a
zhmotňovanie prvkov individualizovanej liečby, alebo 3D vizualizácie a simulácie alebo čisto
pre analytické spracovanie.
Samotný postup od CBCT skenu k tlači je asi
nasledovný:
CT-CBCT sken >>> import dicom formátu >>>
Nastavenie prahových rozsahov “Thresholding“ >>>
2D a 3D editácie >>> Separácia jednotlivých 3D
súčastí “Regioning” >>> Špecifické úpravy na STL
mriežke >>> Vygenerovanie a import súboru do
softvéru zabezpečujúceho tlač >>> Spracovanie
tlačových súborov >>> vytlačenie modelov >>>
Záverečné úpravy „Finishing“ vytlačených modelov.
Medzi úpravy na STL mriežke patrí: orezávanie 3D
objemu (Volumetric sculpting), oploštenie mriežky
(Mesh flattening), vyhladzovanie mriežky (Mesh
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smoothing), vypĺňanie mriežky (Mesh filling)
(obrázok 19), vyťahovanie mriežky (Mesh
pulling), orezávanie mriežky (Mesh cutting),
kopírovanie

mriežky

transformácie
transform

and

(Mesh

veľkosti
scaling)

mirroring),

mriežky
(obrázok

(Mesh
20),

a redukcia detailov mriežky, teda zníženie
počtu trojuholníkov, ktoré ju definujú (Mesh
decimation).

Napríklad

zrkadlovým

skopírovaním zdravého kondylu a vytlačením
biokompatibilným materiálom možno vytvoriť
individualizovaný implantát deformovaného
kondylu druhej strany.
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Základné pojmy v 3D tlači
Pojmy ako „3D tlač“, „Rapid prototyping“ či „Additive manufacturing“ označujú
automatizovanú tvorbu 3D fyzických objektov. Tieto pojmy, sú rovnako ako celé odvetvie,
pomerne nové a existuje medzi nimi značný „pojmologický“ neporiadok. Pojem 3D tlače bol
medzi odborníkmi dlho používaný na označenie technológií využívajúcich lacné materiály ako
sadra, papier, živica. V súčasnosti sa čoraz častejšie používa vo všeobecnom voľnejšom
význame, ktorý je určený pre väčšinu technológií tlače 3D modelov. Pre lepší prehľad slúži
zoznam skratiek na konci tohto článku. Medzinárodný štandard prijatý v roku 2009 označil
všetky procesy 3D tlače, ktoré dovtedy niesli vlastné špecifické označenia, na základe princípu
ich technológie za “aditívne”. Teda v protiklade ku klasickým procesom v ktorých hrá kľúčovú
úlohu orezávanie/odoberanie materiálu pre získanie potrebného tvaru (Cerec). Preto
„Additive manufacturing“ (AM) je všeobecne uznávaný a zjednocujúci termín pre cele
technologické odvetvie.
Pojmy ako „3D tlač“, „Rapid prototyping“, „Stereolitografia“, „FreeForm Fabrication“, "Laser
Sintering", "Fused Deposition Modelling" a mnohé iné sa môžu zdať neprehladnou spleťou,
označujú však iba rôzne druhy „Aditívnej Výroby“ (Additive Manufacturing - AM), teda
automatizovanú tvorbu 3D fyzických objektov pomocou vrstvenia ich rezov. Aditívna Výroba
je medzinárodným štandardným označením zastrešujúcim najrozličnejšie technológie
zdieľajúce túto črtu.
3D tlač v medicíne vo všeobecnosti rozdeľujeme
na modelovanie bioprototypov a na anatomické
modelovanie. Cena za 3D RTG sánky sa
v časoch pred nástupom CBCT pohybovala
v USA medzi $800 a $1200 za CT sken. V roku
2009 klesla vďaka príchodu CBCT technológie
na hladinu medzi $150 a $300 za 3D RTG sken.
Druhým výrazným trendom posledných rokov
bol

rozmach

AM

procesu

(Additive

Manufacturing), ktorým je možné vytvárať napríklad plne funkčné chirurgické nástroje alebo
plnohodnotné chirurgické implantáty. Existuje množstvo komerčných postupov, z ktorých dva
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našli širšie využitie pri tlači modelov z nehrdzavejúcej ocele, zliatin titánu alebo zliatin
chrómkobaltu. Sú to: EBM (electron beam melting) tavenie vysokoenergetickým
elektrónovým lúčom a DMLS (direct metal laser sintering) priame spekanie kovu. EBM sa
presadil viac v oblasti tvorby implantátov a DMLS viac pri tvorbe prototypov chirurgických
nástrojov. Postup EBM je v rámci EÚ akceptovaný a certifikovaný pre tvorbu väčšiny
implantátov. Postup DMLS je tiež schválený, v EÚ najmä pre protetiku (korunky a mostíky),
ale aj pre niektoré implantáty.
Anatomické modelovanie obvykle vychádza z CT alebo čoraz častejšie z CBCT dát. Menej
často bývajú použité dáta z MR aj vzhľadom na veľmi obmedzenú schopnosť MRI vizualizovať
kosti (najčastejšie pre malý obsah vody – obrázok 21). MR však dosahuje výborný kontrast pri
zobrazovaní mäkkých tkanív a môže byť použité vo fúzii s CT resp. CBCT skenom. Moderné
MR skenery (3 Tesla a viac) dokážu dosiahnuť rozlíšenie pod 1 mm. Anatomické modely sú
bežne využívané pri plánovaní chirurgického zákroku v rámci neurochirurgie, maxilofaciálnej
chirurgie, plastickej, ortopedickej a ORL chirurgie. Najčastejšie využitie anatomických
modelov v týchto oblastiach je ohýbanie kovových platní pre fixáciu, vytvárania
individualizovaných tvárových implantátov či meranie a plánovanie distraktorov. Výhody
využívania anatomických modelov sú napríklad:
1. individualizácia implantátov podľa špecifík pacientovej anatómie
2. skrátenie chirurgických zákrokov vďaka 3D plánovaniu
3. dosiahnutie lepších výsledkov založených na schopnosti optimalizovať rekonštrukciu
kosti
V súvislosti s 3D tlačou je možné stretnúť sa s nasledovnými výrazmi:
Selective laser sintering (SLS) – selektívne laserové spekanie - laser s veľkým výkonom
"skenuje" jednotlivé prierezy modelovanej súčiastky. Pri ohreve modelovacej zmesi dôjde k
spájaniu jednotlivých častí. Po ohreve celej plochy a jej premene na kompaktnú vrstvu sa
posunie celý model o vrstvu ďalej a celý proces sa opakuje znovu.
Fuse deposition modeling (FDM) - tryska do ktorej sa odvíja plast alebo kovové vlákno. V
tryske dochádza k nataveniu materiálu a tým sa dá tento materiál nanášať do požadovanej
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vrstvy. Obyčajne sa na tvorbu modelov používajú nízkotaviteľné materiály, ako vosk, ABS,
PMMA, PVC a iné.
Stereolitografia (SL) - zariadenie "natiera" na seba jednotlivé vrstvy živice, ktorá je "vysušená"
pod UV lampou. Používajú sa hlavne polyméry vytvrditeľné UV žiarením.
Multi Jet Modeling (MJM) - hlava zariadenia je tvorená viacerými tryskami, ktoré nanášajú v
požadovaných vrstvách na seba roztavený materiál.
Laminated object manufacturing (LOM) - zo zlepenej papierovej masy sa vyrezávajú modely.
3D tlač – v užšom význame sa jedná o jednoduché využitie už dostupnej technológie tlače
pomocou tlačiarenských hláv, len s tým rozdielom, že tlačová hlava nanáša vrstvy materiálu
na seba. Bežne používanými tlačiacimi médiami sú sadra a živica (rýchlo-vytvrditeľná).
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Materiály pre 3D tlač (AM)
Pri 3D tlači modelov s plánovaným medicínskym využitím možno použiť rôzne materiály,
musia však spĺňať prísne kritériá. Niektoré nemetalické postupy 3D tlače dokážu produkovať
modely klasifikované do 6. triedy podľa USP (United States Pharmacopeial Convention), ktorá
sa používa na hodnotenie miery biokompatibility. Šiesta trieda umožňuje sterilizáciu
a obmedzenú in vivo expozíciu materiálu živým tkanivám (na obdobia kratšie než 24 hodín).
Využitie týchto materiálov je často peroperačné, avšak je potrebné zdôrazniť, že materiály
tejto klasifikácie nemožno automaticky považovať za implantáty. Zatiaľ žiaden komerčne
predávaný materiál pre ne-metalické procesy aditívnej 3D tlače nie je klasifikovaný ako
implantovateľný.
Rozdelenie materiálov na výrobu 3D modelu:
1. s nízkymi teplotami tavenia - SLS, MJM
2. s vysokými teplotami tavenia - EBM
3. spájané na základe fyzikálno-chemických vlastností - stereolitografia, LOM™, 3D tlač
(sadra a živica)

Prínosy a potenciál 3D tlače
3D tlač má aj v zubnom lekárstve veľké množstvo príležitostí. V súčasnosti je stereolitografia
považovaná za štandard v oblasti 3D anatomického modelovania. Bola prvou AM metódou,
ktorá produkovala presné anatomické repliky kostí. Väčšina chirurgov preferuje priesvitné
modely pred nepriesvitnými. Ťažko však stereolitografiu označiť za najlepšiu, nakoľko ostatné
AM technológie progredujú a každý z procesov má svoje špecifické výhody a nevýhody.
Perspektíva vývoja v oblasti 3D tlače anatomických modelov v posledných rokoch nabrala
trend prechodu k lacnejším 3D tlačiarňam, čoho cieľom je redukovať ceny tlače jednotlivých
modelov. Medzi ekonomickejšie varianty 3D tlačiarní patrí napríklad Dimension od Stratasys,
Eden od Objet alebo ZPrinter 310 Plus od Z Corp. Podľa aktuálnych informácií sa ceny 3D
tlačených anatomických modelov v USA za posledných 5 rokov znížili z typickej úrovne $1500
- $2500 za SL, LS a FDM model – pod 1500 dolárov. Je viac než pravdepodobné, že tento trend
bude pokračovať.
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Nakoľko sa presnosť medicínskych záznamov používaných na 3D tlač pohybuje rádovo
v desatinách milimetra (napr. CBCT i-CAT celohlavový sken 0,3 mm) presnosť tlače nie je
limitujúci faktor. Táto sa u 3D tlačiarní obvykle pohybuje v stotinách až tisícinách milimetra.
Pri 3D tlači sú dôležitejšie kvalitatívne aspekty estetiky a mechanickej odolnosti modelu.
3D tlač otvorí dimenziu individualizovaných súčiastok (napr. implantátov špecifických pre
anatómiu pacienta alebo ortodontických aparátov s dizajnom špecifickým pre daného
pacienta a potrebný efekt). V súčasnosti si bežný ortodontista nevie predstaviť, že by až
v takej miere rozhodoval o podobe ortodontického aparátu. Mnohým vyhovuje systém
prefabrikovaných zámkov alebo systémy centralizovanej produkcie individualizovaných
aparátov ako napríklad Incognito alebo Invisalign, aj keď je s nimi obvykle spojená aj znížená
miera kontroly nad časťou liečby. Je možné, že s možnosťou jednoduchého definovania
dizajnu (napríklad výberu z preddefinovaných šablón) zámku vrátane jeho bázy a slotu dôjde
čiastočne k návratu k niekdajšej širšej škále vplyvu ortodontistu na biomechanické princípy
liečby. V prípade tlače individualizovaných zámkov fixného aparátu je vhodná metóda EBM,
ktorá dosahuje vysokú presnosť a jemnosť materiálu. V prípade titánových implantátov
tvorených touto metódou netreba zdôrazňovať výhody individualizovaného implantátu pred
prefabrikovaným z veľkovýroby. Už v súčasnosti sú ceny individuálnych chirurgických
implantátov, tlačených procesom EBM, porovnateľné s cenami prefabrikovaných. Použitie
prefabrikovaných implantátov v chirurgii si obvykle vyžaduje ich peroperačnú úpravu, ich
ohnutie

prípadne

inú

modifikáciu.

Skutočný

potenciál

AM

metód

pracujúcich

s implantovateľnými kovmi sa ukázal v roku 2007, keď taliansky výrobca implantátov „Adler
Ortho“ začal s masovou výrobou bedrových kĺbov práve metódou EBM v objeme niekoľko
tisícov kusov ročne.
Kľúčovou vlastnosťou povrchu individualizovaného implantátu napríklad v stomatochirurgii je
jeho drsnosť. Práve povrchová štruktúra ovplyvňuje mieru stability implantátu po
implantovaní. Výhody EBM procesu pre výrobu implantátov sú: 1. presnosť a možnosť tvorby
detailnej povrchovej štruktúry implantátu, 2. ekonomická tlač implantátov, 3. tlač takých
implantátov, ktoré možno certifikovať v rámci EÚ.
Medzi ďalšie využitia 3D tlače AM metódami patrí napríklad produkcia chirurgických a iných
nástrojov. Pre tento účel je vhodná metóda DMLS, ktorá ponúka vysokú presnosť, nižšie
náklady a širší výber kovov vrátane nehrdzavejúcej ocele.
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Ďalším zo spôsobov využitia 3D tlače v súvise
s ortodontickou liečbou bude rýchla lacná tlač
individualizovaných držiakov individualizovaných
zámkov, vodiacich šablón, úponov, zavádzačov
implantátov, mikroimplantátov či operačných
dláh.
Napríklad pri potrebe rekonštrukcie povrchu
neurokránia je vždy cieľom doplniť celkovú
geometriu

lebky.

Softvérové

spracovanie

obvykle umožní nielen presné spracovanie, ale aj
dizajn prvkov potrebných pre retenciu (Obrázok
22).
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2D a 3D softvérové simulácie
Vývoj v oblasti počítačových simulácií prebieha dramatickým tempom. Implementácie
algoritmov umelej inteligencie a ich zdokonaľovanie prináša spoľahlivejšie predikcie. Obrázok
23 vizualizuje stav počítačových predikcií zmeny profilu po ortognátnej operácii u pacientky v
roku 2008(mandibulárny advancement s genioplastikou). Prvý profil je reálny profil pacientky
pred operáciou, druhý profil je jej reálny profil po operácii a posledný tretí profil je simulovaný
profil počítačovým programom. Na treťom profile sú zároveň viditeľné plánované segmenty z
BSSO a genioplastiky. Od roku 2008 sa 2D plánovanie presunulo do roviny 3D plánovania na
čo boli základnou podmienkou 3D záznamy tváre a CBCT.

Obrázok 23 – Podoba 2D ortognátneho plánovania v programoch v roku 2008. Profily pacientky zľava:
predoperačný, postoperačný a simulovaný profil počítačovým programom (mandibulárny advancement s
genioplastikou), Publikované so súhlasom pacientky dr.Thurza
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III. Moderná diagnostika - sken tváre
(Thurzo Andrej, Urbanová Wanda, Strunga Martin, Eliška Kubíková)

2D záznam tváre
2D digitálne fotografie sa na prelome tisícročí stali v
zubnom lekárstve štandardom. Pri fotení tvárí z
malej vzdialenosti však dôjde k tzv. “fish eye”
distorzii fotografie, niečo podobné ako pri pohľade
cez kukátko na dverách, kde má výsledný obraz
najväčšie tie časti tváre, ktoré sú k šošovke
najbližšie. Túto nežiadúcu deformáciu možno
zredukovať vzdialením sa od fotografovanej tváre a
využitím optického priblíženia (viď obrázky 24 a 25).

Obrázok 25 - Animácia vykreslenia tvárovej proporčnej masky (©Thurzo) pre posúdenie
rovnakej tváre na 2D fotografiách. Vhodné je vhodné na izometrickej snímke (vľavo).
Fotografia tváre z blízka (v pravo) bude v rámci distorzie obrazu javiť štruktúry, ktoré sú
ďalej od šošovky, ako menšie (napr. uši, brada).
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3D a 4D záznam tváre
Stereoskopické skenery tváre sú komerčne k dispozícii už
niekoľko rokov. Jeden z hlavných dôvodov ich neustáleho
vývoja je biometria. Jeden z najekonomickejších spôsobov
skenovania je skenovanie laserom, ktoré má však slabiny pri
snímaní zrkadliacich sa povrchov alebo je nebezpečné z
biologického

hľadiska.

Laserové

skenovanie

je tiež

problematické pri snímaní povrchov s ostrými hranami,
prechodmi či medzerami. Presnosť je pre využiteľnosť
skenov tváre v klinickej praxi, kľúčová. Stereoskopický
skener tváre sa v súčasnosti v zubnom lekárstve využíva
predovšetkým vo výskume a pri plánovaní ortognátnych
chirurgických zákrokov. Napríklad 3DMD skener využíva 4
kamery spolu s premietnutím textúry pre vyhodnotenie
zakrivení (aktívna stereofotogrametria) a to všetko pri 2
milisekundovej

expozícii (obrázok 26). Celý proces

spracovania trvá asi 10 sekúnd. Okrem samotného 3D
modelu tváre dokáže vytvoriť aj farebnú textúru obvykle od
ucha k uchu. Snímaný subjekt nemusí zostať nehybný, ale je
potrebné, aby umiestnil hlavu do žiadanej pozície. Skener
má ohniskovú vzdialenosť približne 30 centimetrov.
Presnosť 3DMD je približne 0,1 mm.
Stereoskopické skenery sú výhodné svojou neinvazivitou v
porovnaní s CBCT a preto sú frekventovane používané pri
hodnotení rastu pacienta alebo efektu liečby na mäkké
tkanivá.

Pre

svoju

ekonomickú

náročnosť

ostávajú

predovšetkým v rovine výskumu a do bežnej klinickej praxe
zatiaľ neprenikajú.
Stereoskopický skener DI3D™ FCS-100 využíva metódu
pasívnej stereofotogrametrie. Táto metóda umožňuje
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vytvorenie extrémne presných 3D modelov z jedného
páru fotografií. Nevyžaduje projekciu žiadnej mriežky
na tvár ani žiadnu formu laserového skenovania.
Výsledkom je mimoriadne rýchly proces skenovania
prirovnateľný k bežnému fotografovaniu avšak za
použitia

niekoľkých

prekalibrovaných

digitálnych

fotoaparátov (obrázok 27).
Stereofotogrametria

umožňuje

vypočítať

3D

koordináty každého bodu na objekte. Tieto sú
stanovené výpočtom medzi dvoma fotografiami
urobenými z rozdielnych pohľadov. Na fotografiách sa
identifikujú páry identických bodov. Priamka pohľadu z
objektívu na daný bod 3D objektu má v tom bode
priesečník

s

objektívu.

Pomocou

priestorové

analogickou

priamkou

triangulácie

koordináty

pre

z

sú

každý

druhého

vypočítané
pixel

danej

fotografie. Triangulácia vypočítava neznámu polohu
bodu pomocou známych uhlov priamok (uhol pohľadu
objektívu) vychádzajúcich zo známych bodov (poloha
objektívu) namiesto priameho výpočtu vzdialeností.
V prípade DI3D skenera je tak pri použití 10
megapixelových

fotoaparátov

možné

zmapovať

10 miliónov bodov z jedného stereopáru fotografií. Pre
ďalšie manipulácie s 3D skenom tváre je potrebné
konvertovať ho do polygonálnej mriežky, čo väčšina
softvérov umožňuje. Na túto polygonálnu mriežku
môže byť namapovaná textúra s vysokým rozlíšením (fotografia tváre).
FaceSCAN3D od 3D-Shape je stereoskopický skener využívajúci aktívnu stereofotogrametriu
s premietnutím obrazca na skenovanú tvár (obrázok 28 v strede). Presnosť tohto skenera je
približne 0,1 mm a doba skenovania celej tváre, od ucha k uchu ((>180), je 0,8 sekundy
(obrázok 28).
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Základné princípy a zobrazenie 3D záznamu tváre
Pod 3D záznamom tváre sa rozumie súbor informácií nielen o 2D textúre tváre, ale aj o jej
hĺbkovom položení na priestorovú sieť trojuholníkov (obrázok 29). Tretím rozmerom
(dimenziou) sa pre tento účel rozumie hĺbka. Štvrtou dimenziou je čas. To ako sa tvár mení z
krátkodobého hľadiska (mimika) nám vie zachytiť 4D videosekvencia. Úsmev a iné dynamické
črty tváre naberú najbližšie dekády na význame.

Obrázok 29 - Animácia, 3D sken tváre je tým nepresnejší, čím menej trojuholníkov pre 3D
poskladanie jeho povrchu použijeme. (© scan used with courtesy of my student Elior Djurayev).

Ortografické zobrazenia (Obrázok 30, 31, 32) sú 2D pohľady na 3D objekt. Vytvoria sa
projekciou objektu na plochu, obvykle paralelnú s jednou z plôch objektu.
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Ortografická

projekcia

ukazuje

skutočnú veľkosť objektu ak ho
kreslíte

1:1

projekcia

ale
nie.

izometrická
Ortografická

projekcia sa používa pri realizácii
projektov,

ale

izometrická

projekcia sa používa pre lepšie
pochopenie projektov - 3D objektu
(Obrázok 33).
Obrázok 33 – Pochopenie celého
3D

objektu

z

ortografického

zobrazenia je náročné, a používa sa
obvykle na technických výkresoch, doplnené o izometrickú projekciu.

3D analýzy skenov tváre
Symetria a proporcionalita
To, že naše vnímanie tvárí je subjektívne platí iba z určitej časti. Od nepamäti ľudstvo pátralo
po jednoduchej interpretácii základných pravidiel, ktoré by odhalili univerzálnu šablónu
definujúcu krásu tváre.
To, že sa rôzni ľudia rôznych etník nezriedka zhodnú na kráse konkrétnej tváre naznačovalo,
že existujú aj iné kritériá než len hodnotenie ľavo-pravej symetrie. Obvykle hodnotíme tvár
pohľadom našich dvoch očí. Každé oko má pritom mierne iný uhol pohľadu. Práve táto malá
diskrepancia je niečo čo nášmu mozgu pomáha vyhodnocovať tretí rozmer - hĺbku. Náš
mozog prahne po nachádzaní vzorcov (patterns) v čomkoľvek čo vidí. Je to evolučná výhoda,
ktorá nám okrem iného pomáha aj pri vzájomnej identifikácii, kde rozdiely medzi tvárami sú v
skutočnosti relatívne malé a rozdiely veľmi jemné. Počítačové algoritmy, hodnotiace
biometriu tváre, sa s tým borili posledných 30 rokov, kým dosiahli súčasnú efektivitu. Každý
máme tieto schopnosti ešte vycibrené v niektorých ohľadoch a to napríklad pri identifikácii
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tváre. Tieto procesy prebiehajú v pozadí nášho vedomia. Jednoduchý spôsob ako sa “dotknúť”
tohto podvedomého vyhodnocovania je pokus rozpoznať fotografiu človeka, ktorý má
základnú tvárovú mustru cieľene duplifikovanú. Diskomfort, ktorý pozorovateľ pocíti je
neschopnosť jeho podvedomých algoritmov uchopiť danú tvár a porovnať s tými, ktoré pozná
(Obrázok 34).
Obrázok 34 - Každý máme v našej
percepcii tvárí, v podvedomí, zapojený
akoby “vyhodnocovač” proporcií, aby
sme dokázali odlíšiť aj skutočne malé
rozdiely a rozpoznať aj podobné tváre.
3D

sken na obrázku má zámerne

duplikované niektoré časti a pozorovateľ
by pri hlbšom pokuse o identifikáciu
takejto tváre mal pociťovať diskomfort.
Ten pocit súvisí so zmetením tohto
podvedomého procesu.

Nad základnými princípmi symetrie a proporcionality tváre stoja tendenčné nánosy
estetických trendov danej doby. Sem patrí napríklad preferencia veľkosti pier, ktorá sa
storočiami mení. V súčasnosti patria k trendom výrazné veľké pery no pred 150 rokmi to bolo
práve naopak (Obrázok 35).
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Poznanie pravidiel symetrie a proporcionality láka k tzv. “face hackingu” a každého
prirodzenej túžbe mať príťažlivú tvár. Medzi najvýznamnejšie snahy v tejto oblasti posledného
storočia vyvinul Dr. Stephen R. Marquard, americký plastický chirurg, ktorý na základe zlatého
rezu definoval svoje 2D “zlaté Phi masky” (Obrázok 36). Phi (fí) je číslo, ktoré je základom
zlatého rezu a má hodnotu 1,618. Ním definovanú proporčnosť poznali už starovekí stavitelia
pyramíd ako aj starovekí Gréci. V renesancii ho označovali ako “Divine Proportion” alebo
božské číslo. Dnes ho voláme tiež zlatý rez.
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Marquardtova 2D zlatá Phi Maska
Do princípov proporcionality vstúpil Dr. Marquard hodnoteniami tvárií v 2D priestore pri
pohľadoch z predu a z profilu. Väčšina tvárí je však vnímaná z poloprofilu a priestorovo.
Namapovanie tvárovej masky na povrchovú textúru 3D skenu (Obrázok 37) je jeden zo
spôsobov prepojenia 2D a 3D sveta.
Obrázok 37 - Jedno z prvých “namapovaní”
tvárovej proporčnej masky na povrch 3D skenu,
prepojenie

2D

a

3D

analýz

ideálnej

proporčnosti si vyžaduje ešte veľa skúmania.
Vo väčšine parametrov sa však to - čo
pomenúvame

ako

“vzácny

ideál”

javí

matematicky ako hodnota najbližšie priemeru
všetkých hodnôt daného súboru.

Nielen moderné zubné lekárstvo čaká najbližšiu
dekádu transformácia na “facially driven” - teda
tvárou určené stavanie liečebného plánu. Naše
adaptácie

2D

masiek

vytvorili

prvotný

východiskový template pre rozšírenie analýz 3D tvárových skenov, ktoré už sú súčasťou
bežnej modernej diagnostiky a pre svoju neinvazivitu raz budú kľúčovým diagnostickým
záznamom nielen v čeľustnej ortopédii, ale pravdepodobne aj v ďalších špecializáciách
zubného lekárstva.
Hodnotenie proporcií tváre je nadradené špecifickým etnickým črtám ako aj “dobovým
trendom” účesov či spôsobov make-upu. V čeľustnej ortopédii - ortodoncii sme od roku 2008
zaviedli do praxe 3D kefalometrickú analýzu, ktorá sa prirodzene sústredila na tvrdé tkanivá.
Na tých prebrala predovšetkým dobre známe 2D kefalometrické parametre z laterálnych RTG
projekcií a už menej zohľadňovala parametre iných projekcií, ktoré boli obvykle slabo
prebádané. Veľmi slabé bolo hodnotenie mäkkých tkanív tváre v inej projekcii než pri pohľade
z profilu. Preto sme niekoľko rokov, v snahe o objektívnu aplikáciu “facially driven
orthodontics” prístupu zaviedli do hodnotení v klinickej praxi upravené tvárové masky, ktoré
zohľadňujú proporcionalitu podľa zlatého rezu. Od roku 2020 sme rutinne zaviedli spôsob ako

67 / 225

aplikovať tieto masky na neinvazívne 3D skeny tváre v podobe editácie originálnej textúry 3D
skenu (Obrázok 38). Týchto 7 masiek bolo od roku 2021 (Obrázok 39) používaných ako
základný template pre hodnotenie proporcionality a symetrie tváre.

Obrázok

38

-

Mapovanie

tvárovej

proporčnej masky na povrch 3D skenu je v
súčasnosti len v podobe konverzie 2D
masiek na 3D povrch, pretože pre vytvorenie
ideálnych

proporčných

3D

masiek

je

nevyhnutné spracovanie veľkého množstva
dát.

Obrázok 39 - Verzie tvárových proporčných
masiek 2021 Thurzo 1.- en face feminínna, 2.en face maskulínna, 3.- en face feminínna v
úsmeve, 4.- profilová v úsmeve s krivkami
podľa Fibonačiho špirál, 5.- profil v úsmeve s
frankfurtskou horizontálou, vertikálou a E-line,
6.- profilová s krivkami podľa Fibonačiho špirál,
7.-

profil

s

frankfurtskou

horizontálou,

vertikálou a E-line.

Pre fotogenickosť tváre však nie je nevyhnutný
jej absolútny súlad s danými templates.
Dynamika výrazov tváre tiež zohráva významnú
úlohu ako aj pri prípadnej asymetrii polovíc
tváre je pri pohľadoch z poloprofilu hodnotiteľná len jedna strana a prípadnú asymetriu si
mnohí dokážu šikovne kamuflovať výrazom tváre ako zdvihnutým obočím alebo úkosom
úsmevu. Úsmev je fundamentálnou črtou dynamiky tváre a pre správny liečebný plán je
kľúčové, aby bol plánovaný v súlade so zvyškom tváre. Prvý pohľad na tvár smeruje do oblasti
očí pre krátky pokus identifikácie nositeľa a následne oveľa dlhší pohľad sa presúva na ústa a
prípadne zuby. Táto oblasť pozorovateľovi podáva informáciu či má utekať alebo obávať sa
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resp. naopak. Oblasť úst podáva obvykle interpretáciu danej sociálnej situácie a úsmev s
expozíciou zubov je pravdepodobne od praveku jeden z úplne najzákladnejších foriem
vzájomnej komunikácie. Mnohé výskumy opakovane potvrdili, že za najkrajšie tváre sú
považované tie s úsmevom a nie naopak. Rovnako pri hodnoteniach úsmevov boli za
najpríťažlivejšie hodnotené tie s expozíciou zubov a nie naopak.

Obrázok 40 - Mapovanie tvárovej proporčnej masky na povrch 2D fotografie je jednoduchšie
a praktickejšie pomocou transparentnej animovanej vrstvy, ktorá sa polohuje na pozíciu očí a
následne škáluje.
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Obrázok 41 - 3D sken tváre možno polohovať v už známych a vedecky dostatočne
prebádaných polohách (en face a profil) kde možno aplikovať vrstvy proporčnej masky, podľa
ktorej je možné aj vizualizovať napr. “dish-face” profil či en face sagitálnu asymetriu.

Tvárové skeny možno analyzovať na základe vzájomných rozdielov medzi jednotlivými
skenmi, vizualizovať tieto rozdiely (obrázok 42),
objemovo merať vzájomné rozdiely, merať plochy
a lineárne vzdialenosti bodov tiež trojrozmerne
hodnotiť

symetriu

tváre.

4D

záznam

tváre

predstavuje časovú sekvenciu 3D záznamov tváre.
Obvykle

funguje

na

princípoch

pasívnej

stereofotogrametrie, teda využíva párové snímanie
dvoch kamier v odtieňoch šedej a prípadne doplnkovú
synchronizovanú kameru pre zachytenie povrchovej
textúry.

Výsledkom

je

časová

sekvencia

polygónových mriežok. Takúto sekvenciu možno
využiť napríklad pri analýze žuvacích pohybov.
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Výhody pasívnej stereofotogrametrie pred 3D skenovaním
Technika skenovania sa obvykle spája s laserovým skenovaním. 3D skenovanie (predovšetkým
3D laserové) sa považuje za extrémne presný spôsob 3D zaznamenania povrchu. Pri skenovaní
ľudskej tváre má pasívna stereofotogrametria niekoľko výhod pred 3D skenovaním:
- Okamžité zachytenie obrazu: možné zachytiť živé, pohybujúce sa organizmy.
- Vysoké rozlíšenie: Základom sú fotografie vo vysokom rozlíšení.

Výhody pasívnej stereofotogrametrie pred aktívnou
Aktívna a pasívna stereofotogrametria sú si podobné. Aktívna sa však spolieha na “Structured
Light” teda využíva premietanie známeho obrazca na tvár. Potom spätným nasnímaním
obrazca zistí zakrivenie. Aktívna stereofotogrametria má často problémy pri skenovaní tvárí
tmavšej pleti, zarastených tvárí, fúzov a podobne. V týchto oblastiach nie je deformácia
premietaného obrazca viditeľná a chýba tak informácia o priestorovom zakrivení.
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Morfing 2D a 3D záznamov
Morfing 2D fotografií je už niekoľko desaťročí bežná vec. Princípom je rendering prechodu
medzi pixelmi z prvej na druhú 2D fotografiu. Pokročilejšie algoritmy identifikujú identické
resp. príbuzné pixely a ich clustre na páre fotografií. V prípade 3D morfingu ide o podobný
proces avšak v priestore (Obrázok 43). Dopočítanie “medzi-voxelov” je výpočtovo pomerne
náročné, umožňuje však napríklad vytvorenie priemerného 3D skenu z množstva rôznych 3D
skenov, čo rozširuje nielen naše vedecké možnosti.

Obrázok 43 - Morfing 3D záznamov je výpočtovo náročnejší proces než 2D morfing, ale
prináša možnosť vytvorenia “priemerného 3D skenu” zo súborov viacerých 3D skenov a
ďalšie vedecké výhody.
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Začiatky “zhmotňovania” CBCT skenov - 2000 - 2009
CBCT diagnostika, ktorá dokázala zachytiť celú lebku pacienta bola od prelomu tisícročí na
dramatickom vzostupe. Prvá počítačová tomografia kužeľovým lúčom (CBCT, tiež kedysi
označovaná ako CT s ramenom C alebo digitálna objemová tomografia (DVT)) je medicínska
zobrazovacia technika pozostávajúca z röntgenovej počítačovej tomografie, kde röntgenové
lúče sú odlišné a vytvárajú kužeľ. V porovnaní s klasickým nemocničným CT má výrazne nižšiu
radiačnú záťaž.
CBCT sa od začiatku tohto tisícročia postupne stávalo čoraz dôležitejším pri diagnostike a
teda aj plánovaní liečby, okrem iného v implantológii, ORL, ortopédii a intervenčnej rádiológii
(IR). Vďaka technologickému pokroku v tejto technológii našli CBCT skenery v stomatológii zubnom lekárstve mnoho využití. Najmä v oblasti chirurgie, endodoncie a ortodoncie. Počas
vytvárania snímku sa skener CBCT otáča okolo hlavy pacienta a získava cca 600 snímok
(dicom rezy so spektrom na Hounsfieldovej škále). Jedinou rotáciou 200 stupňov v záujmovej
oblasti sa získa objemový dátový súbor. Skenovací softvér zhromažďuje tieto údaje a
zrekonštruuje ich, čím vytvára 3D obraz zložený z trojrozmerných voxelov anatomických
údajov, s ktorými je potom možné manipulovať a vizualizovať ich pomocou špecializovaného
softvéru. V školskom roku 2008/2009 sme prvý raz úspešne vytlačili model skenu tváre
(obrázky 44,45) a model lebky (obrázky 46,47).
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V ľudskom tele neexistujú všeobecne rovnaké anatomické veľkosti. Práve unikátnosť
jednotlivých častí bude dôvodom rozmachu AM technológií nielen v oblasti implantológie.
Pomalší nástup bol pravdepodobne spôsobený nedostatkami tlačových hmôt používaných
v začiatkoch 3D tlače. V roku 2008 existoval predpoklad, že postupom času náklady na 3D
tlačiarne klesajú tak výrazne, že si ich zaobstarajú nielen laboratóriá, ale aj samotní zubári.
Táto premisa sa potvrdila a rok 2021 priniesol množstvo dostupných 3D tlačiarní (DLP) s
vysokým (4k) rozlíšením.
Procesy AM otvárajú nový priestor najmä pre prvky/súčiastky potrebné iba v určitých
obmedzených množstvách nevhodných pre masovú výrobu. Možnosti, ktoré tieto
technológie ponúkajú, nútia k zváženiu a prehodnoteniu zažitých postupov, ktoré sa
vyformovali pod vplyvom prefabrikátov dodávaných trhom. Navyše tieto procesy nie sú tak
naviazané na centralizované výrobné zariadenia. Výroba bude vyžadovať už iba možnosť
elektronicky poslať dáta najbližšiemu poskytovateľovi AM procesu schopnému ich spracovať a
zhmotniť vybraným AM procesom. Síce v súčasnosti AM procesy predstavujú len malé
percento výroby, no ich rozmach je mimoriadne rýchly. Pod ich vplyvom možno predpokladať
aj redukciu objemu prác v laboratóriu.
Príkladom

úspechu

AM

technológie

je

aj

systém

Invisalign,

ktorý

pomocou

stereolitografických 3D tlačiarní začal produkovať svoje dlahy pre ortodontických pacientov.
Obrat spoločnosti Invisalign presiahol v roku 2009 tristo miliónov dolárov.
Priama 3D tlač z CBCT musí byť posudzovaná v závislosti od plánovaného účelu tlačeného 3D
modelu. Pre zachovanie tenkých lamelárnych kostí vo vytlačenom modeli je nevyhnutné
upraviť CBCT tak, aby sa zabezpečila kontinuita povrchov a vytlačené neohraničené
ostrovčeky hmoty „nevypadli“. Presnosť 3D tlače je vyhovujúca.
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IV. Umelá inteligencia a
aplikácie v zubnom lekárstve

inteligentné

(Thurzo Andrej, Novák Bohuslav, Matajs Marek, Urban Renáta, Strunga Martin)

Úvod do umelej inteligencie v zubnom lekárstve, posun
paradigmy
Umelá inteligencia, konkrétne “Deep learning” na neurónových sieťach priniesla do
diagnostiky a simulácií v zubnom lekárstve posun paradigmy. Prepuknutie pandémie
COVID-19 v roku 2020 zmenilo podobu mnohých služieb vrátane poskytovania zdravotnej
starostlivosti v zubnom lekárstve. Pre mnohé technológie, ktoré tu boli už dlhšie, táto situácia
priniesla zlomový bod. Rovnako ako zneli v čeľustnej ortopédii pred 15 rokmi absurdne či
nepotrebne technológie plastových vyberateľných fólií či intraorálneho digitálneho
skenovania, tak AI pôsobila možno ešte nedávno. Táto kapitola okrem iného popisuje naše
trojročné klinické skúsenosti s nasadením umelej inteligencie v ortodontickej praxi.
Identifikuje jej mimoriadny potenciál do iných zameraní zubného lekárstva nielen v kontexte s
náročnými biohazard protokolmi. Dnes je už zrejmé že nejde len o "buzzword", ale je to reálny
diagnostický a monitorovací nástroj pre každodennú prax. Táto kapitola má za cieľ predstaviť
tieto technológie nielen teoreticky, ale aj v kontexte, predstaviť naše reálne praktické
skúsenosti na viac než 1500 pacientoch liečených rôznymi typmi neviditeľných strojčekov a
doterajšie klinické dopady týchto inovácií.

Základné pojmy
AI znamená Artificial Intelligence - teda umelá inteligencia. V kontexte s počítačom to
znamená prinútiť počítač - program správať sa tak, aby nejakým spôsobom napodobňoval
ľudské uvažovanie.
Strojové učenie je podmnožinou umelej inteligencie a predstavuje súbor techník, ktoré
počítačom umožňujú zistiť “niečo” z dát a umožniť tak samotnú aplikáciu umelého myslenia.

76 / 225

Hlboké učenie je zase podmnožina strojového učenia, ktorá umožňuje počítačom riešiť
zložitejšie problémy.

AI - umelá inteligencia
Umelá inteligencia ako akademická disciplína bola založená v roku 1956. Cieľom vtedy,
rovnako ako teraz, bolo prinútiť počítače, aby plnili úlohy považované za jednoznačne ľudské:
veci vyžadujúce inteligenciu.
Vedci spočiatku pracovali na problémoch, ako je hra na dámu a riešenie logických problémov.
Ak ste sa pozreli na výstup jednej z týchto dám hrajúcich programov, mohli ste za týmito
pohybmi vidieť určitú formu „umelej inteligencie“, najmä keď vás počítač porazil. Skoré
úspechy spôsobili, že prví vedci preukázali takmer bezhraničné nadšenie pre možnosti AI,
čomu zodpovedala iba miera, do akej nesprávne odhadli, aké ťažké sú niektoré problémy.
Umelá inteligencia sa teda vzťahuje na výstup z počítača.
Počítač robí niečo inteligentné, takže vykazuje umelú inteligenciu.
Pojem AI nič nehovorí o tom, ako sa tieto problémy riešia. Existuje mnoho rôznych techník
vrátane systémov založených na pravidlách alebo expertných systémoch. A v 80. rokoch sa
začala viac používať jedna kategória techník: strojové učenie.

Strojové učenie (Machine Learning)
Vedci skúmajúci AI už takmer pred 100 rokmi zistili, že niektoré problémy sú oveľa ťažšie než
dáma či šach a ich pevne zakódované algoritmy alebo fixné pravidlami riadené systémy na ne
veľmi nefungovali, napríklad pri rozpoznávaní obrázkov alebo extrahovaní významov z textu.
Riešením sa ukázalo byť nielen napodobňovanie ľudského správania (AI), ale napodobňovanie
toho, ako sa ľudia učia.
Keď ste už ako deti ovládali abecedu, Ako ste sa následne naučili čítať?
Učili ste sa najskôr gramatiku? Syntax, časovanie a skloňovanie?
NIE.
Začali ste s čítaním jednoduchej knihy a časom ste prešli na zložitejšie knihy.
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Inak povedané, spracovali ste najprv množstvo dát a učili ste sa z nich. A takto to funguje aj so
strojovým učením.
Ak chceme k nášmu mozgu v AI analogický pojem tak asi najlepšie je slovo “algoritmus”.
Tento algoritmus “nakŕmime” množstvom údajov a necháme ho prísť na súvis.

Čo je “strojové učenie” Príklad 1
1. ukážeme algoritmu 600 miliónov RTG snímok zubov a povieme mu, ktoré spoľahlivo
obsahovali zub s kazom.
2. Následne necháme algoritmus sám prísť na to ako definovať kaz na RTG.
3. Algoritmus bude následne vedieť rozpoznať všetky podoby kazu na RTG. A bude ich
vedieť identifikovať aj z nekvalitných RTG a spoľahlivejšie než ktokoľvek z nás (ak
pôjde len o vyhodnotenie RTG snímky).

Čo je “strojové učenie” Príklad 2
1. Necháme algoritmus vypočuť si milión rôznych zakašľaní do telefónu a prezradíme
mu, ktoré boli spoľahlivo u pacientov s aktívnym COVIDom (Chu, 2020; New AI model
detects asymptomatic Covid-19 infections through device-recorded coughs).
2. Následne necháme algoritmus nájsť či vôbec existuje nejaké špecifikum kašľa COVID
pacientov.
3. Algoritmus tak bude schopný odlíšiť iné typy kašľa a umožní telemedicínsky
diagnostikovať pacientov len z počutia ich kašľa.

Rozdiel medzi strojovým učením a AI?
Strojové učenie je len podmnožinou pojmu “AI”, konkrétne sú to spôsoby učenia sa.
AI zastrešuje všeobecné schopnosti počítačových programov učiť sa a aplikovať naučené
spôsobom podobným ľudskému uvažovaniu.
Pojem Strojové učenie zahŕňa všetky metódy, ktoré automatizujú proces postupného učenia
počítačov.
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Vďaka nemu sa počítače môžu sami naprogramovať na určité činnosti bez toho, aby do toho
učenia zasahoval človek.
V rámci machine learningu stroj/program zoberie dodané dáta, sám si určí, ktoré sú dôležité a
odhadne z nich podľa akých pravidiel sa daný jav správa. Napríklad kaz v RTG obrázku.
Hlavnou črtou Strojového učenia je teda to, že z jednotlivých opakovaní určitého javu vzniká
systém pravidiel. Tento systém pravidiel už však nepochádza od programátorov. Výsledný
algoritmus, ktorý si program sám vyvodí - vytváral s cieľom, že bude použitý na odhad
pravdepodobnosti opakovaného výskytu sledovaného javu.

Problém algoritmov Strojového učenia sa
Ako sa tieto algoritmy rozvíjali, zvládali excelentne jednoduché úlohy ako šach.
Komplexnejšie úlohy sa však zdali neprekonateľné. Paradoxne išlo o úlohy, ktoré bez
problémov zvládol škôlkar (Obrázok 48).
Napríklad: Sú na obrázku ovečky alebo kozy?
Alebo: Čo rozplakalo princeznú na obrázku?

Obrázok 48 - Obrázky pre testovanie pochopenia algoritmov umelej inteligencie, algoritmy
umelej inteligencie nevedia správne vysvetliť čo rozplakalo princeznú, alebo či na obrázku sú
ovce alebo kozy, ©verejné knižnice obrázkov animalworld.tumblr.com a časť animácie
verejnej upútavky ©Disney rozprávky Frozen.

Tieto nedostatky dovtedajších podôb strojového učenia priniesli jeho ďalšiu podobu, takzvaný
“Deep learning”.
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Hlboké učenie (Deep learning)
-

Pre riešenie komplexnejších úloh sme postupy strojového učenia pripodobnili
štruktúre mozgu v podobe prepojenia jeho 86 miliárd neurónov v neurónovej sieti.

-

Deep learning je teda predovšetkým o používaní neurónových sietí s väčším počtom
neurónov, vrstiev a vzájomného prepojenia.

-

Táto forma strojového učenia teda spočíva na umelých, ale široko poprepájaných
“neurónových sieťach” a tie umožňujú tzv. Deep learning bez predchádzajúceho
programovania.

-

Neuróny v tejto sieti sú usporiadané do vrstiev, kde každá robí konkrétnu
transformáciu či analýzu. Ak sa medzi prvou a poslednou vrstvou nachádzajú ďalšie
skryté vrstvy, v ktorých nevieme ako sú informácie spracovávané, ide o Deep learning.

-

Je to jedna z foriem “Strojového učenia sa”.

-

Umožňuje rozpoznávanie reči, rukopisu či komplexných vzťahov či obrazcov.

-

Na rozdiel od ostatných foriem Machine Learningu, Deep Learning na začiatku ani
nevie, čo bude cieľom skúmania (to nám pripomína väčšinu našich medicínskych
situácií).

Proces “hlbokého učenia sa na neurónových sieťach”
Proces prebieha tak, že:
1. počítač/program si sám všíma vnútorné odlišnosti a sám si vytvorí hypotézy, ktoré by
mohli byť pravidlá
2. tieto hypotézy si sám aj potvrdí alebo vyvráti (my o nich nevieme)
Teda napríklad ukážeme mu milión fotografií zubov a označíme tie s kazom. Nediktujeme,
dokonca netušíme AKO sa tie kariézne naučí identifikovať.
Pri jednoduchších formách strojového učenia sa musí človek-programátor povedať tieto
pravidlá a identifikovať, ktoré sú kariézne a ktoré zdravé zuby. Strojové učenie si potom
odvodí pravidlá na rozlišovanie zlých od dobrých.
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Deep learning postupuje podobne, avšak tu navyše netuší na začiatku, ktoré sú tie kazové a
ktoré intaktné. Algoritmus si ich sám najprv zoskupí podľa podobných čŕt a vytvorí si skupiny
kazových a intaktných. Deep learning algoritmy síce nevedia povedať, čo je kaz a čo je
intaktný zub, ale vedia určiť, že zub je iný než intaktný. Pri snahe pochopiť tieto pojmy možno
stretneme ešte pojem “Clustering”. Je to roztriedenie dát do skupín, ktoré sú si podobné.
Napríklad zuby s kazom a zuby intaktné (Obrázok 49). Sú rôzne spôsoby učenia v AI. Pri
niektorých formách strojového učenia mám
adresár milióna RTG intaktných zubov a
adresár milióna RTG pokazených zubov.
Obrázok

49

-

Graf

“clusteringu

”

roztriedenie dát do skupín, ktoré sú si
podobné.

Pri

bežnom strojovom učení musíme

manuálne extrahovať príznaky- čiže napriklad algoritmus, ktorý identifikuje obrys zuba,
upravenie kontrastu, posúdenie obrazu na rôznych kontrastných úrovniach, identifikáciu
škvrny na najpravdepodobnejsich kontúrach zuba, odlíšenie odtieňov sivej skloviny a dentínu
od okolitej kosti, porovnanie veľkosti identifikovaného prejasnenia k celkovej veľkosti zuba
atď atď. Pri deep learningu mu neextrahujem nič, algoritmus si to robí sám.
Čoraz častejšie sa používajú predtrénované hlboké neurónové siete, lebo nepotrebjú milióny
dát a naučia sa, že aké príznaky majú extrahovať. Predtrénujú sa na databázach obrazov na to
určených - napriklad tisíce rôznych áut,
mačiek, psov atď.

Obrázok

50

-

Obrázok

testovania AI

algoritmov pri odlišovaní fotografií psov a
muffinov.
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Hlboké učenie a neurónové siete (Deep learning)

-

Keď počujete o umelej inteligencii autonómnych áut ide o formy “Deep learningu”.

-

Keď počujete na hotline asistenta alebo si píšete v chate s botom ide o formy “Deep
learningu”.

Príklad testu sofistikovanej umelej inteligencie na neurónových sieťach v zubnom lekárstve by
mohol byť nasledovný. Doplňte posledné slovo do vety zubného lekára:
Ako škôlkar som si vyrazil všetky rezáky, a hoci sa mi zle hrýzlo pokazenými stoličkami,
premoláre ešte len štartovali, za dva roky - na základke, som už hvízdal peknými
…………………………
1. AI pri pochopení textu, doplní slovo “zubami” v horšom prípade “píšťalkami” či
“prstami” a podobne.
2. Správna odpoveď zubára je “rezákmi”.
Predstavte si, čo sa deje v neurónovej sieti vo vašom mozgu. Fakty ako „vyrazené rezáky na
základke“ a „hvízdanie“ sú vstupmi do iných častí vášho mozgu. Celý koncept sa prenáša do
hlbokých neurónových sietí cez zložité spätnoväzbové slučky. Zubár chápe, že sa píska
rezákmi a že mliečne rezáky vybité v škôlke nahradia o pár rokov na základnej škole trvalé
rezáky. Irelevantné informácie o stoličkách a premolároch mozog ignoruje.
Pri základných úrovniach AI vyhodnotí text v referencii k zubom a pochopí, že je relevantná
databáza špecifickejších názov (rezáky, moláre, premoláre).
Aby mohol doplniť “rezáky” musí chápať aj sekvenciu erupcie mliečnych a trvalých zubov,
musí chápať v akých vekoch sa človek vyskytuje v škôlke a ktoré roky strávi na základnej škole.
Ak nevie, že rezáky nemáme len jedny, neuspeje.
Vyššie úrovne AI pochopia, že stoličky a premoláre sú len balast, aj že slang “základka” je
referencia pre základnú školu.
Pre správne vyhodnotenie celého procesu musia byť zapojené vzdialené vrstvy jazykovedy,
evolučnej biológie, anatómie, fonetiky a ďalších oblastí.
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AI, Machine/Deep learning
AI sa týka zariadení, ktoré vykazujú určitým spôsobom inteligenciu podobnú človeku.
Existuje veľa techník pre AI, ale jednou podmnožinou tohto väčšieho zoznamu je strojové
učenie - nechávame algoritmy učiť sa z údajov.
Hlboké učenie je podmnožinou strojového učenia, pri ktorom sa na riešenie najťažších
problémov (pre počítače) používajú mnohovrstvové neurónové siete.
V medicíne má využitie deep learningových algoritmov mimoriadnu perspektívu.
Prostredníctvom takzvaného Pattern Recognition, teda rozpoznávania vzorov na obrázkoch,
je program schopný rozpoznať podobnosti na obrázkoch v obrovských data setoch a
klasifikovať ich do kategórii.
Práve toto je proces, ktorý dokáže na RTG, nMR alebo USG snímke rozpoznať rakovinu v
štádiách, kedy by bola jednoducho prehliadnuteľná.
To, ako sa program naučil rozpoznať rakovinu na snímke nevieme zistiť a neurónovú sieť preto
nazývame black box.
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V. Moderné diagnostické metódy
konzervačnom zubnom lekárstve

v

(Thurzo Andrej, Stano Peter, Matajs Marek, Novák Bohuslav, Pristachová Zuzana, Eliška
Kubíková)
Medzi modernú diagnostiku sa radia viaceré technológie, ktoré si svoje klinické využitie v
zubnom lekárstve presadili najmä v poslednej dekáde. Mnohé z nich sa neskôr stanú
štandardom alebo ich nahradia iné, lepšie. Dnes používame v zubnom lekárstve
viaceré moderné diagnostické metódy. Inovatívne diagnostické postupy ako
napríklad presvietenie blízkym infračerveným svetlom (DIAGNOcam) sú
používané na diagnostikovanie aproximálnych kazov zasahujúcich do
dentínu.

Iné

postupy

ako

laserová

fluorescencia

(DIAGNOdent)

sú

používané na diagnostiku začínajúcich kazov. CBCT s vysokým rozlíšením
pomáha

v endodoncii

pri diagnostike zložitých kanálových systémov.

Spracovanie intraorálnych video-skenov umelou inteligenciou a mnohé ďalšie.
Digitálne intraorálne skenovanie tu už je dlho, rutinne bolo však do bežnej
ortodontickej praxe zavedené až v roku 2013/2014 na oddelení ortodoncie
Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK - Heydukova 8, Dr.
Thurzom v podobe prvého skenera 3Shape/TRIOS. Dovtedy bol problém
spoľahlivo a presne poskladať kompletný zubný oblúk a intraorálne digitálne
skenovanie bolo využívané predovšetkým lokálne s prípadne poprašovaním
skenovaných intraorálnych povrchov.
Prekvapivo v prvej dekáde tohto tisícročia boli softvérové riešenia pre
plánovanie náhrad pomerne slabo použiteľné, komplikované a nepraktické.
Hlavným dôvodom bol obmedzený praktický výstup do 3D tlače, kde
dominovali CAD/CAM technológie ako Cerec. V roku 2008 bol vytvorený
prvý Digital Smile Design protokol, určený na diagnostiku a plánovanie
nového úsmevu pomocou série tvárových, extraorálnych a intraorálnych
fotografií. V dnešnej dobe sú Digital Smile Design protokol a 3D tlač vo
svete zubného lekárstva veľmi úzko prepojené.
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Medzi hlavné moderné diagnostické metódy, ktoré táto publikácia pre účely
predmetu rozoberá, sú:
1. CBCT a nMR diagnostika a ich analýzy a simulácie
2. Skenovanie tvárí 2D/3D/4D (Di3D, LIDAR) a analýzy (DSD)
3. Intraorálne skenovanie 2D/3D (okluzálna mapa, simulácia virtuálneho
artikulátora, simulátory “nových zubov”, video-skeny, AI diagnostika)

Tvárou navigovaný liečebný plán
Postavenie Vašich zubov má niekoľko funkčných a estetických kritérií, ktoré musia byť
splnené aby Váš úsmev bol nielen funkčne zdravý, ale výsledok bol stabilný a do Vašej tváre
esteticky zapadal.
Aj laikovi je jasné, že tieto kritériá nezáležia len na vzájomnom postavení zubov a tieto musia
zapadať do svojho okolia. Tiež je jasné, že týmto okolím sa nemyslia iba kosti (tvrdé tkanivá),
ale aj mäkké tkanivá tváre a ich mimika - úsmev.
Práve hodnotenie mäkkých tkanív diagnosticky veľmi zaostávalo za RTG vyšetrením kostí.
Samotné RTG vyšetrenie v minulosti využívalo iba ploché (2D) projekcie - najčastejšie bočná
kefalometrická snímka a prípadne panoramatická snímka (obrázok 51). Tieto mali len veľmi
limitované informácie o hĺbke a o 3D štruktúrach tváre teda neposkytovali všetky relevantné
informácie.
S technologickým pokrokom (klesajúcou radiačnou záťažou celohlavového CBCT vyšetrenia)
sa CBCT vyšetrenie stalo štandardným vyšetrením najmä v prípadoch, kde bolo potrebné
posúdenie 3D vzťahov koreňov, polohy zubov, hrúbky kompakty kosti či iných špecifických
situácií.
Prečo sú pochopenie a diagnostika 3D čŕt každej tváre pacienta tak dôležité pre správny cieľ
ortodontickej liečby?
Už na konci predchádzajúceho tisícročia bolo zrejmé, že zdravý vzhľad úsmevu v kontexte s
celkovou estetikou tváre závisí aj od parametrov mäkkých tkanív. Veľké osobnosti ako J L
Ackerman, W R Proffit či D M Sarver publikovali výskumy, ktoré avizovali posun paradigmy v
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oblasti plánovania liečebného plánu v čeľustnej ortopédii - ortodoncii. Trvalo dekádu, kým
technológie dosiahli dostupnú úroveň pre rutinnú 3D diagnostiku mäkkých tkanív tváre
pacienta. Až dodnes predstavuje 3D kefalometria kostí - tvrdých tkanív hlavy väčšinu
sledovaných parametrov. Dôvodom je tiež, že tieto parametre mali za sebou obrovský
výskum nakoľko RTG diagnostika bola technologicky dostupná o storočie skôr (prvý laterálny
kefalogram v roku 1922). Tvrdo-tkanivové parametre
sú preto dodnes najčastejšie používané pri stavaní
liečebného plánu. Profil mäkkých tkanív tváre je len
čiastočný údaj o tvári a nepostačuje pre dôsledné
plánovanie finálne estetického úsmevu pre danú tvár.
Na prvotné 3D skeny tváre bola nevyhnutná
sofistikovaná technika. Dnes sa zmestí do malého
iPhonu/ iPadu.
Obrázok 51 - Skenovanie dievčatka tvárovým skenom
na princípe LIDAR v iPade.

Pochopenie špecifických čŕt každej tváre na základe
ich 3D analýzy je teda nielen technologicky možné, ale je nevyhnutné pre spoľahlivé
plánovanie finálnej estetiky výsledného úsmevu. 3D kefalometria tváre teda nie je len kľúčová
doplnková informácia, ale je základným stavebným kameňom (východiskovým bodom)
celého liečebného plánu od ktorého sa odvíja zvyšok. Toto nazývame "facially driven
orthodontics" a oproti minulosti predstavuje fundamentálnu zmenu celého digitálneho
plánovania.
Na rozdiel od neviditeľných strojčekov, ktoré predstavovali pomerne hmatateľnú a pacientami
požadovanú inováciu, je "tvárou navigovaný liečebný plán" oveľa abstraktnejšia inovácia. To,
že špecifické črty tváre majú na plánovanie liečby kľúčový dopad bolo zrejmé už veľmi dávno.
Len poslednú dekádu sú tieto analýzy technologicky dostupné. Konzíliá diskutujúce
významnejšie korekcie postavenia zubov na sadrových modeloch bez kontextu informácií o
tvári a tvrdých tkanivách už dnes nie sú lege artis. Neinvazívny 3D sken tváre a videozáznam
dynamiky úsmevu sa stali štandardným diagnostickým záznamom.
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Dental monitoring - telemedicína
(Thurzo Andrej, Pristachová Zuzana)
Dental monitoring je jednou z foriem telemedicíny. Telemedicína je odborom medicíny, ktorý
slúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na vzdialenosti. Pod tento široký pojem spadá
aj medicínska diagnostika.
V prípade dental monitoringu ide o “samo-oskenovanie sa” pacientom pomocou jeho
súkromného mobilu s kamerou. Spraví to na základe výzvy bezplatnej aplikácie, ktorú má v
tomto smartfóne stiahnutú. Zhotovenie video skenu trvá len niekoľko minút, a pre tento účel
pacienti štandardne použijú špeciálny držiak s retraktorom (scan-box). Používanie ScanBoxu
je intuitívne a je možné zhotoviť aj menej kvalitný video-sken bez neho. Špecifikom tejto
technológie je medzičlánok medzi lekárom a pacientom, ktorý možno najvhodnejšie nazvať
ako AI-cloud, ktorý videosken nielen spracuje do vybranej sekvencie fotografií, ale aj ho
vyhodnotí na základe protokolov, ktoré si lekár nastavil. Napríklad môže vyhodnotiť
prítomnosť gingivitis či iného zápalu, odbití zo zuba, vznikajúceho kazu, fistuly či
odpadnutého gombíka či attachmentu (ortodontického úchytu).

Obrázok

52

-

Nekopírovanie

“non-tracking” pri liečbe priesvitnými
dlahami - vyrovnávačmi. Posun zubu
nesleduje

predtvar

definovaný

sekvenciou vyrovnávačov (dláh) ani
pôsobenia “root control” attachmentu.

Podľa nastavení lekára môže o tom algoritmus informovať spôsobom a v rozsahu podľa
nastavení v protokole. Možno vybrať koho a ako informovať a prípadne vyzvať k aktivite, od
pacienta až po členov zdravotníckeho personálu. Využitie umelej inteligencie umožňuje
napríklad v ortodontickej liečbe vyhodnotiť, či je aktuálny vyrovnávač už dostatočne vynosený
a môže pacienta pustiť na ten ďalší, čím prispôsobí tempo liečby individuálne každému
pacientovi. Ďalší aspekt je sledovanie klinickej situácie a upozornenie lekára až pri jej
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dosiahnutí. Toto predstavuje mimoriadne zaujímavý prvok klinickej asistencie, keď lekár nemá
čas kontrolovať stovky svojich pacientov každý mesiac či erupcia sledovaného zubu začala
resp. dosiahla požadovanú úroveň alebo ortodontický posun vyžaduje interakciu lekára až po
dosiahnutí prvej anglovej triedy na očných zuboch alebo pri uzavreti medzery na 5,5 mm a
podobne.
Samotné skenovanie sa pacienta môže prebiehať v pohodlí domova. Pre odoslanie skenu je
potrebný internet a je bezplatné. V telemedicíne sa s monitorovaním stavu stretávame už veľa
rokov napríklad pri liečbe diabetu či arteriálnej hypertenzie.
Dental Monitoring bola francúzska start-upová firma, ktorá vznikla v roku 2015 a ich cieľom
bolo navrhnúť taký software, ktorý by bol s pomocou mobilného telefónu a jednoduchej
aplikácie schopný merať posuny zubov s vysokou presnosťou. Po viac ako troch rokoch
výskumov prišli s objavom, ktorý umožňuje takéto monitorovanie v rámci ortodontickej
praxe.
Ako to funguje?
Software

pozostáva

z troch

prepojených

súčastí - mobilnej aplikácie pre pacienta,
algoritmu schopného merať posuny zubov
a napokon platformy určenej pre lekára.
Obrázok 53 - Lekár vysvetľuje použitie
scan-boxu s mobilom k dental monitoringu s
AI algoritmami, študentke zubného lekárstva.
Na monitore pohľad na screen lekára, ktorý
ukazuje históriu skenovaní a nálezov.

Čo sa samotného pacienta týka, okrem inštalovania aplikácie do mobilného telefónu, je
potrebný aj ScanBox obsahujúci retraktor („odťahovač líc“), ktorý umožňuje vyhotovenie
dostatočne kvalitných intraorálnych fotografií. Použitie ScanBoxu zvládne s troškou cviku
naozaj každý, telefón sa doňho jednoducho nasadí. Domáce skenovanie pacienta trvá len
niekoľko minút a deje sa v závislosti na ortodontickom protokole - najčastejšie každé 4 dni, v
iných prípadoch až raz mesačne či pri sledovaných pacientoch raz za 60 dní. Aplikácia funguje
veľmi intuitívne a navádza k jednotlivým krokom zhotovovania skenov. Je potrebné vyhotoviť

88 / 225

snímky bez alignerov (neviditeľných dláh) pri zatvorených ústach, pri mierne otvorených
a takisto s dlahami nasadenými. Frekvenciu si určuje ortodontista sám, odporúčané je však
každé dva týždne v aktívnej fáze liečby, v retenčnej fáze každé dva mesiace. Je to však na
dohode medzi lekárom a pacientom, aby súčasne frekvencia zhotovovania skenov bola
dostatočná, no na druhej strane, aby pacient nebol príliš zaťažený touto činnosťou. Aplikácia
pacienta pred plánovaným meraním upozorní, aby snímky vyhotovil a tie sú automaticky
zaslané na vyhodnotenie. Ďalej umožňuje prezeranie starých fotografií, sledovanie progresu
liečby a taktiež dostávanie upozornení od ošetrujúceho lekára a komunikáciu s ním. Dôležitou
súčasťou DM je GoLive, čo je patentovaný algoritmus schopný odhaliť nesediacu
(nedoliehajúcu) dlahu. Dlahy sa pri neviditeľnom strojčeku menia každý týždeň, prípadne
každé dva a tento algoritmus posúdi, či možno pokračovať na ďalšiu dlahu v poradí alebo
zostať pri pôvodnej. Pacient teda dostane notifikáciu „GO“ alebo „NO-GO“. Vďaka tomuto
algoritmu potom nedochádza k zbytočnému predlžovaniu liečby, keďže hneď na začiatku
vieme, že dlaha nesedí a vieme to riešiť.
Do softwaru je potrebné najskôr nahrať 3D model zubov pacienta, ktorý nám slúži ako
počiatočný stav pozície zubov. Po nahraní fotografií je kontrolovaná ich kvalita nielen
z technického hľadiska, ale aj klinického, preto sa môže stať, že bude potrebné skeny
opakovať, na čo vás aplikácia upozorní. Ak je kvalita skenov v poriadku, algoritmus je schopný
zmerať posuny zubov na základe iniciálneho 3D modelu veľmi presne. Vo frontálnom úseku
s presnosťou 0,05 mm a v distálnom 0,07 mm. Všetky výsledky, fotografie a merania sú
skontrolované aj členom ortodontického tímu DM a následne nahrané do platformy pre
ošetrujúceho lekára.
Pre lekára nie je potrebný žiadny ďalší software, prihlasuje sa do svojho účtu online. Ako bolo
spomínané vyššie, algoritmus najskôr analyzuje fotografie a potom čo analýzu dokončí,
výsledky sú skontrolované doktorom z tímu DM. Až po kontrole sú prezentované výsledky
v podobe grafov, fotiek a 3D vizualizácie aktuálnej pozície zubov, tzv. 3D matching. Ide
o vizuálne zobrazenie posunu zubov, ktoré vychádza z grafov pre jednotlivé zuby, pričom
jednotlivé 3D modely sa prekrývajú, a tak môžeme vidieť progres vo vyrovnávaní. Podstatným
ukazovateľom posunu zubov je „graf aktivity“, na ktorom môžeme vidieť ako veľmi sa zuby
pohli od posledného skenu. To nám môže pomôcť v individualizácii liečby na základe
biologickej predispozície daného človeka. O aktuálnych výsledkoch je ortodontista ihneď
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informovaný, príp. ak bol detegovaný nejaký závažný problém, ako napríklad nesediaca
dlaha, zlá hygiena či chýbajúci attachment, „vyskočí“ mu pod menom pacienta upozornenie
na túto skutočnosť. Lekár môže s pacientom jednoducho komunikovať cez aplikáciu
a v závislosti od závažnosti si môžu dohodnúť termín v ambulancii, prípadne len
odkomunikovať daný problém - potrebu zlepšenia hygieny, nosenie dláh dostatočný počet
hodín a ich skladanie iba počas jedla a čistenia.

Pilotná štúdia
V privátnej praxi v Austrálii - Gold Coast, bola vykonaná pilotná štúdia skúmajúca uplatnenie
DM v klinickej praxi a jej efektivitu. Skupina o počte 159 ľudí bola informovaná o všetkých
výhodách aj nevýhodách používania DM, na základe čoho sa mohli rozhodnúť, či chcú
možnosť monitorovania využívať. Táto možnosť im, samozrejme, bola ponúknutá bez
poplatku. Napokon štúdia pozostávala z experimentálnej skupiny využívajúcej DM (n=74)
a kontrolnej skupiny (n=85). Výsledky tejto štúdie boli nasledovné. Dĺžku liečby to závažným
spôsobom neovplyvnilo, rozdiel medzi skupinami bol minimálny (p=0,36). Je potrebné však
uviesť, že počas štúdie liečbu dokončili iba traja pacienti z experimentálnej skupiny. Naopak,
počet návštev ambulancie bol signifikantne nižší u pacientov s DM (3,07±1,8) oproti kontrolnej
skupine (4,75±1,6). Ďalej bolo skúmané vekové zloženie, skupina používajúca DM bola
v priemere o 3,2 roka mladšia a taktiež bolo skúmané percentuálne zloženie pohlaví. Skupina
s DM pozostávala z 31,6% mužov a 68,4% žien, zatiaľ čo kontrolná skupina z 16,7% mužov
a 83,3% žien. Muži pravdepodobne viac uprednostňujú Dental Monitoring kvôli zníženiu počtu
návštev a komfortu týkajúceho sa komunikácie s ortodontistom. Pacientom s DM bol navyše
zaslaný dotazník, pri čom mali hodnotiť ľahkosť používania a taktiež prínos pre liečbu. Mali
tiež uviesť 5 výhod a 5 problémov, s ktorými sa potýkali počas používania DM. Dotazník
ukázal, že prevažná väčšina - 86% ľudí pokladala DM za veľmi ľahký alebo ľahký na používanie
a 84% za prínosný pre liečbu. Najčastejšie spomínanými benefitmi boli lepšia komunikácia,
zníženie počtu návštev ambulancie, ľahkosť používania a vyšší komfort (môže byť vykonaný
v pohodlí domova, aj cez sviatky a nie je nutné brať si voľno z práce). Naopak, najčastejším
problémom bola náročnosť zhotovovania skenov správne. Pacienti však vo veľa prípadoch
uviedli, že s monitoringom neboli problémy žiadne. Naopak, neočakávaným prínosom pre
väčšinu pacientov bola možnosť sledovať progres liečby. Pacientovi sa v aplikácii zobrazujú
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všetky predchádzajúce skeny a sledovanie vlastného progresu od počiatku môže byť
dôležitým motivačným nástrojom.
Najmä v čase pandémie koronavírusu, bolo dôležité znížiť počet návštev v ambulancii, a tým
znížiť riziko šírenia infekcie. DM umožňuje zníženie počtu návštev ambulancie pri súčasnom
pravidelnom monitorovaní. Navyše je možné vykonávať konzultácie na väčšie vzdialenosti,
nech už sa pacient nachádza kdekoľvek na svete. Komfort liečby sa zvyšuje či už pre lekára
alebo pre samotného pacienta a komplikácie sú zredukované na minimum vďaka
pravidelnosti a presnosti. Preto si osobne myslím, že je tele-ortodonciu v dnešnej dobe
dôležité inkorporovať do zubnej praxe.

Dental monitoring a prevencia relapsu
3D photo monitoring je špeciálny variant foto-monitoringu, kde sa AI algoritmy nesústreďujú
na vyhodnocovanie vynosenosti dláh či odpadnutých attachmentov, ale porovnávajú
unikátnym spôsobom dva 3D modely. Prvý, ktorý bol zadaný ako referenčný - teda ten pri
začiatku 3D foto monitoringu (obvykle výsledok liečby, ktorý stabilizujeme) a druhý 3D model
vytvorí pri každom skenovaní nanovo z aktuálneho postavenia zubov. Presnosť porovnaní sa
pritom pohybuje v desatinách milimetra. Posudzuje osobitne každý zub v každom možnom
smere v D. Klinik si môže nastaviť citlivosť thresholdu pri ktorom ho systém upozorní, že u
pacienta došlo k posunu (napr. väčšom než 0,5 mm) oproti výsledku liečby. Zuby v
stabilizačnej fáze realizujú rôzne pohyby menšej amplitúdy. Viď obrázky (Obrázok 54-62).
2D fotomonitoring je odlišný variant monitoringu, ktorý skúma 2D videosekvenciu. Po
skončení ortodontickej liečby začína obvykle dvojročná fáza stabilizácie. Vivera retainers nočné dlahy - nechránia napríklad pred intrúznym relapsom. Najväčšia časť relapsu sa udeje v
priebehu prvých troch mesiacov od ukončenia liečby.
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Obrázok 54 - 12 skenov vizualizovalo pozíciu zubov v rámci stabilizačnej fázy. Na obrázku je
zrejmá intrúzia zuba 12, ako pravdepodobný dôsledok ťahu Sharpeyových kolagénových
vlákien zodpovedných za relaps.
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Príklady klinických nálezov z dental monitoringu

Obrázok 55 - Ortodontický pacient s TAD mal monitoringom spozorovanú stratu gombíka na
zube 47, zdravotnícky tím bol upozornený a pacient predvolaný na bezodkladné dolepenie.
Ide o pomerne distálny úsek.

Obrázok 56 - Ortodontický pacient s biokompatibilným power-armom mal monitoringom
spozorovanú fistuláciu medzi zubami 45 a 46, pri skúmaní a následnom RTG periapikálny
nález na zube 46 a následná endodoncia.
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Obrázok 57 - Žltou šípkou označená fistulácia v oblasti 16, následné RTG ukázalo
periapikálny nález na zube 16.

Obrázok 58 - Dental monitoring upozornil na zhoršujúci sa stav s neskoršou fistulou od
pokazeného mliečneho zuba 85, nasledovala extrakcia s rýchlou erupciou nástupcu.
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Obrázok 59 - Strata malej časti “root control attachmentu” (úchytu pre torziu koreňa) vedie k
neúspechu celého biomechanického pôsobenia. Dental monitoring včas upozornil na
poškodenie attachmentu na zube 13.

Obrázok 60 - U rovnakej pacientky DM identifikoval aj gingivitis v oblasti biokompatibilných
power-arms na zuboch 33 a 43.
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Obrázok 61 - Nekopírovanie (non-tracking) ortodontického vyrovnávača DM identifikoval na
zuboch 31,41, a tiež vyhodnotil aj nedostatočnú úroveň hygieny.

Obrázok 62 - Prvý zubný kaz bol v SR identifikovaný umelou inteligenciou v apríli 2020. Nález
sa potvrdil aj klinickým vyšetrením na zube 11 meziálne.

Falošne pozitívne nálezy sa za 3 roky skúseností vyskytli v menej než 0,1% všetkých nálezov.
Prehliadnutia vestibulárnych odpadnutých attachmentov (úchytov) v menej než 1% prípadov.
Lingválne plochy, z technického princípu dental monitoring nesleduje.
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Digital Smile Design – DSD
(Stano Peter, Thurzo Andrej )
Digitálne

pomôcky

dnes dopĺňajú mnohé

tradičné stomatologické zákroky, majú potenciál
zlepšiť estetické výsledky a vytvárať zdravé,
prirodzené,

krásne

a sebavedomé

úsmevy.

Digitálne technológie sa stávajú viacúčelovým
základným nástrojom na plánovanie zubného
ošetrenia s cieľom posilniť diagnostiku, zlepšiť
komunikáciu a predvídateľnosť ošetrenia.
Obrázok 63 - Simulácia posunu zubov, bez
vrstvy pier-úsmevu.

Dnes už pacientom nestačí mať len zdravé zuby, chcú ich mať aj pekné, ladiace s ich fyzickými
a psychickými charakteristikami. Zubné lekárstvo sa stále vyvíja, aby uspokojilo požiadavky
a očakávania pacientov - ošetrenie je čoraz presnejšie, jemnejšie, minimálne invazívne,
pohodlnejšie a rýchlejšie. Aby sme dosiahli
tento

cieľ,

musíme

prekročiť

hranice

konvenčného zubného lekárstva a získať
súbor

umeleckých

a

komunikačných

zručností a vízií, a práve tu môžu hrať
kľúčovú

úlohu

digitálne

technológie

(Coachman et al. 2017).

Obrázok 64 - Pohľad na tvár v jednom z
rozhraní pre digitálne plánovanie úsmevu.

Hlavným cieľom DSD protokolu v počítači je zarovnať fotografie z troch hlavných pohľadov
(frontálnu, okluzálnu a fotografiu z dvanástej hodiny) a pridať čiary a obrysy, ktoré nám na
základe video analýzy pomôžu vytvoriť rám úsmevu (z ang. smileframe). Tento rám úsmevu
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spolu s konvenčnou zdravotnou dokumentáciou pacienta (anamnéza, klinické vyšetrenie,
parodontologické vyšetrenie, röntgenové vyšetrenie) dotvára informácie potrebné na
zlepšenie procesu rozhodovania, interdisciplinárnej spolupráce a plánovania ošetrenia. Rám
úsmevu ale nie je definitívnym pravidlom, ktorého sa musíme držať za každú cenu, pretože
krása neznamená, že zuby musia byť symetrické. Cieľom je vytvoriť liečebný plán, ktorý sa čo
najviac

priblíži

k rámu

úsmevu

a

vytvorí

čo

najjednoduchšie,

najpriamejšie

a

najkonzervatívnejšie ošetrenie. Odporúča sa tiež krátke video, v ktorom lekár vyzve pacienta,
aby vysvetlil svoje obavy a očakávania od liečby. Video by malo súčasne zachytávať všetky
možné polohy zubov a úsmevu vrátane pohľadu poloprofilu (uhla zo 45-stupňov) a z profilu
(Coachman a Paravina, 2016).

Obrázok 65 - Rám úsmevu vytvorený pomocou čiar a obrysov, ktoré sú používané v koncepte
Digital Smile Design, proporcionálne šírky zubov, pri pohľade en face, sa riadia podľa zlatého
rezu, významná je aj korelácia s krivkou úsmevu (červená).
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Osem krokov pre pochopenie základného DSD postupu
Tento základný postup pre návrh 2D digitálneho úsmevu, ktorý obsahuje osem krokov,
predstavil Dr. Coachman v roku 2017. Aj keď 2D návrh digitálneho úsmevu dnes už nie je úplne
dostatočný, pred prechodom na 3D pracovný postup sa musíme najskôr naučiť tento základný
pracovný postup.

Krok 1: Digitálny tvárový oblúk (z ang. Digital facebow)
Stredová línia tváre (Obrázok 65 - zelenou) nemusí byť vždy totožná so stredovou líniou
chrupu. Cieľom je zistiť, či je prítomný posun, alebo náklon stredovej línie chrupu a vybrať
východziu pozíciu pre nový dizajn úsmevu. V štúdiách, ktoré sledovali rozdiely medzi týmito
líniami do 2 až 3 mm, ale zameriavali sa iba na oblasť úsmevu, tieto rozdiely nepôsobili rušivo
(Kokich et al., 1999) Na druhú stranu štúdie, ktoré sa zameriavali na celú tvár konštatovali, že
už rozdiel 1 mm môže v rámci tváre pôsobiť rušivo. V dnešnej dobe môžeme konštatovať, že
extraorálne tvárové štruktúry ako nos a brada majú veľký vplyv na to, ako vnímame posun
stredovej línie chrupu (Silva et al., 2015).

Krok 2: Krivka úsmevu (z ang. Smile curve)
Pozícia a tvar krivky úsmevu (Obrázok 65 - modrou) záležia od dynamiky tváre a pier počas
analýzy videa. Video je pozastavené vždy, keď je to potrebné a sú z neho vytvorené tri
fotografie: fotografia pacienta v pokoji, fotografia prirodzeného úsmevu a fotografia úsmevu
z uhla. Na prvej fotografii analyzujeme vzťah hornej pery a incizálnych plôch horných rezákov.
Druhá nám umožňuje analyzovať vzťah bukálnych koridorov a líc. Tento vzťah nám pomôže
určiť, či je potrebné zubný oblúk zúžiť, prípadne rozšíriť. Na fotografii úsmevu z uhla sa
analyzuje dĺžka zadných zubov vo vzťahu k spodnej pere, aby sa určila vhodná dĺžka a krivka
úsmevu.

Krok 3: Vzájomný pomer šírky zubov
Autori konceptu Digital Smile Design odporúčajú používanie opakujúcej sa estetickej zubnej
proporcie (ang. - recurring aesthetic dental (RED) proportion) namiesto zlatého rezu na
určenie vzájomného pomeru šírky prvých horných rezákov, druhých horných rezákov
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a horných očných zubov z frontálneho pohľadu. Takýmto spôsobom môžeme vytvoriť
prirodzené úsmevy. Tieto pomery (Obrázok 65 - žltou) hovoria o tom, že ak je šírka prvého
horného rezáka x, tak šírka druhého horného rezáka je 0,7x a šírka horného očného zuba je
0,5x. Tvárové referencie, ako kolmica spustená z vnútorného očného kútika, môžu byť použité
na určenie polohy distálnej časti očného zuba. Toto pomerové pravítko môže byť použité na
ktorýkoľvek zub, ktorý vyzerá, že je v harmónii s tvárou a podľa ktorého môžu určiť šírky
ostatných predných zubov.

Krok 4: Vzájomný pomer šírky a výšky prvého stredného rezáka
Ideálny pomer rozmerov horného prvého rezáku by mal byť 80% (Rosenstiel et al., 2000).
Autori konceptu Digital Smile Design väčšinou pracujú v rozmedzí 70% až 90%. Keďže poloha
a šírka reznej hrany už boli určené, práca so šablónou umožní analýzu vzťahu gingiválneho
okraja k ďalším parametrom.

Krok 5: Gingiválna krivka (z ang. Gingival curve)
Gingiválna krivka (Obrázok 65 - žltou) musí byť určená za pomoci analýzy videa. Gingiválna
krivka by mala byť umiestnená cez cervikálny okraj prvého horného rezáka (určeného
v predošlom kroku) a následne sa určí zadný sklon krivky tak, aby sa vytvoril realistický vzťah
medzi krivkou a hornou perou podľa toho, ako veľa gingívy v oblasti zadných zubov pacient
ukazuje pri úsmeve.

Krok 6: Krivka medzizubných papíl (z ang. Papillae curve)
Krivka medzizubných papíl (Obrázok 65 - červenou) by mala byť o niečo bližšie ku gingiválnej
krivke ako ku krivke úsmevu, pretože výška medzizubnej papily je väčšinou 40% z výšky
klinickej korunky zuba (Chu et al., 2009).

Krok 7: Krivka vermilionu (z ang. Vermilion curve)
Vermilion je anatomická hraničná oblasť prechodu pery do okolitej kože. Na fotografii
z dvanástej hodiny (Obrázok 66) môže lekár porovnať vzťah zubov, krivky vermilionu
(Obrázok 66 - ružovou) a zubného oblúka a určiť tak ideálnu vestibulo-palatálnu polohu
zubného oblúka.
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Krok 8: Krivka zubného oblúka (z anglického “arch curve”)
Integrácia analýzy okluzálnej fotografie a videa z frontálneho pohľadu pomôže určiť, či je
zubný oblúk úzky alebo široký. Tento pohľad je kľúčový pri analyzovaní priestorovej distribúcie
zubov, pri plánovaní liečby prípadov s prítomnou diastémou, stesnaním, alebo posudzovaním
miesta pre implantáty. Krivka (Obrázok 66 - zelenou) môže byť následne nakreslená cez
zubný oblúk a pomôcť s posúdením symetrie zubného oblúka. Z okluzálneho pohľadu môže
byť znova použité pravítko s vzájomným pomerom zubov (Obrázok 66 - žltou) na posúdenie
priestorového rozmiestnenia zubov (Coachman a Paravina, 2016).

Obrázok 66 – fotografia cez zrkadlo za pozície dvanástej hodiny počas jej vyhotovenia
okluzálnej fotografie.
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Koncept tvárového toku
Pri ošetrení v tvárovej oblasti sa musíme pozerať na tvár ako na celok, kde oči, nos, pery, zuby,
philtrum, brada a ďalšie tvárové štruktúry spolu tvoria jeden komplex, v ktorom dochádza
k interakciám. Symetria bola používaná v zubnom lekárstve, pretože je matematická,
prediktabilná, objektívna a reprodukovateľná. Štúdie ale naznačujú, že ľudia preferujú
prirodzené a asymetrické tváre pred zrkadlovitými, symetrickými tvárami. Ak ide o chápanie
tváre človeka ako takej, línia nemusí byť nakreslená ani vyjadrená nato, aby bola
pozorovateľná. Stačí ak je naznačená dvomi, alebo tromi bodmi v nejakom smere. Podľa
autorov tohto konceptu sa to isté deje aj so štruktúrami lokalizovanými v strede ľudskej tváre.
Keď sa človek usmeje, dá sa nakresliť línia spájajúca glabellu, chrbát nosa, philtrum a bradu.
Táto línia ale nie je vždy rovná. Autori túto líniu nazývajú ”líniou tvárového toku” a považujú ju
za základ celej architektúry tváre. Autori konceptu tvárového toku (z ang. The Facial Flow
Concept) veria, že všetky tvárové štruktúry majú pozíciu relatívnu k tejto línii, a že táto línia je
zodpovedná za harmóniu a balans v tvári osoby.
Prahová hodnota, pri ktorej sa stáva posun stredovej línie chrupu esteticky rušivý je 2 mm,
pokiaľ dochádza voči stredovej línii k posunu v smere odchýlky nosa a brady, ale len 1 mm ak
dochádza k posunu proti smeru tejto odchýlky. V inej štúdii dospeli jej vykonávatelia k záveru,
že ak bolo zuboradie pacienta naklonené rovnakým smerom ako nos a brada, bolo takmer
estetický nerušivé, ak bolo ale zuboradie naklonené presne proti smeru, ktorým smeroval nos
a brada, bolo veľmi ľahko rozpoznateľné (Silva et al., 2019) (Obrázok 67). Čo znamenajú tieto
zistenia pre klinickú prax? Znamenajú, že ak vidíme pacienta, ktorého nos a brada sa
odkláňajú doľava a jeho stredová línia chrupu je tiež posunutá doľava, nemusíme ju za každú
cenu naprávať, mohli by sme dosiahnuť výsledok, ktorý by bol esteticky rušivejší ako
počiatočný stav.
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Obrázok 67 - Koncept tvárového toku a zobrazenie náklonu zuboradia pacienta rovnakým
smerom ako nos a brada (z archívu Peter Stano).

3D Digital Smile Design pracovný postup
Prvé zmienky o 3D Digital Smile Design postupe sú z roku 2017 a sú z rovnakého článku od
Christiana Coachmana ako predošlé fakty. Tento článok hovorí o tom, že 2D tvárový dizajn
môže byť prevedený do 3D projektu, buď analógovou (konvenčný wax-up) alebo digitálnou
cestou (3D digitálny wax-up pomocou CAD softvéru). Nezáleží na tom, aký 2D a 3D softvér sa
v tomto procese použije, výsledný 3D súbor (vo
formáte STL) sa exportuje na použitie v 3D tlačiarni,
ktorá vytvorí fyzický model dizajnu (Furdova a
Krasnik, 2016).
Obrázok 68 - T-scan je digitálny nástroj na
objektívne hodnotenie oklúzie pacienta.

Tento pracovný postup ale nebol skutočným 3D postupom – ideálna pozícia zubov bola
stanovená v 2D prostredí a zuby boli do tejto pozície pretvorené v 3D rozhraní. Buď rukami
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umelecky zdatného zubného technika vo forme konvenčného wax-upu, alebo digitálne
zručného zubného technika vo forme 3D digitálneho wax-upu pomocou CAD softvéru.
Skutočný 3D pracovný postup sa začal formovať v roku 2018, keď bola prvýkrát oznámená
DSDApp. DSDApp bola prvotne vytvorená pre zariadenia Apple ako napríklad iPad. Táto
aplikácia umožňuje lekárovi vložiť fotografie pacienta, videá pacienta, intraorálne skeny,
tvárový sken a tiež T-scan pacienta (T-scan je digitálny nástroj na objektívne hodnotenie
oklúzie pacienta - Obrázok 67).
3D pracovný postup ale začína až prepojením frontálnej fotografie pacienta s jeho
intraorálnym skenom. Toto sa pôvodne uskutočňovalo v DSDApp manuálnym posúvaním
a korigovaním polohy intraorálneho skenu a fotografií z rôznych uhlov. Od roku 2020 DSDApp
používa na prepojenie intraorálneho skenu a fotografií pacienta umelú inteligenciu . Lekár
musí iba označiť tri body na oboch a umelá inteligencia ich prepojí.
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VI. Biokompatibilná 3D tlač v zubnom
lekárstve
(Thurzo Andrej, Stano Peter, Ďurica Dominik)
3D tlač v zubnom lekárstve už dlhšie nie je žiadnou novinkou. Napriek tomu, že je tu už
relatívne dlho do univerzitného curricula sa prebíja len veľmi pomaly. Bez ohľadu na to, 3D tlač
priniesla rôzne nové klinické možnosti. 3D tlač však ešte stále fundamentálne neinovovala
niektoré z najrozšírenejších pracovných postupov v zubnom
lekárstve. Dnes stojíme na prahu tejto zmeny. Biokompatibilita
a nové vlastnosti materiálov, predovšetkým kompozitných živíc
pri DLP tlači, otvorila vesmír možností rôznych klinických
aplikácií, ktoré boli doteraz blokované materiálovo-biologickými
či ekonomickými aspektmi. Pre mnohých bol CAD/CAM
v zubnom lekárstve technologickým posunom posledných
dekád. Je pravdepodobné, že limitácie súčasných CAD/CAM
technológií v nasledujúcej dekáde prevážia nad výhodami
opisovaných

postupov

aditívnej

výroby

„additive

manufacturing“ a dôjde k technologickému posunu. Väčšina
súčasnej

biokompatibilnej

3D

tlače

sa

realizuje

buď

scinteringom (spekaním) alebo ešte častejšie polymeryzáciou
biokompatibilných živíc (princíp vytvrdzovania fotokompozitnej
zubnej výplne). V roku 2021 prevládali tri hlavné mechanizmy 3D
tlače živicami:
1. LCD - LCD selektívne zatieni svetlo z projektoru a osvieti
celú vrstvu naraz
2. DLP - projektor osvieti tvar celej vrstvy
3. SLA - laserový lúč selektívne vytvrdzuje každý jeden bod
(bod za bodom)

105 / 225

106 / 225

Biokompatibilná 3D tlač verzus biotlač
Pod pojmom biokompatibilná 3D tlač sa obvykle rozumie 3D tlač anorganickými materiálmi,
ktoré sú obvykle certifikované a výsledný produkt nenavodzuje nežiadúce reakcie s ľudskými
tkanivami. Niekedy si ho študenti pojmovo mýlia s “biotlačou” (bioprintingom) čo je tlač
živým materiálom – bunkami. Pri biokompatibilnej tlači sa v súčasnosti rozlišujú rôzne stupne
biokompatibility materiálu a obvykle sú špecifikácie materiálu označené priamo na jeho
obale. V súčasnosti ide najčastejšie o foto-polymeryzačné živice do DLP a SLA tlačiarní.
Materiály v zubnom lekárstve prichádzajú do priameho kontaktu s tvrdými a mäkkými
tkanivami ústnej dutiny. Obvykle čím vyšší stupeň biokompatibility vyžadujeme – tým je
vyššia cena takejto živice. Vyšší stupeň biokompatibility dnes ešte prináša častejšie
obmedzenia na vlastnosti ako tvrdosť či presnosť tlače takéhoto materiálu. Aj preto dnes
v tomto kontexte rozlišujeme tri hlavné skupiny biokompatibilných materiálov podľa
plánovanej časovej expozície tohto materiálu v ústach.
● Krátkodobé – do 8 hodín (napríklad sterilizovateľné operačné dlahy/ surgical splints,
chirurgické vodiace šablóny/ surgical guides či polohovače lingválnych zámkov/ jigs a iné)

● Strednodobé – cca 3-12 mesiacov, na obmedzené obdobie, nezriedka fixované (napríklad 3D
tlačený hyrax, ortodontické power-arms a power-caps, rôzne MADs, BIO3DIRs, dlhodobá
provizórna protetika)

● Dlhodobé – na dlhodobé provizóriá resp. trvalé implantácie (napríklad tlač titánových
implantátov, či dlhodobá protetika)

Pri hodnotení kvality stoviek rôznych typov biokompatibilných materiálov ich nehodnotíme
iba z pohľadu rizík potencionálneho uvoľňovania/ rozpúšťania sa do prostredia, ale aj
z aspektu či a ako tento materiál plní svoj účel pre ktorý sme ho do úst dizajnovali. Rovnako je
potrebné počítať s tým, že materiál sa v ústach odlomí či poškodí a pacient ho prehltne.
Kým biotlač prevezme kormidlo, čakajú nás minimálne tri dekády dominancie
biokompatibilnej tlače, teda tlače syntetickými materiálmi, ktoré sa začlenia do ľudského
organizmu bez navodenia nežiadúcej reakcie. Základné požiadavky na biokompatibilitu
materiálov v zubnom lekárstve sú:
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1. Nesmie podliehať významnej biodegradácii v ústnej dutine
2. Nesmie navodzovať alergické reakcie
3. Nesmie byť karcinogénny
4. Nesmie obsahovať žiadne toxické rozpustné látky
5. Nesmie vykazovať nestabilitu pri čistení bežnými prostriedkami (alkoholy, zubné pasty, atď...)
Biokompatibilné živice v protetike majú v súčasnosti za cieľ hlavne náhradu tvrdých tkanív
zubov v podobe dlhodobých provizórií. Relevantnými ich robí mimoriadna cenová
dostupnosť, ktorá v nadchádzajúcej dekáde bude výrazne ovplyvňovať voľbu pacientov.
V takomto vybranom príklade musí táto svetlom tuhnúca živica ponúknuť spektrum
vlastností, ktoré umožnia jej nasadenie ako dočasného provizória, teda okrem mechanickej
odolnosti proti poškrabaniu, pružnosti a tvrdosti aj farebnú stabilitu. Toto obvykle tieto
biokompatibilné živice dosahujú doplnením keramických plničov. Kompozity v zubnom
lekárstve nie sú žiadnou novinkou. Tieto materiály pred získaním finálnej certifikácie
prechádzajú nákladným certifikačným procesom. Je množstvo vlastností, ktoré nám prídu
automatické, avšak pre 3D tlač týmito živicami alebo bežný život pacienta, musia byť
vyhodnotené.
Sú známe prípady keď excelentné biokompatibilné materiály zlyhali pre neodstrániteľný či UV
nestabilitu. Dokonca niektoré certifikované materiály museli byť stiahnuté pre farebnú
destabilizáciu po expozícii RTG žiareniu (pri CT snímke hlavy). Napriek technologickému
posunu dnes mnohé materiály vyžadujú tzv. “postprocessing“ teda po vytlačení vyžadujú ešte
zaobchádzanie, ktoré ich dokončí do podoby finálneho produktu. Dnes to najčastejšie sú
kúpeľ v sonickej vaničke niekedy s izopropylalkoholom (častejšie bezalkoholové) a následne
zahriatie na teploty okolo 50-60°C a expozícia UV svetlu (cca 40-50W). Špecifiká
„post-processingových“ postupov sú špecifické pre každý materiál. Obvykle sú opisované
živice v nepolymerizovanom stave mimoriadne agresívne a toxické a práca s nimi vyžaduje
ochranné pomôcky. Expandujúci trh biokompatibilných živíc bude v nasledujúcich rokoch
súperiť nielen cenami, ale aj vlastnosťami. V prípade dlhodobých provizórií majú vhodné živice
obvykle dynamickú viskozitu pri 25°C medzi 1,0 - 1,8 paskal sekúnd. Shorova tvrdosť by
nemala byť pod 90, čím je vyššia, tým lepšie. Pevnosť v ťahu minimálne 50 N/mm2
a zmršťovanie pod 0,5%.
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Okrem dostupnej ceny biokompatibilnej živice, musí byť materiál časovo, mechanicky
a farebne stabilný, bez zápachu, odolný voči rozpúšťaniu slinami či potravou vrátane silných
alkoholov, odolný voči tlakom, úderom a poškrabaniu. K tomu musí mať vlastnosti, ktoré
umožnia jeho spracovanie 3D tlačou teda špecifický interval viskozity a iné vlastnosti, ktoré
umožnia jeho tlač s presnosťou minimálne 100 mikrónov. V neposlednom rade musí spĺňať
štandardy biokompatibility definované normou ISO 10993.

Certifikácia ISO 10993
Sada ISO 10993 obsahuje súbor noriem na hodnotenie biologickej kompatibility
zdravotníckych pomôcok na riadenie biologického rizika. Týmto dokumentom predchádzala
trojstranná dohoda a sú súčasťou medzinárodnej harmonizácie hodnotenia bezpečného
používania zdravotníckych pomôcok. Materiály bez tejto certifikácie sú výrazne lacnejšie
nakoľko ich nemožno použiť komerčne.

Zodpovednosť zubného lekára
Už v súčasnosti je k dispozícii množstvo cenovo dostupných avšak necertifikovaných živíc. Ich
použitie mimo výskumu, teda klinicky na komerčné aplikácie nie je povolené. Mimo
zodpovednosti za pacienta nesie zodpovednosť aj za zdravie zdravotníckeho personálu.
Napriek najprísnejším európskym reguláciám sa môžu vzácne vyskytnúť alergické reakcie,
najčastejšie v klinickej podobe opuchu resp. zápalu. Netreba zabúdať, že alergické reakcie zo
zubných materiálov sa môžu prejaviť nielen v ústnej dutine, ale pokojne extraorálne na
vzdialených miestach.

Príklady aplikácií biokompatibilnej 3D tlače v zubnom lekárstve:
❖ Chirurgia a parodontológia
⮚ Peroperačné modelovanie rekonštrukčnej titánovej mriežky
⮚ Trvalé titánové implantáty kondylov a ortognátne titánové splinty
⮚ Guide pre fenestráciu retinovaného zubu
⮚ Operačné dlahy pre ortognátne operácie
⮚ Autotransplantácie (biokompatibilný klon zuba z CBCT použitý na formovanie lôžka)
⮚ Vodiacou šablónou navigované zavádzanie implantátov
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❖ Konzervačné zubné lekárstvo
⮚ Provizória protetiky (protézy, korunky, mostíky, mock-ups, )
⮚ Individualizované odtlačkové lyžice
⮚ Regeneračné a bieliace dlahy
⮚ Endodoncia – vodiacou šablónou navigovaná resekcia koreňového hrotu
⮚ Vytvorenie negatívu – transparentnej formy pre kompozitnú dostavbu zlomeného
zuba

❖ Čeľustná ortopédia - ortodoncia
⮚ PC – PowerCap – silová čiapka
⮚ PA - PowerArm – silové ramienko
⮚ 3DIR - 3D tlačený individualizovaný retainer, obvykle chrómkobaltový

⮚ BIO3DIR - 3D tlačený individualizovaný retainer z biokomatibilnej živice
⮚ MAD CAT - Madibular Advancement Device – Clear Aligner Therapy
⮚ Jig – pozicionér lingválnych zámkov
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VII. Forenzné zubné lekárstvo - analýzy,
simulácie a 3D tlač
(Thurzo Andrej, Radoslav Beňuš, Martin Boháč, Kováč Peter, Moravanský Norbert)

Úvod do forenzného zubného lekárstva
Zuby sa často používajú ako zbraň, keď jedna osoba zaútočí na druhú alebo keď sa obeť pokúsi
odraziť útočníka. Je pomerne jednoduché zaznamenať dôkazy z poranenia zubami a mohlo by
sa zdať, že rovnako jednoduché bude aj porovnanie tvarov impresií, veľkostí oblúkov a iných
vzorov. Takéto porovnanie je však často veľmi zložité, najmä preto, že ľudská pokožka je
zakrivená, elastická, po uhryznutí k skresleniu prispeje ešte vyvíjajúci sa edém. V mnohých
prípadoch však možno úspešne dospieť k zisteniam, ktoré vypovedia o úlohe podozrivého v
trestnom čine.
Obrázok

71

-

Neinvazívne

(optické)

zoskenovanie zhryzu podozrivého predvedeného
políciou bezprostredne po zadržaní (r.2014).

Okrem uvedených čŕt je ďalej je možné získať
stopy slín usadených počas hryzenia, pre
získanie DNA dôkazov. Ak sú zubní lekári
oboznámení s rôznymi metódami zhromažďovania a uchovávania dôkazov od obetí a majú
podozrenie, je možné, že budú môcť jedného dňa kľúčovo pomôcť justičnému systému pri
identifikácii a stíhaní násilných páchateľov.
Táto kapitola prezentuje niekoľko príkladov využitia moderných diagnostických postupov
vrátane analýz a simulácií pre spracovanie stomatologických forenzných dôkazov a na
konkrétnom príklade poskytuje prehľad o moderných metódach používaných na vyšetrovanie
pohryznutí z ohavných zločinov.

Moderné technológie vo forenznom zubnom lekárstve
Identifikácia uhryznutí pri stíhaní páchateľov násilných trestných činov je často obmedzená
nemožnosťou získania DNA či iných stôp. Optické skenovanie a počítačové analýzy impresií
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na telách a chrupoch poškodeného a podozrivého môžu viesť k významným pokrokom v
dokazovaní. Jeden z kurióznych prípadov, ktorý využil moderné diagnostické technológie bol
prípad násilného úmrtia, pri ktorom nebola na začiatku zrejmá príčina smrti. Na tele obete
však boli prítomné mnohopočetné uhryznutia. V roku 2014 tak išlo pravdepodobne o prvý
prípad svojho druhu v SR, kde súbor krokov zahŕňal optické skenovanie podozrivého, 3D tlač a
softvérové simulácie záhryzu. Súdni znalci podnikli kroky, pri ktorých bol opticky
(neinvazívne), zoskenovaný zhryz podozrivého (Obrázok 71) a následne 3D (FDM) vytlačený
nylonový model jeho zhryzu. Tento model bol porovnaný so stopami priamo na tele obete v
pitevni. Okrem uvedeného boli dve najvýraznejšie
pohryznutia z tela obete 2D fotograficky zoskenované
a rovnako aj 3D pomocou odtlačkovej hmoty na báze
repínu a alginátu. Tieto odliatky boli následne tiež
zoskenované. V nasledujúcich softvérových analýzach
boli porovnané 3D modely zhryzu a odliatkov ako aj
priame porovnanie s 2D izometrickými fotografiami
(Obrázok 72). Absencia zubov v oklúzii s typickými
petechiami na tele obete, tiež prispeli k záverom
analýz.

Obrázok 72 - 3D porovnanie oklúzie modelu zubov
podozrivého a okluzálnej mapy z odliatku z jednej z
rán na tele obete.
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Obrázok 73 - 2D digitálna fotografia z tela obete, lokalita 1, tesne po zhotovení impresného odliatku (biela). Analýza
pohryznutia v úseku prináležiacom dolnému zuboradiu - časť bližšie k tvári obete. Zuboradie má užší tvar než horný
oblúk. Páchateľ bol zrejme tvárou-tvár k obeti. Väčší odpor zubom anatomicky kládla vonkajšia strana musculus
deltoideus a akromionu. Porovnávané zuboradie má výraznú petechiu práve v oblasti absentujúcich prvých molárov.

Obrázok 74 - 2D analýza uhryznutia v úseku prináležiacom hornému zuboradiu - časť bližšie k chrbtu. Uhryznutie pri
ktorom väčšia časť tlaku je koncentrovaná na tkanivá prehryznuté ľavou časťou zhryzu. Záhryz je orientovaný s
oklúziou maxily viac dorzálne a mandibulou ventrálne(pozícia hlavy hryzúceho orientovavá en fas obeti).
bod 1: Dvojitý odtlačok horného pravého distorotovaného premoláru s dvojhrbčekovou okluzálnou plochou,
ktorému predchádza bodovo-okrúhla impresia pravého horného očného zuba. Tieto rozoznateľné impresie nie
sú distálne nasledované už žiadnou ďalšou impresiou čo tiež korešponduje s chýbajúcim druhým pravým horným
premolárom v porovnávanom 3D modely.
bod 2: Medzera v impresii prináležiacej ľavej časti zhryzu s viditeľným zakrvácaním, ktorá je distálnejšie než
kontralaterálny úsek oklúzie, korešponduje s chýbajúcim antagonistom v dolnej čeľusti čím oklúzia zubu 26
nemá okluzálny kontakt.
bod 3: Evidentná medzera medzi výraznými impresiami = plošne spôsobenou druhým horným premolárom a
bodovo-oválnou impresiou korešpondujúcou s kontúrou ľavého horného očného zubu. Chýbajúci prvý premolár
vľavo hore korešponduje s medzerou viditeľnou v krvnej podliatine v bode 3.)
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Forenzné zubné lekárstvo (stomatológia), využíva vedomosti zubného lekárstva v konaní
pred súdom a orgánmi činnými v trestnom konaní. Najčastejšie sa tak deje pri identifikácii
neznámych osôb. Zuby obsahujú veľké množstvo anorganického materiálu, ktorý sa
vyznačuje odolnosťou voči vonkajším vplyvom a posmrtným zmenám. Navyše počas života
dochádza k mechanickému opotrebovaniu chrupu, čo možno použiť aj pri určovaní
biologického veku jedinca. Pokiaľ sú zachované mäkké organické tkanivá zubov, napríklad v
dreňovej dutine, možno určiť skupinovú príslušnosť krvi, pohlavie a prípadne aj zabezpečiť
vzorky biologického materiálu pre analýzu DNA.
Okrem určovania biologického veku živého človeka na základe stavu prerezávania chrupu,
existujú aj iné spôsoby hodnotenia biologického veku.
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Základným postupom forenznej stomatológie je vyšetrenie chrupu. Pri vyšetrení forenzný
stomatológ alebo súdny lekár zisťuje a zaznamenáva stav chrupu. Zisťuje sa, či ide o chrup
mliečny alebo stály a rozoznávajú sa na ňom jednotlivé individuálne znaky, pod ktorými
rozumieme prítomnosť odumretých zubov, zubného kazu, výplní (plomb), ale aj chýbajúce
zuby, poškodenie zubov mechanickým násilím a stav obrúsenia koruniek zubov. Významným
nálezom sú tiež anomálie vzájomného postavenia zubov a prítomnosť stomatoprotetických
prác. Fotokompozitové výplne (tzv. biele plomby) sa skúmajú najčastejšie pomocou RTG.
Špecifickým nálezom je tiež prítomnosť zubného implantátu/ implantátov z ktorých obvykle
možno identifikovať výrobcu tejto implatovateľnej zdravotnej pomôcky a tak zúžiť skupinu
potenciálnych ošetrujúcich zubných implantológov. Forenzná stomatológia obvykle
postupuje pri identifikácii vylučovacou metódou, nie metódou potvrdzovacou. Pri identifikácii
sa porovnáva stav chrupu vytypovanej osoby podľa stomatologickej dokumentácie so stavom
zisteným na vyšetrovanom chrupe. V prípade takej nezhody vylučujúcej identitu
porovnávaných chrupov, je isté, že vytypovaná osoba nie je identická s osobou, ktorej chrup
patrí. Problém však predstavuje skutočnosť, že niekedy nie je možné získať stomatologickú
ambulantnú kartu, resp. zaznamenaný stav nie je aktuálny.
Veľký význam pre identifikáciu majú stomatoprotetické práce v ústnej dutine, ktoré sú jednak
fixné, ako korunky a mostíky, alebo snímateľné. Najmä nezvyčajným spôsobom zhotovené
stomatoprotetické práce, prípadne použitie nezvyčajných materiálov uľahčuje identifikáciu.
Spôsob ich vyhotovenia a použité materiály tiež niekedy dovolia vysloviť predpoklad, že ide o
cudzinca.
Röntgenové vyšetrenie chrupu má vo forenznej stomatológii významné postavenie. Často sa
na ňom zobrazia nálezy, ktoré pri nedostatku skúseností možno ľahko prehliadnuť. Najmä
moderné materiály, z ktorých sú zhotovované výplne (tzv. biele plomby), si ani skúsený lekár
nemusí na prvý pohľad všimnúť.
Určovanie veku na základe stavu chrupu (zubný vek) je dôležitou súčasťou činnosti
forenzného stomatológa. Prvým spôsobom určenia veku je stav prerezávania chrupu.
Dočasný chrup u detí sa prerezáva vo veku od 6 mesiacov do zhruba 3 rokov. V kompletnej
podobe má 20 zubov. Poradie prerezávania zubov je nasledovné: I, II, IV, III, V. Spravidla sa
skôr prerežú zuby v čeľusti ako v sánke. Trvalý chrup má v úplnej podobe 32 zubov a začína sa
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prerezávať od zhruba 6. roku života. Poradie prerezávania zubov je najčastejšie 6, 1, 2, 4, 3, 5,
7 a býva ukončené okolo 15. roku života. Tretie stoličky sa prerezávajú od 18. do 30. roku
života. Pri určovaní veku vo vyšších vekových skupinách, keď už nie je možné využiť poradie
prerezávania zubov, sa využíva predovšetkým určovanie stupňa obrúsenia koruniek zubov a
niektoré ďalšie vekom podmienené zmeny na chrupe.
Zatiaľ čo prax identifikácie ľudí je dobre zavedená, validovaná a preukázaná ako presná, prax
analýzy značiek z uhryznutia je akceptovaná menej. Princíp identifikácie poranenia ako
známky uhryznutia je zložitý a v závislosti od závažnosti a anatomického umiestnenia aj
subjektívny. Po identifikácii poranenia ako známky uhryznutia je porovnanie vytvoreného
modelu so zubami podozrivého ešte diskutabilnejšie a oblasť súčasnej debaty o ňom je
predmetom diskusie. Boli navrhnuté pokročilé techniky využívajúce digitálne prekrytia, avšak
štúdie preukázali, že môžu byť nepresné a neexistuje dohoda o preferovanej metóde
porovnania.

Identifikácia kadáveru na základe zubov (dental patterns)
Identifikáciu tela na základe zubných výplní či ďalších stomatologických prác je bežná.
Výskumníci zo španielskej univerzity v Granade dokázali, že zubné ošetrenia vedia poskytnúť
tak špecifický obraz pre identifikáciu, že jeho spoľahlivosť a osobitosť je na úrovni DNA
identifikácie. Samozrejme pri vyradení kompletných zdravých ako aj kompletne bezzubých
zhryzov. Túto metódu identifikácie, označili ako “dental patterns” a jej vhodnosť vedecky
potvrdili na vzorke viac než 3000 tiel s presnosťou identifikácie tela na úrovni spoľahlivosti
dôkazu pomocou analýzy DNA1. Zuby sú najodolnejšie štruktúry tela. Odolávajú deštrukcii
lepšie než kosti. Odolávajú výborne nielen mechanickým silám, ale aj žiaru ohňa, hnilobnému
rozkladu, či iným spôsobom deštrukcie. Zuby a špecifické stomatologické zákroky na nich
vytvoria osobitnú “dental pattern”, ktorá spolu so zdravotnou dokumentáciou umožní
spoľahlivú identifikáciu. Posmrtné zmeny, deštrukcia ohňom a dokonca nezriedka ani
kyselinami spravidla nedokáže znemožniť identifikáciu zhryzu obete. Práve kyseliny víťazia
nad ostatnými spôsobmi ničenia častí tela s cieľom znemožniť identifikáciu. Dokážu rozpustiť
DNA, kovy, keramiku, celé telo a skvapalnia dokonca aj kosti a zuby. Medzi najčastejšie
používané sa v kriminalistickej histórii uvádzajú kyselina sírová, chlorovodíková, dusičná a ich

1

FECYT - Spanish Foundation for Science and Technology. "Teeth of cadavers reveal their identity." ScienceDaily, 6/2010
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kombinácie. Tejto chemickej deštrukcii dokážu odolať obvykle len útvary špecifického
zloženia, najčastejšie plasty-kompozity.
3D skenovanie, 3D tlač a 3D rekonštrukcie pomáhajú prvky “dental patterns” zachytiť a
identifikovať. Najčastejšie sa jedná o koreňové či zubné výplne, zubné náhrady, DNA zo
zubov, špecifickú topoanatómiu, odbitia či ryhy. Pri pokusoch deštrukcie ohňom môžu
vzniknúť praskliny a iné poškodenia, ktoré však neznehodnotia danú “dental pattern”. Skoré
aj neskoré posmrtné zmeny majú na anorganický fundament “dental pattern” zpravidla
zanedbateľný dopad.
Medzi prvé prípady “kyselinárov” sa radí Britský vrah John George Haigh, ktorý v 40. rokoch
minulého storočia rozpustil najmenej šesť svojich obetí, v sudoch po oleji, v kyseline sírovej.
Uviedol, že obete sa zhruba za dva dni úplne rozpustili. Povedal tiež, že musel opustiť
miestnosť, pretože výpary boli neznesiteľné. Pre skladovanie týchto agresívnych látok sa
používajú špeciálne plastové kontajnery a bežná vaňa, ako je často vizualizované vo filmoch,
nepatrí medzi spoľahlivé kontajnery, nakoľko sama podlieha korózii.
Pri zatýkaní políciou John George Haigh povedal, „pani Durand-Deacon už neexistuje, zničil
som ju kyselinou. Bez tela nemôžete dokázať vraždu. “ Pri poslednej z vrážd ho zaskočila
komplikácia. Dielňa v Sussexe, ktorú si prenajal, neobsahovala podlahovú vpusť do
kanalizácie, na rozdiel od dielne, ktorú si prenajal na Gloucester Road v Londýne. Zvyšky
preto zlikvidoval vyliatím kontajnera na hromadu sutín v zadnej časti pozemku. Vyšetrovanie
označenej oblasti súdnym lekárom Keithom Simpsonom odhalilo 12,7 kg ľudských zbytkov,
časť ľudskej nohy, žlčové kamene a plastovú časť zubnej protézy, ktorú neskôr počas procesu
identifikoval zubár pani Durand-Deacon. Neskôr Haigh priznal ďalších osem vrážd, pri ktorých
telo zlikvidoval v kúpeľoch s kyselinou sírovou. Haigh, ktorého motívom boli peniaze, bol za
svoje zločiny v roku 1949 nakoniec popravený obesením.
Výskumy, pri posudzovaní odolnosti zubov voči kyselinám ukázali, (37% konc. HCl, 65% konc.
HNO3 a 96% konc. H2SO4), že zuby sa v HCl a v HNO3 do 8 hodín kompletne rozpustili, pri
H2SO4 si ešte zachovali morfológiu (Raj et al., 2013).
Iné výskumy, ktoré viedla doktorka Alessandra Mazza a publikovala v Journal of Forensic
Sciences boli iniciované sudcami v prípadoch zločinov „mafie“ a skúmali, či je možné mŕtvolu
zničiť ponorením do kyselín a či je možné identifikovať vôbec nejaké zvyšky (Mazza et al.,
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2005). Cieľom tejto štúdie bolo pozorovať správanie zubov vystavených štyrom druhom
kyslých roztokov. Zuby sa umiestnili do plastových nádob s 25 ml kyseliny a pozorovali sa.
Skúsenosti ukázali, že zuby sú úplne rozpustené po 14 hodinách ponorenia do 37% roztoku
kyseliny chlorovodíkovej, zatiaľ čo po 90 hodinách v 96% kyseline sírovej je deštrukcia vzoriek
stále neúplná. V kyseline dusičnej sa zuby úplne rozpustia za 12 hodín a za 17 hodín v lúčavke
kráľovskej (kyselina chlorovodíková:kyselina dusičná v pomere 1:3) bolo možné rozpoznať
charakteristické morfologické znaky zubných tkanív a štruktúr až do pokročilých štádií
degradácie.
Pred 10 rokmi sa skupina forenzných vedcov rozhodla zapojiť do výskumu s cieľom búrania
mýtov a testovala, či sa telo po namočení v kyseline skutočne rozpadne alebo nerozpadne v
priebehu niekoľkých minút. Massimo Grillo z univerzity v Palerme v Taliansku a jeho kolegovia
predstavili svoje výsledky na stretnutí Americkej akadémie forenzných vied. Keď vedci vložili
kúsky tiel z ošípaných do kyseliny sírovej, rozpustenie mäsa trvalo niekoľko dní. Keď do zmesi
pridali vodu, dokázali znížiť čas rozpúšťania na 12 hodín pre svaly a chrupavky a dva dni pre
kosti. Toto je cenné pozorovanie. Je známe, že kyselina sa má prilievať do vody a nie naopak, v
prípade kyseliny sírovej ide o silnú exotermickú reakciu produkujúcu množstvo tepla a výpary
výbušných plynov. Holandské výskumy potvrdzujú skúsenosti forenzných expertov, že okrem
makroskopických nálezov, ako sú zvyšky kostí a umelé zuby, sa v obidvoch prípadoch našli
zreteľné mikroskopické zvyšky kostí: (čiastočne) natrávená kosť, tenkostenné štruktúry a
rekryštalizovaný fosforečnan vápenatý (Vermeij et al., 2015). Aj keď niektorí veria, že je možné
telo úplne rozpustiť v kyseline, aspoň niektoré z týchto mikroskopických zvyškov sa vždy
nájdu. Skúmanie vplyvu kyselín na amalgám či kovokeramické zubné náhrady realizovala
Univerzita v Bostone a publikovala v roku 2018 (Trapp a Tallman, 2018). Posudzovali pomocou
fyzických meraní a RTG predovšetkým vplyv HCl resp. H2SO4 a tiež domácich rozpúšťadiel s
expozíciou sanovaného zuba od 120 do 264 hodín. Najdeštruktívnejšie na intaktné zuby
pôsobila HCl a rovnako najdeštruktívnejšie pôsobila aj na amalgámové preparácie. Keramické
preparácie boli viac rezistentné na vplyv kyselín a chránili svoje podkladové zuby. Typ kyseliny
a rovnako aj jej koncentrácia sú štatisticky významne pre mieru alterácií posudzovaných na
RTG. 3D zoskenovanie (napríklad mikro-CT) nájdených kompozitných úlomkov môže byť
porovnané k povrchovému intraorálnemu skenu či 3D skenu modelu zubov obete z daného
času. Výkonný softvér dokáže tento proces uľahčiť a zefektívniť.
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Deštrukcie “zubných patterns” rozkladom, ohňom a v kyselinách
Zuby v sebe zachovávajú DNA a pri 25°C z nich môže byť izolovaná aj po 20 rokoch. Veľmi
záleží na vlhkosti a teplote prostredia. Zuby sa síce v ústach kazia veľmi rýchlo, tento proces
sa však po smrti zastaví a svoj tvar a stomatologické zásahy si vo výnimočných prípadoch
zachovajú aj stáročia. Ani deštrukcia silným žiarom úplne nezničí telo (Obrázok 76). Teploty v
moderných krematóriách môžu dosiahnuť viac ako 1 000 ° C, čo spoľahlivo likviduje organickú
hmotu, pričom anorganická hmota môže byť zachovaná. Popol po kremácií je výsledkom
sekundárneho procesu, kremulátora, ktorý drví prevažne neporušené kosti a zuby na „popol“.

Pri tepelnom pôsobení na zuby dochádza k ich fragmentácii až pri teplotách nad 800°C,
podobne amalgámové výplne sa v rozsahoch teplôt 200-1000°C správajú špecificky. V
rozsahoch teplôt 200-400°C sa na amalgámových výplniach vytvoria strieborné uzlíky, ktoré
pri teplotách nad 800°C zase vymiznú. Pri 1000°C sa formujú väčšie zhluky striebra nezriedka
guľovitého charakteru2. Z iných stomatologických rekonštrukcií najlepšie teplu odolávali
celokeramické korunky, ktoré odolávajú aj teplotám nad 1000°C. Skloionomérny cement aj
amalgám sa pri týchto teplotách začínali fragmentovať, plnené kompozity odolávali týmto
teplotám relatívne lepšie[3].
2

Carlos Arcos et al., In Vitro Description of Macroscopic Changes of Dental Amalgam Discs Subject to High Temperatures to Forensic
Purposes J Forensic Odontostomatol. 2015 Jul; 33(1): 8–18. Published online 2015 Jul 1.
3
Chetan A. Pol et al., Effects of elevated temperatures on different restorative materials: An aid to forensic identification processes, J
Forensic Dent Sci. 2015 May-Aug; 7(2): 148–152. doi: 10.4103/0975-1475.154591
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Pri deštrukciách kyselinami sa najčastejšie používala kyselina sírová. Táto je klasifikovaná ako
bezfarebná látka bez zápachu, dobre rozpustná vo vode. Najčastejšie sa používa v 96%
koncentrácii. Manipuluje sa s ňou výlučne v ochranných pomôckach. Pri kontakte s vodou
dochádza k uvoľňovaniu veľkého množstva tepla (exotermická reakcia). Pri kontakte s kovmi
môže dôjsť k uvoľňovaniu vodíka (výbušného plynu) a tiež toxických plynov - oxidov síry.
Odolnosť na pôsobenie kyseliny sírovej vykazujú niektoré plasty ako napríklad polypropylén
(sudy) či sklo (skúmavky) ale aj iné materiály. Teplota potrebná na tavenie polypropylénu je
160 °C. Používa sa v autobateriách. Deštruktívny vplyv výparov kyseliny sírovej na zuby bol
publikovaný aj článkom z roku 1960, kde boli skúmané erózie zubov u zamestnancov továrne
na batérie (Malcolm a Paul, 1961).
Kyslé prostredie v ústach výrazne prispieva rozpúšťaniu hydroxyapatitu tvoriaceho zubnú
sklovinu (Higham et al.). Vlastnosti kyseliny sírovej na zuby už po niekoľkých hodinách sú
preskúmané (Obrázok 77).
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Identifikácia na základe zvyškov zubných výplní
Špecifiká anatomických tvarov zubov, ich vzťahov, úprav či mechanických poškodení,
doplnených materiálov v rámci zubného lekárstva tvoria už vyššie popísané ”dental patterns”,
ktorých špecifita je porovnateľná s odtlačkami prstov či DNA. Deštrukcie hnilobnými
procesmi, rozkladom, časom, či mechanickým pôsobením veľkých síl obvykle nedokážu
znehodnotiť “dental patterns”, dôležitá je dôslednosť zdravotnej dokumentácie o týchto
zákrokoch. Mimoriadnu cenu majú RTG vyšetrenia a osobitne archivované 3D typy vyšetrení
ako CBCT-CT, nMR, USG, či digitálne intraorálne skeny alebo zubné odtlačky resp. ich
sadrové odliatky. Určité typy fotokompozitných výplní sú rezistentné aj na dlhodobé
pôsobenie kyselín. Toto neplatí pre ďalšie biokompatibilné náhrady v ústach ako napr. kovy v
implantátoch či mostíkoch alebo keramiky v korunkách inlayoch/ onlayoch. Tvary preparácií
týchto kompozitných živíc sú vysoko-špecifické a pri porovnaní k intraorálnym fotografiám či
RTG sú použiteľné a v dostatočnej početnosti a variabilite sú možným nástrojom pre
identifikáciu rozpusteného kadáveru. Úplná a dôsledná zdravotná dokumentácia tu má veľký
význam. Zatienenie na RTG z danej výplne má špecifický gradient, porovnateľný s 3D
proporciami nerozpustenej zubnej výplne (Obrázok 78), rovnako aj kontaktné plochy k
susediacim výplniam a v neposlednom rade tvar okluzálnej časti či typ výplne môžu slúžiť k
spárovaniu ku konkrétnej zdravotnej dokumentácii a teda identifikácii.

Metodika 3D rekonštrukcie, analýzy, simulácie a 3D tlače:
1. 3D digitalizácia a analýza zachovaných zvyškov (obvykle CBCT resp mikroCT, výnimočne
povrchový 3D sken)
2. Počítačové simulácie prekrývania projekcií z EDR a nových modelov
3. 3D tlač presných reprodukcií prípadne explanatívnych 3D modelov
Počítačové analýzy spočívajú na spracovaní mikroCT záznamu zachovaných výplní, prípadne
optického skenu týchto zvyškov a následnej komparácie permutácií projekcií týchto 3D
modelov a 2D (ideálne 3D*CBCT) zdravotných záznamov stotožňovanej osoby. Chemické
pôsobenie kyselín môže mať vplyv na chemické zloženie kompozitného materiálu a tým aj na
jeho kompaktnosť. 3D tlač možno použiť na vytvorenie matríc pre presné rekonštrukcie výplní
či 3D tlač pre zhotovenie zväčšených modelov pre ľahšiu explanáciu metodiky postupu či
ozrejmenie spôsobu korelácie porovnávaných párov vyšetrovateľom.

121 / 225

Obrázok 78 - 3D rekonštrukcia z mikroCT skenu zubných výplní pre simulácie projekcií ku
archivovaným zdravotným RTG a 2D foto záznamom s cieľom stotožnenia kadáveru na
základe zubných výplní. Je zreteľná aj bublinka v tele výplne, ktorá bežne vzniká pri plnení.

Určovanie veku u živých osôb a moderné metódy
Pri určovaní veku živých osôb sú pochopiteľne uprednostňované čo najmenej invazívne
vyšetrenia. Určovanie veku jedinca je možné z rôznych aspektov, napríklad testami
hodnotiacimi duševnú zrelosť. Za najrelevantnejší indikátor pri určovaní veku sa však považuje
vek biologický. Okrem určovania biologického veku živého človeka na základe stavu
prerezávania chrupu, existujú aj iné spôsoby hodnotenia biologického veku.
Rast a dozrievanie človeka sú považované za vzájomne prepojené procesy a na základe ich
vyhodnotenia môžeme vyhodnotiť biologický vek. Biologický vek sa môže líšiť od toho
skutočného (chronologicky odpočítaného od dňa narodenia). Dôvodom môžu byť vážne
choroby či hormonálne poruchy, ktoré sú ale vzácne resp. len vzácne spôsobujú významný
rozdiel medzi vekom skutočným a biologickým.
Biologický vek je často vyhodnocovaný predovšetkým z aspektu biologickej zrelosti
(dospelosti). K vyhodnocovaniu biologického veku sa používajú predovšetkým nasledovné
charakteristiky:
1. Zubný vek - posúdenie vývoja, erupcie a stavu chrupu, je však mimoriadne variabilný
2. Sexuálna zrelosť – vyvinutosť vonkajších pohlavných znakov (prsia, pubické ochlpenie,
menarche)
3. Skeletálny vek – najvhodnejšia črta pre hodnotenie vývoja od narodenia až do
dospelosti
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4. Ostatné antropometrické črty - (výška, hmotnosť, dĺžka, stredný obvod ramena, atď..)
Posúdenie vývoja chrupu je značne variabilné rovnako ako väčšina antropometrických čŕt.
Najspoľahlivejšia hodnotiaca črta je kostný vek. Tento vek koreluje s hormonálnym vývojom
jedinca a preto je pomerne presným ukazovateľom biologického veku. Pri určovaní kostného
(skeletálneho) veku je potrebné zohľadniť sexuálny dimorfizmus (dievčatá dozrievajú približne
o 2 roky skôr než chlapci). Najčastejšie sa používa pre forenzné účely kombinácia metód
skeletálneho a dentálneho veku a čoraz častejšie aj implementácie inteligentných algoritmov
resp. AI pri analýzach proporcií tváre an 3D tvárových skenoch.
Posúdenie biologického veku je dôležité pri zaobchádzaní s maloletými migrantmi bez
sprievodu. Tí majú v porovnaní s dospelými migrantami iný režim. Preto treba u každého
migranta, ktorý o sebe tvrdí, že je dieťa, posúdiť jeho vek. Za dieťa sa považuje každý pred
dosiahnutím 18 roku života. Definuje to okrem iného aj rámcové rozhodnutie Rady Európskej
únie 2004/68/JHA – “dieťa“ je každá osoba mladšia ako 18 rokov. Podľa § 111 ods. 6 zákona č.
4042011 Z. z.o pobyte cudzincov Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý o sebe vyhlási, že je
maloletý bez sprievodu, je povinný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na určenie jeho veku,
ak je podozrenie, že ide o plnoletú osobu. V súlase § 127 zákona o pobyte cudzincov Ak sa
štátny príslušník tretej krajiny odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu, považuje sa na účely
konania podľa zákona o pobyte cudzincov za plnoletú osobu. Ak sa podrobí lekárskemu
vyšetreniu, považuje sa za plnoletú osobu až do výsledku lekárskeho vyšetrenia na určenie
jeho veku. Ak na základe lekárskeho vyšetrenia nie je možné určiť, či ide o plnoletú osobu
alebo maloletú osobu, považuje sa za maloletú osobu. Pre potreby posúdenia biologického
veku sú posudzované tri skupiny aspektov:
1. Celkový stav rastu a vývinu jedinca(Stupeň telesného rastu,Obvod hlavy (novorodenec
34 cm, 1. rok 46, 6. rok 51, 14 rokov 54 cm), rastové grafy, výškový vek (porovnanie)
2. Miera formovania morfologických a funkčných znakov
3. Rastový, zubný, vývinový, proporcionálny, kostný vek
Kosti rastúceho človeka prechádzajú typickým zmenami, podmienenými hormonálne, ktoré
sú rozlíšené do konkrétnych morfologických štádií. Posúdenie týchto štádií umožní určiť
stupeň zrelosti danej kosti. Konkrétne RTG vyšetrením daného osifikačného centra. Z RTG sú
dnes najbežnejšie používané dve RTG vyšetrenia:
1. 2D RTG ruky a zápästia (hand-wrist) vykonávaná špeciálne pre určenie zrelosti.
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2. 2D RTG hlavy - bočná projekcia (CVM – Cervical Vertebrae Maturation) využívaná z inej
diagnostiky hodnotiaca morfológiu krčných stavcov. Reprodukovateľnosť tejto
metódy je však stále predmetom odborných diskusií. Jej výhodou je využitie RTG
projekcie využívanej rutinne pri ortodontickej liečbe (odstránenie duplicity).
RTG ľavej ruky so zápästím je stará osvedčená metóda, ktorá je vhodná aj pre veľký počet
osifikačných centier na pomerne malej ploche tela. Zároveň sa jedná o relatívne dostupnú a
bezpečnú časť tela pre RTG vyšetrenie. Netreba opomenúť, že RTG vyšetrenie je invazívny typ
vyšetrenia.
Pri určovaní zubného veku vzhľadom na širokú variabilitu erupcií a čoraz častejšie hypodoncie
tretích molárov postupne ustupuje zo staršej rozšírenej Demiranovej metódy(nadhodnocovala
vek) a uprednostňuje sa čoraz viac Willemsovu metódu. Táto meria vývojové štádiá siedmich
ľavých trvalých mandibulárnych zubov a potvrdila sa ako výrazne presnejšia na tureckých,
španielskych, egyptských a mnohých ďalších populáciách. Zubný vek pre svoju variabilitu je
vhodné aplikovať ako doplnkovú metódu pri určovaní biologického veku. Z moderných
technológií majú 3D skeny tváre v kombinácii s AI algoritmami najväčšiu perspektívu rozvoja.

Hodnotenie RTG ruky a zápästia
Hodnotí sa rozsah od distálnych epifýz falangov až po distálne epifýzy rádia a ulny.
Obrázky nižšie (Obrázok 79) popisujú spôsob hodnotenia biologického veku na základe
vyhodnotenia skeletálnej maturácie kostí ruky a zápästia. Schémy popisujú vek v ktorom
štrbiny vnímame už ako úplne zrastené.
Obrázok 79 - Vyhodnotenie RTG
snímky
spočíva
v posúdení
kostnej zrelosti, tvarov kostí a ich
anomálií ako aj šírky epifyzálnych
štrbín. Skeletálny vek umožňuje
okrem určenia biologického veku
aj predpovedať finálnu výšku
jedinca v dospelosti.

Staršie
osifikácie

metódy

hodnotenia

osifikačných

centier
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posudzovali aj iné časti tela (noha, koleno, lakeť). Tieto staršie metódy bola typická veľká
nepresnosť a boli vhodné skôr na rýchle orientačné zhodnotenie. Určovanie skeletálneho veku
má okrem forenzného hľadiska aj kľúčový význam pri plánovaní operačných zákrokov, ktoré
vyžadujú ukončený rast alebo pri kontrole pacientov s chronickými ochoreniami (hormonálne
či metabolické poruchy). Medzi často používané metódy hodnotenia kostného veku patria:
1. Metódy Tanner-Whitehouse (TW1, TW2)
TW1 - Hodnotí tvar a veľkosť osifikačných centier ruky a zápästia a posudzuje každú kosť.
Každej kosti je priradený jeden z 8 stupňov zrelosti. Každé štádium má bodové skóre, ktoré sa
nakoniec spočíta. Hodnoty od 0-1000 sa interpretujú pomocou tabuliek, kde 1000 je ukončený
skeletálny vývoj. Tieto metódy určujú skeletálny vek s presnosťou na desatiny roku.
TW2 - hodnotenie 3000 britských detí zodpovedá výskumom rôznych európskych krajín dnes
však už nie je považovaný za mimoriadne presný (desatiny roka) vzhľadom na skoršie
dospievanie populácie.
2. Tanner, Healy, Goldstein, Cameron (TW3)
TW3 – z roku 2001 je inovovaná TW2 na populáciách belgických, španielskych a amerických
detí. Táto metóda reflektuje súčasnú akceleráciu dospievania v populácii. Rozdiel medzi TW2
a TW3 je 1 rok. Je výhodná aj pre aktuálnosť referenčných dát a malú časovú náročnosť (20
min).
3. Metódy Greulich-Pyle (G-P)
Ide o porovnávacie metódy RTG snímok ruky a zápästia s fotografickými štandardmi atlasov,
ktoré pozostávajú z 29 predlôh pre dievčatá a 31 pre chlapcov. Ide o tzv. „atlas matching“. Ide
o metódy na základe výskumu z roku 1959 z podkladov z 30-tych rokov minulého storočia na
skupine cca 2500 amerických detí. Toto hodnotenie je považované za veľmi subjektívne.
RTG ruky a zápästia je zdrojom kľúčových informácií pre metódy forenzného určovania veku
u jedincov, ktorých dátum narodenia nie je známy. Jedná sa často o juvenilných jedincov,
ktorých status migranta, trestná zodpovednosť či iný dôvod vyžadujú spoľahlivé určenie
biologického veku.
Väčšina svetovo rešpektovaných štúdií a metód pre určovanie skeletálnej zrelosti bola
založená na dátach detí európskeho pôvodu (kaukazského typu). Aplikovateľnosť týchto
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hodnotení bola dlho predmetom kontroverzných diskusií či je možné metódy určovania
skeletálneho veku aplikovať rovnako na iné etniká. Viac než 80 publikácií v tejto oblasti
vyhodnotil výskum A. Schmelinga (2000). Záverom bolo, že skeletálne dozrievanie prebieha
v identických štádiách pre všetky etnické skupiny. Prípadné časové rozdiely medzi rôznymi
etnikami sa ukázali byť nezávislé na etnickom pôvode. Rozhodujúcim sa pri týchto rozdieloch
ukázal socioekonomický status danej populácie, ktorý bol rozhodujúci pre rýchlosť maturácie
kostí. Pri jedincoch pochádzajúcich z oblastí s nižšou životnou úrovňou sa ukázala rýchlosť ich
skeletálnej maturácie ako pomalšia. Preto by mohlo byť stanovenie skeletálneho veku
u týchto jedincov skôr podhodnotené voči ich reálnemu veku.

Hodnotenie maturácie krčných stavcov z laterálnej projekcie pomocou AI
Vyhodnotenie skeletálneho veku na základe bočnej projekcie a profilu prvých štyroch krčných
stavcov bolo predmetom kontroverzií najmä ohľadom reprodukovateľnosti meraní. Táto
metóda je označovaná ako CVM (Cervical Vertebrae Maturation). Jej hlavnou výhodou je
odbúranie potreby zhotoviť extra snímku ruky (v prípade, že už bolo realizované RTG s
informáciou bočnej projekcie hlavy vrátane krčných stavcov). Môže ísť o teleRTG snímku, či
výstup z celohlavového CBCT. CVM metóda sa používa najmä pri identifikácii skeletálneho
veku vzhľadom na nástup puberty u daného jedinca. Má 6 štádií (CM1-CM6).
Porovnanie CVM k HWM metóde (Hand-Wrist-method) (Perinetti et al., 2013).
CVM1-3 sú prepubertálne a ideálne obdobie pre modifikácie rastu
Zmeny tvaru stavcov C2, C3 a C4 medzi 7 až 20 rokom:
CVM1 sú stavce C3 a C4 trapezoidného tvaru
CVM2 obvykle indikuje nástup rastového špurtu, dolná hrana C2 má konkavitu a C3 a C4 sú
trapezoidy
CVM 3 reprezentuje maximum mandibulárneho rastu a dolné hrany C2 a C3 majú konkavity a
C3 a C4 sú buď trapezoid alebo horizontálny obdĺžnik
CVM 4 všetky dolné hrany ukazujú konkavity a C3 a C4 sú horizontálny obdĺžnik
CVM 5 všetky dolné hrany ukazujú hlboké konkavity a minimálne jeden z C3 alebo C4 sú
štvorcové
CVM6 všetky dolné hrany ukazujú hlboké konkavity a telá C3 a C4 sú vertikálne obdĺžniky
(Wong et al., 2009)
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VIII. 3D Tlač v konzervačnom zubnom
lekárstve a protetike
(Stano Peter, Thurzo Andrej)
3D tlač nedávno spôsobila revolúciu vo svete zubného lekárstva a konzervačné zubné
lekárstvo a protetika nie sú výnimkou. Zubné lekárstvo je jedna z oblastí medicíny, ktoré boli
najviac zasiahnuté modernými technológiami. Nové CAD/ CAM technológie, ako napríklad
frézovanie, zmenili tento medicínsky odbor od základov. Ortodoncia, dentoalveolárna
chirurgia a maxilofaciálna chirurgia boli prvé oblasti zubného lekárstva, ktoré začali využívať
výhody 3D tlače v klinických postupoch. Počas posledných rokov dorazil tento trend aj do
oblastí konzervačného zubného lekárstva a protetiky, ktoré začali 3D tlač využívať na
uľahčenie, zrýchlenie a zvýšenie spoľahlivosti a reprodukovateľnosti klinických postupov
a v neposlednom rade na zníženie finančných nárokov na ošetrenie. Hlavnou úlohou týchto
oblastí zubného lekárstva je štúdium, diagnostika a liečba ochorení zubov a ich podporných
štruktúr a ich funkčná a estetická rehabilitácia podľa požiadaviek jednotlivca.

3D tlač výsledného Digital Smile Design-u
V momente, kedy je výsledný Digital Smile Design dokončený, prichádza čas na jeho
odprezentovanie pacientovi. Po akceptovaní dizajnu pacientom, môže byť dizajn priamo
exportovaný z DSDApp ako STL súbor. STL súbory sú široko využívané vo svete 3D tlače
a CAD/CAM technológií. Pre uľahčenie pochopenia, STL súbor je typ súboru, ktorý môže byť
otvorený v CAD softvéri, akým je napríklad Meshmixer. V tomto kroku, kedy máme STL súbor
wax-upu nášho dizajnu, môžeme pokračovať buď zhotovením mock-upu, aby sme potvrdili
správnosť tvaru zubov, ktorý sme vybrali, alebo môžeme priamo pristúpiť k zhotoveniu
trvalého fixného riešenia, ak si to pacient praje.
Hlavnou výhodou digitálneho pracovného postupu a súboru STL je, že finálne fixné náhrady
budú mať presne rovnaký tvar ako mock-up. Tento STL súbor môžeme použiť na tlač v 3D
tlačiarni, buď priamo na vytlačenie mock-upu, alebo na vytlačenie modelu digitálneho
wax-upu. Po vytlačení modelu wax-upu môžeme zhotoviť mock-up konvenčným postupom,
zhotovením silikónového kľúča a použitím bis-akrylátovej kompozitnej živice. Bis-akrylátová
živica sa nanáša do silikónového kľúča a prikladá na zuby pacienta. Po vytvrdnutí živice a sňatí
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silikónového kľúča je nový tvar zubov reprodukovaný v ústach pacienta. Podobným
postupom, vytlačením modelu wax-upu, zhotovením transparentného silikónového kľúča
a použitím injekčnej kompozitnej techniky môžeme zhotoviť aj trvalé kompozitné
rekonštrukcie. Do silikónového kľúča je potrebné vytvoriť otvor pre každý zub, tento
silikónový kľúč je nasadený na zuby pacienta a cez otvory je do silikónového kľúča aplikovaný
tekutý kompozitný materiál, ktorý je následne svetlom vytvrdený, opracovaný a vyleštený.
S pomocou moderných rýchlych 3D tlačiarní môžeme Digital Smile Design mock-up vytlačiť aj
priamo z biokompatibilnej živice. Týmto spôsobom je mock-up priamo vytlačený 3D
tlačiarňou a nasadený na pacientove zuby.
Keď sa rozhodneme, čo chceme vytlačiť z nášho STL súboru, musíme analyzovať, či náš súbor
potrebuje pre tlač podporné štruktúry (z ang. Supports) alebo nie. Ak ich nepotrebuje
môžeme priamo použiť softvér, ktorý nám vytvorí vrstvy pre 3D tlač a súbor vytlačiť.

Obrázok 81 - trojčlenný mostík podporné

štruktúry

programe

PrusaSlicer

vytvorené

v

(Z archívu

autora).

Väčšina súborov bohužiaľ potrebuje na správne vytlačenie nejakú formu podporných štruktúr.
Manuálne vytváranie podporných štruktúr môže byť niekedy veľmi zložitý proces, našťastie je
v dnešnej dobe k dispozícii množstvo rôznych softvérov ako napríklad PrusaSlicer, ktoré
zvládnu tento proces automaticky.

129 / 225

Obrázok 82 - Slice 154 z 421. Na výrobu vrstiev bol použitý Chitubox 64.

3D tlačiarne fungujú na princípe vrstvenia, výsledný 3D tvar vytvárajú vrstvu po vrstve. Pre
predstavu, jednoduchý model zubov môže byť vytvorený z viac ako tristo vrstiev hrúbky 50
mikrometrov. Keďže je každý STL súbor trojrozmerný objekt, musíme z neho vytvoriť vrstvy
aby sme ho mohli na 3D tlačiarni vytlačiť. Každá 3D tlačiareň má od svojho výrobcu
odporúčaný program na vytváranie týchto vrstiev. Takýto program sa označuje ako slicer (z
ang. slice - nakrájať). Pracovný postup závisí od konkrétneho typu tlačiarne, ale základné
kroky sú totožné. STL súbor sa importuje do sliceru, operatér vloží potrebné nastavenia
a slicer vytvorí vrstvy. Najväčšie rozdiely medzi 3D tlačiarňami, čo sa týka procesu vytvárania
vrstiev (z ang. slicing), sú v kroku vkladania potrebných nastavení. Drahšie 3D tlačiarne
väčšinou vyžadujú iba zadanie výšky vrstiev a výber živice, s ktorou chceme tlačiť. Lacnejšie
3D tlačiarne väčšinou vyžadujú aj zadanie parametrov ako doba osvietenia normálnych
vrstiev, doba osvietenia základných vrstiev, počet základných vrstiev atď.
Po dokončení tohto procesu nastáva čas preniesť navrstvený súbor (z ang. sliced file) do 3D
tlačiarne, naplniť vaničku živicou a spustiť proces tlačenia. Po dokončení procesu tlačenia,
musíme výtlačok zbaviť zostatkovej živice – väčšinou kúpeľom v izopropyl alkohole a následne
ho vytvrdiť v UV piecke, väčšinou svetlom o vlnovej dĺžke 405nm (Form Cure, Phrozen Cure).
Biokompatibilné živice majú špeciálne postupy tak, aby nadobudli úplnú biokompatibilitu.
Tieto postupy sú bližšie popísané v kapitole o biokompatibilite živíc.
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3D tlač v zubnej protetike
Zubná protetika je oblasťou zubného lekárstva, ktorá sa zaoberá hlavne chýbajúcimi tvrdými
a mäkkými tkanivami a jej hlavným cieľom je tieto tkanivá nahradiť rôznymi druhmi náhrad –
inlaymi, onlaymi, korunkami, mostíkmi alebo protézami. Tieto náhrady môžu byť fixné,
vyberateľné alebo podporené implantátmi. Protetická liečba je ale často veľmi finančne
náročná, preto 3D tlač prináša možnosť znížiť výslednú cenu takéhoto ošetrenia.

Dočasné 3D tlačené náhrady
Dočasné náhrady v zubnej protetike umožňujú lekárovi udržať stabilitu počas liečenia
dlhodobejších komplexných prípadov a poskytujú viac času na jednotlivé procedúry počas
viacerých návštev. Liečba komplexných prípadov v zubnej ambulancii sa bez dočasných
náhrad nezaobíde, ak by neboli použité, mohlo by sa stať, že stratíme kontrolu nad procesom
liečby, čo bude v konečnom dôsledku viesť k zbytočnému stresu počas ošetrovania pacienta
a môže to spôsobiť skoré zlyhanie následne použitých trvalých náhrad (Mizrahi, 2019).
V posledných rokoch sa dočasné náhrady zhotovené 3D tlačou stali veľmi lákavou ponukou
pre zubných lekárov. Jedným z hlavných aspektov dočasnej náhrady je jej presný okrajový
uzáver. Nepresnosť okrajov dočasnej náhrady zákonite vedie k akumulácii zubného povlaku,
prenikaniu baktérii medzi náhradu a tvrdé zubné tkanivá, zvýšenej citlivosti zubných tkanív,
vzniku zubného kazu a k ochoreniam parodontu. Štúdia vykonaná v roku 2017 konštatovala,
že 3D tlačené dočasné náhrady majú vyhovujúce vlastnosti pre použitie v ústnej dutine,
napriek tomu, že v nej nebola použitá najpresnejšia tlačiareň (Tahayeri et al., 2018). Novšie
štúdie z roku 2020 dokonca hovoria o tom, že 3D tlačené dočasné náhrady majú lepší okrajový
uzáver v porovnaní s frézovanými a liatymi dočasnými náhradami (Chaturvedi et al., 2020).
Biokompatibilné živice, ktoré sa používajú na zhotovenie týchto náhrad, sú plnené
anorganickým plnivom, rovnováha medzi živicou a plnivom dáva tomuto materiálu potrebnú
silu a odolnosť voči opotrebovaniu. Množstvo plniva má priamy vplyv na odolnosť týchto
materiálov voči opotrebovaniu rovnako ako je tomu pri kompozitných živiciach používaných
ako výplňové materiály. Väčšina materiálov na 3D tlač obsahuje relatívne nízke množstvo
plniva, čo ich kvalifikuje len na použitie ako dočasné riešenie. V tomto aspekte ale ukazujú
v štúdiách podobné výsledky opotrebenia ako dočasné PMMA materiály určené pre
CAD/CAM frézovanie (Kessler et al., 2019).
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3D tlačený mock-up
V minulosti, keď pacient prišiel za zubným lekárom s požiadavkou, že chce zmeniť estetiku
svojho úsmevu, väčšinou sa stávalo, že zubný lekár zuby vypreparoval, zobral odtlačky, vyrobil
provizórne náhrady a v ďalšom sedení nacementoval nové náhrady bez zásahov pacienta do
tohto procesu. Tvar zubov, niekedy dokonca ich farba, boli často vyberané zubným lekárom
alebo zubným technikom. Tento prístup k tomuto spôsobu ošetrenia často spôsoboval
nezhody medzi lekárom a pacientom po odovzdaní trvalých zubných náhrad.
Diagnostický mock-up je pomerne rýchla a priama procedúra, ktorá poskytuje okamžitú
spätnú väzbu od pacienta ešte pred začiatkom liečby. Výhodou tejto techniky je, že
požadované zmeny môžeme klinicky vizualizovať, vyskúšať ich v kľudovej polohe, počas
úsmevu pacienta a tiež vyhodnotiť vplyv týchto zmien na fonetiku. Okrem toho je pacient
aktívne

zapojený

do

diagnostického procesu, poskytuje spätnú väzbu a cíti sa

spoluzodpovedný za konečný výsledok. Pacient bude s väčšou pravdepodobnosťou
akceptovať výsledok, na ktorého tvorbe, vizualizácii a diagnostike sa podieľal (Simon a
Magne, 2008).
Ďalšou výhodou mock-upu je, že nám umožňuje preparovať tvrdé zubné tkanivá na zubné
fazety oveľa menej invazívne a zachovať viac skloviny. Veľmi dôležitým aspektom pre
zhotovenie keramických faziet je dostatočná hrúbka keramiky. Keramické fazety sú
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limitované minimálnou hrúbkou materiálu, nedostatočná hrúbka môže spôsobiť poškodenie
a odlamovanie výslednej práce. Bez použitia mock-upu lekár často odstraňuje sklovinu alebo
dokonca obnažuje dentín na miestach zubu, kde to nie je potrebné, pretože je na nich
dostatočné množstvo priestoru pre fazetu. Ako publikovali Pascal Magne, Urs C. Belser a ďalší
autori, na určenie potrebnej hĺbky preparácie môžeme použiť špeciálne hĺbko-rezné vrtáky (z
ang. depth-cutting burs), ktorými preparujeme pacientove zuby cez mock-up. Takto
vytvoríme preparáciu, ktorá sa riadi finálnym objemom náhrady. Niektoré oblasti zuba budú
preparované viac, niektoré možno nebudú preparované vôbec - všetko to závisí od priestoru,
ktorý musíme vytvoriť pre naše výsledné náhrady (Magne a Belser, 2004).

Ako už bolo popísané vyššie, konvenčný postup zhotovenia mock-upu využíva silikónový
odtlačkový materiál na vytvorenie silikónového kľúča – tento je v podstate negatívom
wax-upu, ktorý pripravil zubný technik. Silikónový kľúč je potom naplnený samotuhnúcou
bis-akrylátovou kompozitnou živicou a priložený na pacientove - zatiaľ nedotknuté zuby. Po
sňatí silikónového kľúča a odstránení prebytkov je nový úsmev prezentovaný pacientovi.
3D tlač nám umožňuje vytlačiť mock-up v dvoch rôznych formách. Prvou formou sú
mock-upové škrupinky (z ang. shells), ktoré sú veľmi tenké a podobné bezpreparačným
fazetám a potrebujú nejaký typ cementovacieho materiálu, aby držali na zuboch pacienta.
Druhou formou je mock-up fungujúci ako snímateľný úsmev (z ang. snap-on smile). Takýto typ
mock-upu využíva malé podbiehavé miesta, ktoré ho držia na mieste na zuboch pacienta bez
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použitia ďalších materiálov. Pacient si môže takto zhotovený mock-up zobrať domov, ukázať
ho rodine a kamarátom, prediskutovať s nimi svoj nový úsmev. Následne, keď sa vráti na
zubnú kliniku, povie lekárovi svoje konečné rozhodnutie a prípadné výhrady. Ak je pacient
s týmto dizajnom spokojný, zubný lekár môže pristúpiť k preparácii zubov a následnému
odovzdaniu trvalého fixného riešenia, ktoré bude vďaka digitálnemu postupu úplne totožné
s použitým mock-upom.

Obrázok 85 - Mock-upové škrupinky a mock-up fungujúci ako snímateľný úsmev (Z archívu
autora).

3D tlačené nepriame adhezívne náhrady
Adhezívne zubné lekárstvo úplne mení spôsoby, ktorými zubní lekári pristupujú k väčším
stratám zubných tkanív. Cieľom biomimetického zubného lekárstva (z ang. biomimetic
restorative dentistry) je zachovať čo najviac tvrdých zubných tkanív a prejsť od mechanickej
retencie k adhezívnej väzbe. Nepriame adhezívne náhrady ako inlaye, onlaye alebo fazety sa
dnes stávajú veľmi bežnými v zubnej praxi (Ferrais, 2017). Už vieme, že tieto typy náhrad
dokážeme tlačiť ako dočasné náhrady, ale dokážeme ich tlačiť aj ako náhrady trvalé? V roku
2020 neexistuje veľa materiálov pre 3D tlač, ktoré by o sebe tvrdili, že sú vhodné na výrobu
trvalých náhrad. Pár firiem však ponúka takéto materiály (Saremco Dental AG - Crowntec a
BEGO – Varseosmile Crown Plus). Oba materiály sú kompozitné živice obohatené
o anorganické plnivo s cieľom zlepšiť ich mechanické vlastnosti, aby mohli byť použité ako
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trvalé náhrady, na druhú stranu v tejto oblasti je stále potrebný výskum a k dnešnému dňu
nemáme k dispozícii veľa štúdií, ktoré by sa zaoberali touto témou. Napriek tomu, že
v dnešnej dobe ešte tieto náhrady nevieme prediktabilne tlačiť priamo, môžeme využiť 3D tlač
v procese výroby týchto náhrad. Mnoho výrobcov dnes ponúka dentálne odlievacie voskové
živice, ktoré sa používajú na 3D tlač digitálneho dizajnu vo vosku. Ďalším krokom je
zatmelenie týchto voskových náhrad, vypálenie vosku bezo zvyšku a tepelné lisovanie (z ang.
heat-press) keramických náhrad.

Využitie 3D tlače na zhotovenie snímateľných náhrad
Konvenčný postup zhotovenia snímateľnej zubnej náhrady si vyžaduje viacero návštev
v ambulancii zubného lekára a viacero krokov v zubnom laboratóriu. Tento proces je veľmi
náročný na ľudské a finančné zdroje. 3D tlačené snímateľné náhrady môžu ušetriť cenné
financie a čas, uľahčiť a zrýchliť pracovný postup. Množstvo výrobcov dnes ponúka živice na
výrobu protézových zubov, živice na výrobu protézových báz a dentálne odlievacie voskové
živice sa dajú použiť aj na výrobu kovových skeletov pre protézy. Digitálne snímateľné
náhrady môžu byť buď vytlačené celé zo živice vo farbe zubov a báza je personalizovaná
ružovým kompozitom, alebo môžu byť zuby a báza vytlačené zvlášť z rôznych živíc a následne
spojené dokopy.
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Obrázok 86 - Dočasná snímateľná náhrada časti zuborania(medzerník pre dospelých) môže
byť krátkodobé provizórium s cieľom premostenia obdobia až do finálnej sanácie či už z
dôvodu funkčného alebo estetického. Na obrázku modelovanie a rôzne 3D tlačené
biokompatibilné podoby (Class IIa) ©Thurzo, z archívu autora

Navádzaná endodoncia
Moderný koncept navádzanej endodoncie sa ukazuje ako spoľahlivá a bezpečná metóda
ošetrenia koreňových kanálikov. Po správnej diagnóze je pracovný postup nasledovný:
v prvom kroku je potrebné zhotoviť CBCT sken s vysokým rozlíšením. Potom zhotovíme
digitálny intraorálny sken zo zubov pacienta buď priamo pomocou intraorálneho skenera,
alebo nepriamo naskenovaním konvenčného odtlačku, či sadrového modelu optickým
skenerom. V nasledujúcom kroku sa obidva skeny (CBCT a intraorálny sken) spoja pomocou
špeciálneho softvéru na spracovanie obrazu. Potom sa pomocou 3D navádzacieho softvéru
navrhne šablóna podľa požadovaného smeru prístupu. V poslednom kroku sa takto navrhnutá
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šablóna vytlačí na 3D tlačiarni. Navádzaná endodoncia patrí medzi techniky so sľubnou
budúcnosťou, ponúka vysokú prediktabilitu a znižuje riziko iatrogénneho poškodenia. Môže
pomôcť znížiť invazivitu ošetrenia a čas pacienta, ktorý strávi v stomatologickom kresle. Tieto
postupy by sa ale mali interpretovať veľmi opatrne, pretože sú založené na obmedzenom
množstve dôkazov, malom množstve kazuistík a in vitro a in vivo štúdií (Moreno Rabie et al.,
2020).
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IX. 3D tlač v detskom zubnom lekárstve
(Thurzo Andrej, Novák Bohuslav)
V detskom zubnom lekárstve možno využiť 3D tlač pri väčšine aplikácií opisovaných v iných
kapitolách. Je však niekoľko špecifík vo vzťahu k detskému veku, ktoré u dospelých nie sú
vhodné resp. strácajú význam. Sú to napríklad:
● 3D tlačený Dynamický medzerník po predčasných stratách mliečnych zubov
● 3D tlačené Provizóriá na preklenutie zvyšku detského obdobia (napríklad pri čakaní na
vek vhodný pre zavedenie implantátu)
● 3D tlačené Expandéry trhajúce ešte nezrastené raphe palati (u dospelých SARME)
● 3D tlačené Carriere distalizéry v prípadoch meziorotovaných horných prvých molárov
po predčasných stratách mliečnych zubov ich distorotáciou okolo palatálneho koreňa

Dynamický medzerník
Princípom dynamického medzerníka u detí je využitie silnej stránky 3D tlače a to
kvantitatívnej produkcie individualizovaných pozmenených variant biokompatibilných prvkov.
V tomto prípade sekvencie medzerníkov,
zhotovených 3D modelovaním, obvykle z
introrálneho skenu, a vytlačených z
biokompatibilného materiálu. Ide o 3D
modely, ktoré rešpektujú anatómiu danej
medzery (ďasná, zuby).
Obrázok 87 - Sekvencia medzerníkov v
zmiešanom

chrupe

u

dieťaťa

pri

mezializujúcej sa 36. Individualizovaná
biokompatibilná

3D

tlač

(Class

IIa)

sekvencie medzerníkov predlžujúcich sa
o 0,1 mm určených na týždennú výmenu.
©Thurzo, z archívu autora
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Klinický účel medzerníka u detí je zabránenie mezializácie trvalých zubov pri predčasných
stratách mliečnych zubov a v prípade dynamického medzerníka(sekvencie zväčšujúcich sa
komplementov zubného oblúka) dokonca miernu distalizáciu mezializovaného prvého
trvalého molára. Sekvencia 3D tlačených medzerníkov obvykle spočíva na mezio-okluzálne
ploche trvalého moláru a zvyškového mliečneho zhryzu - meziálneho mliečneho zubu
(prekleňujúc tak medzeru). Pre vyššiu stabilitu môže takýto medzerník využívať aj tvar časti
alveolu.

3D tlačené dlhodobé provizóriá adhezívnych mostíkov
Hypodoncie zubov, najčastejšie laterálnych rezákov v esteticky citlivej časti zuboradia u detí,
vyžadujú estetickú formu riešenia, ktorá umožní preklenúť obdobie až do veku vhodného pre
zavedenie implantátu. Počas tohto obdobia je potrebné kompenzovať medzery, ktoré môžu
byť ortodontickou liečbou pripravené

symetricky pre budúce korunky na implantátoch.

Medzery kompenzujeme nielen z estetických dôvodov, ale aj z dôvodu zabezpečenia funkcií
artikulácie a odhrýzania.
Napríklad pri dopĺňaní medzier pri hypodoncii 12 a 22 nám 3D tlač umožňuje individualizáciu
tvaru takéhoto adhezívneho mostíka bez potreby akejkoľvek invazívnej formy úpravy povrchu
susedných zubov. Priama tlač certifikovaným bielym fotokompozitom a intraorálny sken
umožnia zhotovenie monolitu palatálne kotveného - lepeného buď len na centrálne rezáky
alebo aj ako kompletné premostenie na zuboch 11, 13, 23 a 21.
Myšlienka adhezívnych mostíkov (tzv. Marylandských) spočíva hlavne v ochrane okolitých
zubov, na ktorých je nahrádzaný zub uchytený. Kým pri konvenčnom mostíku sa kotviace
(pilierové) zuby obrusujú po celom obvode minimálne o 1 milimmeter, pri konvenčnom
Marylandskom mostíku sa nahrádzaný zub kotví pomocou kovových krídelok lepených na
susedné zuby. V prípade využitia monolitnej biokompatibilnej 3D tlače ide o individualizovanú
bázu verne kopírujúcu povrch tlak nesúcich zubov. Teda krídelká ani iné prvky takéhoto
adhezívneho 3D tlačeného mostíka nie sú kovové a nevyžadujú invazívny zásah do okolitých
zubov.
Problémom takéhoto mostíka môže byť poškodenie pri väčších žuvacích či páčivých tlakoch
na medzičlen. Krídelká takéhoto 3D tlačeného adhezívneho mostíka podkladové zuby
nepoškodí.
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Obrázok 88 - Postup 3D tlače prvého adhezívneho provizória (v zmysle Marylandského
mostíka) u teenagera s hypodonciou 12 a 22 po ortodontickej liečbe, čakajúcej na vhodný
vek pre zavedenie implantátov. Tlačiareň Form 2, materiál A1, Denture Teeth Resin ©Thurzo
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Obrázok 89 - Postup
lepenia
prvého
adhezívneho
provizória v odtieni A1
u
tínedžerky
s
možnosťou
neskoršieho
glazovania povrchu
pre vytvorenie lesku a
pigmentovania
pre
prirodzenejší vzhľad
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Obrázok 90 - Pred a po lepení prvého adhezívneho provizória v zmysleMarylandského
mostíka. Funkčné a estetické preklenutie medzier zlepšuje nielen artikulačnú funkciu.
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X. 3D tlač v ortodoncii
(Thurzo Andrej, Urban Renáta, Urbanová Wanda )

Využitie bio 3D tlačených modelov
jedným z prvých a zároveň najbežnejších použití 3D tlače v ortodoncii - čeľustnej ortopédii
bola 3D tlač zubných študijných modelov pred ortodontickou liečbou a po nej. Tie sa bežne
zhotovovali z fyzických alginátových alebo silikónových odtlačkov a odlievali sa do podoby
modelov zo sadry. Tieto boli spolu so zdravotnou dokumentáciou z archívnych dôvodov
odkladané a po pár rokoch predstavovali nezanedbateľnú ťarchu. Forma digitálnych modelov
túto potrebu fyzickej reprodukcie nahradila a umožnila nielen exaktnejšie analýzy, ale aj fúzie
týchto modelov a ďalšieho kontextu - dát z CBCT prípadne skenov tváre. 3D tlačené modely
zubov však nie sú výsostnou doménou čeľustnej ortopédie. Používajú sa aj v iných oblastiach
zubného lekárstva v mnohých podobách a účeloch. Najčastejšie ako fyzické nosiče
protetických prác, či fyzické modely pre demonštráciu pacientovi, či podklad na zhotovenie
individualizovanej pomôcky. Najčastejšie sú v ortodoncii,okrem opísaných účelov, používané
na “vákuovanie”. Proces, v rámci ktorého sa povrch modelu v podtlaku prekryje zohriatou
termoplastickou fóliou a táto po vychladnutí stuhne a verne kopíruje povrch 3d modelu. Môže
ísť o stabilizačné dlahy či iné aplikácie, napríklad bieliace či regeneračné dlahy. Odovzdávanie
ortopedických pomôcok ako napríklad hyrax je štandardne na modely zubov na ktoré bol
zhotovovaný, podobne nezriedka pri plánovaní ortognátnych operácií sú operačné dlahy
dodané na 3D tlačených modeloch. Úprava hrán modelu môže byť realizovaná tak, ako bolo u
sadrových modelov zvykom. Kľúčové je, aby z nich bolo možné spoľahlivo určiť reálny záhryz,
registrovaný pri zhotovení intraorálneho skenu. Od roku 2021 je možné na viacerých
“low-cost” dostupných(do 500€) LCD foto-polymerizačných 3D tlačiarňach tlačiť modely v 4K
rozlíšení a vyššom. Čas potrebný pre zhotovenie jednej do 2 sekúnd poskytuje rozumné
produkčné časy. Takto rozlíšenie, čas tlače a ekonomické parametre spoľahlivo predčili starý
spôsob odtlačkových hmôt, odlievania sadrou a následného brúsenia modelu. Generácie
týchto tlačiarní majú obvykle monochromatický zdroj UV LCD, ktorý je tepelne stabilný a má
oveľa dlhšiu životnosť ako bežné LCD tlačiarne. Možno s ním tlačiť viac ako 2 000 hodín.
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Obrázok 91 - Fyzicky vytlačené 3D
modely

intraorálnych

skenov

majú

bežne softvérom domodelované bázy,
pre

jednoduchšiu

manipuláciu.

Sú

štandardom pri odovzdávaní rôznych
individualizovaných
pomôcok

ako

ortopedických
napríklad

Hyrax.

©Thurzo, z prednášky ITAPA 2015.

Obrázok 92 - 3D

tlač

modelov

v

ortodoncii je využívaná nielen na
archiváciu či vákuovanie. ©Thurzo, z
archívu autora.
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3D tlač pri technikách posunov zubov
Biomechanický princíp posunu zubov sa už tisícročia nezmenil. Už z čias starovekého Egypta
dokladujú archeologické nálezy, neskôr napodobované Etruskami a Grékmi, že túžba po
usporiadanom a kompletnom zhryze je odveká. Väčšina archeologických nálezov dokladuje
najmä pokusy o doplnenie chýbajúcich zubov či už z funkčných alebo aj estetických dôvodov.
V niektorých prípadoch išlo aj o primitívne prepojenia medzi zubami povrázkami z čriev
zvierat, ktoré mohli na zuby vyvíjať tlak a teda utilizovať historicky nemenný
biomechanizmus. Tento stojí aj za súčasným posúvaním zubov, teda pôsobením dlhodobého
tlaku na zuby dôjde k aktivácii osteoblastov a osteoklastov v periodontálnej štrbine,
následkom čoho sa zub začne v kosti(alveole) presúvať. Ak tieto sily neprekročia určité limity,
tak nedôjde k pozorovateľnej resorbcii koreňa zuba a kosť sa prebuduje. Tento biomechanický
princíp sa už tisícročia nemení, menia sa naše “nástroje” pre aplikáciu týchto síl na zuby a ich
sofistikovanosť. Rímsky spisovateľ Celsus (25 pr.n.l. - 50 n.l.) popisoval metódu vyrovnania
krivého zuba až “tlakom prsta na zub”.

Obrázok 93 - Najčastejšie staroveké nálezy boli v podobe kovových pásikov alebo šnúrok z
prírodných vlákien pochádzajúcich z vnútorností oviec a kôz („catgut“ – cattle gut). Neskôr v
17-18. storočí dômyselné intraorálne aparáty. ©prednášky MUDr.Thurzo

Napriek historickým nálezom sa za začiatky ortodoncie a presunov zubov považuje až aparát
Pierre Faucharda z prelomu 17. a 18.storočia, ktorý bol zhotovený zo vzácneho kovu a mal tvar
podkovy. Bol umiestnený na zubný oblúk a nitkami priťahoval zuby k sebe, formujúc tak
usporiadanejšie zuboradie.
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Obrázok 94 - Pierre Fauchard (1678-1761) prepojil zubné lekárstvo a vedecké bádanie,
prisudzuje sa mu zubno-oblúková podkova expandujúca zubný oblúk a niťami priťahujúca
krivé zuby do usporiadanejšieho oblúka. ©Thurzo, z archívu autora

V súčasnosti sú v čeľustnej ortopédii-ortodoncii dve najrozšírenejšie skupiny techník presunov
zubov - čo do technologickej skupiny nástrojov a spôsobu prenosu síl na zuby:
1. Fixné aparáty
a. fixné aparáty lepené na vestibulárne plochy zubov
b. fixné aparáty lepené na lingválne plochy zubov
2. Snímateľné aparáty
a. staršie

typy

snímateľných aparátov nosené mimo aktívneho života

(rozprávanie, jedenie) vyvíjajúce tlak na zuby priamo alebo utilizujúc vykrývanie
tlakových pôsobení jazyka či pier
b. novšie typy priesvitných vyrovnávačov, na celodenné nosenie, pôsobiacich
silami

prostredníctvom

attachmentov

resp.

povrchom

vyrovnávača

obklopujúcim celý odhalený povrch zuba
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3D tlač pri technologických inováciách v podobe neviditeľných lingválnych strojčekov a
neviditeľných dlahových strojčekoch bola kľúčová a bez nej by sa tento technologický drift
neudial. Fixné aparáty lepené na vnútorné (lingválne a palatálne) plochy zubov vyžadujú
mimoriadnu zručnosť lekára a sofistikovanosť technológie. Tieto povrchy zubov sú na rozdiel
od vonkajších - vestibulárnych povrchov oveľa variabilnejšie. Zatiaľ čo vestibulárne - viditeľné
povrchy sú klinicky dostupnejšie a “rovnejšie”, lingválne povrchy práve naopak. Konvenčné
“vonkajšie” fixné aparáty preto bez problémov využívajú prefabrikované univerzálne zámky.
Ortodontický zámok je lepený fixne na povrch zuba a uchytením ortodontického oblúka
prenáša tlak na zub. Rovnaký princíp je aj pri lingválnych 3D technikách, avšak individualizácia
týchto ortodontických zámkov je nevyhnutnosťou. Lingválne zámky boli vo virtuálnom setupe
umiestnené na zuby tak, aby každý mal individualizovanú bázu a následne boli vytlačené 3D
tlačiarňou tlačiacou voskom. Následne v procese odlievania, ktorý sa volá Metóda strateného
vosku (alebo aj stratenej formy) boli zhotovené z kovov ako je CrNi, CrCo alebo najčastejšie
AuPd. Najtypickejším kovom pre zhotovovanie takýchto zámkov bolo práve pre svoje
vlastnosti zlato-paládium. Pre umiestnenie týchto individualizovaných zámok na presné
pozície zubov pomáha nielen špecifická variabilita anatómie ale aj zhotovený transfer-tray,
ktorý zabezpečí presné pozície zámkov na zuboch. 3D lingválne zámky sú obvykle robené na
techniky preformovaných oblúkov, ktoré sú ohýbané roboticky.

Obrázok 95 - 3D tlač vytaviteľným voskom
umožnila zhotovenie individualizovaných 3D
lingválnych
zlato-paládia.

zámkov
Na

napríklad

obrázku

prípad

zo
s

hypodonciou zuba 12 (odraz v zrkadle).
Príklad 3D lingválnych zámkov a ich báz by
sa nezaobišiel bez technológie 3D tlače
©Thurzo, z archívu autora
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Obrázok

96

individualizovanou

-

Rozdiel
bázou

medzi

lingválneho

zámku (3D tlač) a univerzálneho zámku,
kde individualizáciu realizujeme cez extra
vrstvu lepidla. ©Thurzo prednáška 2015
pre Slovenskú ortodontickú spoločnosť,
kongres Piešťany - Porovnanie CAT a 3D
lingválnej techniky, z archívu autora.

3D tlač a celková digitalizácia procesov plánovania a zhotovenia 3D lingválnych zámkov
narazila na ekonomické limity metalurgie a pacientskeho komfortu. Napriek predstaveniu
samoligujúcich zámkov, ktoré predstavovali zjednodušenie predovšetkým pre lekára,
nevládzu konkurovať CAT technológiám nielen čo do ekonomickosti procesu výroby,
komfortu v ústach, ale v neposlednom rade aj vysokej údržbovosti aparátu nalepeného v
ústach s nevyhnutnosťou opráv a interakcií pacienta s lekárom v porovnaní s CAT.
Pri posunoch zubov pomocou formovaných dláh tiež dochádza k robotickému opracovaniu najčastejšie orezávaniu. Vákuovo formované termoplastické fólie sú ekonomicky výhodnejšie
než priama 3D tlač samotných dláh(vyrovnávačov). Dlaha je nesprávny, ale prakticky zažitý
názov. “Aligners” - vyrovnávače, správnejšie fólie zubami zpravidla hýbu, naopak dlahy majú
cieľ ich naopak stabilizovať.
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Obrázok 97 - V začiatkoch 3D lingválnej techniky v roku 2009 umožnilo 3D tlač lingválneho
zámku priamo na retinovaný očný zub 13 ešte počas jeho pozície v kosti analyzovanie CBCT,
ktoré potvrdilo, že 3D tvar retinovaného zubu v kosti je zrkadlom kontralaterálneho, správne
eruptovaného, očného zubu. Extrakcia prítomného mliečneho zuba bola z estetických
dôvodov realizovaná až na konci migrácie zubu 13. Finálny výsledok bol po stabilizácii
pripravený na rekonturáciu nadbytočnej gingívy, ©Thurzo prednáška 2015 pre Slovenskú
ortodontickú spoločnosť, kongres Piešťany - Porovnanie CAT a 3D lingválnej techniky, z
archívu autora.

Obrázok 98 - Stabilita výsledku 3 roky po liečbe - 3D lingválna technika je dodnes,
napriekvysokej “údržbovosti” pri zaraďovaní retinovaných zubov efektívnejšia než CAT, ©
Thurzo, z archívu autora (video poskytnuté do archívu pacientkou)
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Zhotovenie vyrovnávačov z fólií je jednoduchý a finančne dostupný spôsob zhotovenia série
fólií ktoré z princípu na zuboch nesedia - nekopíruju aktuálnu pozíciu zuba, ale obsahujú posun
obvykle v rozsahu 0,15-0,25 mm a po 14 dňoch nosenia tejto pružnej fólie, zub z pravidla
zareaguje posunom. Protokoly nosenia fólií si rôzni praktici upravujú podľa svojich skúseností
a protokolov. Prípadne v závislosti na použití akcelerátorov liečby. 3D tlač biokompatibilnými
materiálmi má zatiaľ výrazné limitácie vo vlastnostiach použitej biokompatibilnej živice.
Termoplastické fólie sú v zubnom lekárstve už niekoľko desaťročí a za tú dobu prešli
rozsiahlym výskumom. Pri svojej minimálnej hrúbke stále predčia pružnosťou, tvrdosťou,
neporéznosťou a inými fyzikálnymi vlastnosťami aktuálne úzke spektrum biokompatibilných
živíc. Perspektíva 3D tlače dáva možnosť v budúcnosti využitia materiálov s pamäťou či len
jednoducho utilizovať možnosť variability hrúbky vyrovnávača v rôznych úsekoch
vyrovnávača. Termoplasticky formované fólie pre svoju
efektivitu nevyžadujú len podklad 3D tlačeného modelu,
ale aj fixne lepené úchytky (attachmenty) na povrchu
zubov.
Obrázok

99

-

Princíp

posunu

zuba

priesvitným

vyrovnávačom formovanom na 3D tlačenom modele.
©Thurzo, z archívu autora
Obrázok 100 - Biomechanické princípy
posunu zuba v kosti sa po stáročia
nezmenili. Dlhodobejším tlakom navodená
aktivácia osteoblastov a osteoklastov v
preiodontálnej
biomechanický

štrbine

je

základý

princíp resunu koreňa

zubu v kosti. Pri posunoch navodených pôsobením síl priesvitného
vyrovnávača je nezriedka potrebné aplikovať sily na plochy s dobrou
kontrolou biomechanického vektoru sily a preto sú na zuby fixne lepené
attachmenty - úchyty. ©Thurzo, z archívu autora
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Obrázok 101 - Rozsah plôch pre prenosy síl z
ortodontického aparátu pri porovnaní vonkajších a
vnútorných fixných zámkov ako aj alignerov priesvitrných vyrovnávačov. Čím väčšiu plochu
pokrývajú,

tým

viac

možností

kombinácie

retenčných prvkov a efektivity biomechanických
vektorov má aparát k dispozícii. Druhý aspekt je sila
v týchto miestach, ktorá je v prípade fixne
prilepeného prvku rádovo lepšia než pri aparáte
snímateľnom. ©Thurzo, z archívu autora

3D tlač distalizéra typu Carriere
Carriere distalizér je ortodontický aparát pre korekciu nesprávneho postavenia trvalých zubov,
ktoré sú v maloklúzii najčastejšie následkom ich nesprávnej erupcie do meziálneho
postavenia. Princíp distalizácie horných molárov spočíva v ich distorotačnom pohybe okolo
ich palatálneho koreňa. Konvenčný Carriere distalizér je zakrivená kovová tyčka na jednom
konci prilepená na očný zub, na druhom k moláru. Čeľustný ortopéd pomocou elastických
ťahov zaťaží tento systém dostatočnými silami pre posun zubov. Priemerná dĺžka terapie
týmto distalizérom je 4-5 mesiacov.
Biomechanickým princípom distalizérov tohto typu je flexibilné skĺbenie v distálnej časti
distalizéra(na moláre). Takéto skĺbenie umožňuje distalizačný a zároveň distorotačný posun
molára tlakom prenášaným z očného zuba v danom kvadrante. Skĺbenie v podobe
obmedzeného elipsového kĺbu umožňuje neprerušenú distalizáciu a distorotáciu molára ako
aj jeho výškové zmeny vo vzťahu k očnému zubu na ktorom je distalizér fixne prilepený. Bez
takéhoto skĺbenia by už pri malom posune došlo k tenzii a následnému odlepeniu z povrchov
zubov prípadne zablokovaniu biomechanických vektorov síl či poškodeniu častí distalizéra.
Pre využitie 3D plánovania a 3D tlače je pre nás mimoriadne zaujímavá 3D tlač
transparentnými biokompatibilnými živicami, ktoré umožnia absolútnu individualizáciu
takéhoto distalizéra nielen do dĺžky a šírky, ale aj umožnia adherovať ho cez individualizované
bázy, absolútne komplementárne k topoanatomickým osobitostiam povrchov zubov daného

151 / 225

pacienta. V neposlednom rade umožnia už nízkonákladovú 3D tlač duplicitných klonov
takéhoto distalizéra. Je štandardom tlač troch klonov pre prípad poškodenia. Takýto aparát sa
spravidla neopravuje, ale po očistení sa komplet nahrádza novým klonom. Obrázky 102-106
zobrazujú postup jeho 3D modelovania v bezplatnom programe Meshmixer ako aj postup
jeho klinickej aplikácie u pacienta.

Obrázok 102 - Postup modelovania biokompatibilného individualizoovaného distalizéra typu
Carriere v bezplatnom programe Meshmixer. Digitálny intraorálny sken. ©Thurzo

Obrázok 103 - konvenčné metalické Carriere distalizéry nedosahujú mieru individualizácie,
ktorú poskytuje modelovanie priamo na intraorálnom skene pacienta a následná 3D tlač

Obrázok 104 - Vľavo distalizér s už naloženými ťahmi, vpravo naloženie elastických ťahov
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Obrázok 105 - Mobilita voľného kĺbneho spojenia dvoch častí 3D tlačeného distalizéra ©Th

Obrázok 106 - Klinický cieľ - presun rezákového stredu vo väčších rozsahoch je náročný na
CAT bez ortognátnej operácie(LeFort1). Zapojenie individualizovaného distalizéra do situácie
po distalizácii zubu 27(28 ex) a následnej distorotačnej distalizácii 26 v kombinácii s IPR a
expanziou, môže pri správnej compliance pacienta, postačovať.
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3D tlač pozicionérov - Jigs a “transfer trays”
Pojem “transfer tray” zatiaľ nemá ustálený slovenský preklad, ale ide o prenosovú šablónu/
nosič, ktorý má v sebe zachytené prvky, najčastejšie 3D lingválne ortodontické zámky. Tieto
sú zaliate vo flexibilnej hmote tohto nosiča, ide obvykle o biokompatibilný polyamid alebo iný
mäkší a pružný materiál. Tvar tohto nosiča je presne komplementárna k povrchom zubov a
zabezpečí presné nalepenie zámkov na správne miesto na zuboch. Transfer tray (nosič) sa
dnes bežne tlačí 3D tlačou.
Obrázok

107

-

Červenými

šípkami

označené

“transfer

trays” na presné lepenie
zámkov na zuby. Dnes
sa bežne zhotovujú 3D
tlačou. Materiál musí
byť flexibilný, pevný a
zároveň
biokompatibilný.
©Thurzo,

z

archívu

autora

3D tlačené “jigs” – sú de
facto pozicionéry pre
3D

lingválne

zámky.

Používajú sa pri presnom polohovaní prvku na obvykle jeden zub, kopírujú unikátnu anatómiu
okolia prvku (obvykle povrch zuba) tak, aby presne zapolohovali prvok v danom mieste.
Zhotovujú sa z dostupnejších krátkodobo-biokompatibilných materiálov. Pozicionéry zámkov
suplovali úlohu “transfer-trays” a boli určené individuálne na jednotlivé zuby. “Transfer-tray”
sa pri iniciálnom použití obvykle zniči a vyhadzuje, preto 3D tlačené pozicionéry, ktorých 3D
tlač trvala maximálne pár minút, boli praktické a nevyhnutné pre presné nalepenie
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lingválneho zámku na zuby, ktoré nemali dostatočne členitú anatómiu, ako napríklad očné
zuby.

Obrázok 108 - pozicionéry “jigs” sú 3D tlačené šablóny pre správne lepenie lingválnych
zámkov ©Thurzo 2015. Prednáška na kongrese Slovenskej ortodontickej spoločnosti, SOS
Piestany - Porovnanie CAT a 3D lingválnej techniky.
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3D tlač pri technikách expanzie zuboradia - 3D tlačený hyrax
3D tlač biokompatibilnými kovmi určenými do ústnej dutiny našla svoje uplatnenie aj pri
zhotovovaní individualizovaných prvkov ako je napríklad hyrax z chróm-kobaltu (CoCr). Hyrax
je pomerne masívny aparát s expanznou skrutkou určený na fixnú aplikáciu vo vzťahu k
expanzii hornej čeľuste. Individualizácia 3D tlačou umožňuje jeho objemovú redukciu a
zvýšenie pacientovho komfortu. 3D tlač tohto materiálu prebieha ako spekanie kovového
prášku. Samozrejmou podmienkou sú požadované certifikácie biokompatibilných materiálov
platné v rámci EU.

Obrázok 109 a 110 - 3D model prvého 3D tlačeného
chróm-kobaltového hyraxu v SR vytvoreného spekaním.
Hyrax slúžil na (RME) rýchlu palatálnu expanziu horného
zuboradia - u detského pacienta na roztrhnutie raphe
palati. Zasunutý je v ňom “kľúč” učený pre pacienta,
ktorý si každý deň, resp. rodič, spraví jednu otočku v smere šípky. ©Thurzo, z archívu autora

156 / 225

Takýto hyrax kopíroval povrchy zubov v takom rozsahu, aby postačoval pre fixnú adhéziu na
palatálnych plôškach celého horného zuboradia.

Obrázok 111 - Stav zhryzu pred
lepením hyraxu, bilaterálne skrížený
zhryz, plánovaná 40-dňová expanzia
(40 x 0,1 mm = 4 mm).

Obrázok 112 - 3D analýza - porovnanie intraorálnych skenerov pred, počas a po hyrax
expanzii:
1. deň 0 - zelená farba - iniciálny stav pred hyrax expanziou
2. deň 50 - fialová farba - stav po 40-dňovej expanzii
3. deň 60 - zlatá farba - expanzia ukončená a stabilizovaná, ťah kolagénových
Shrapeyových vlákien uzatvára diastému, expanzná skrutka bez zmeny
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Obrázok 113 - Vľavo: stav bezprostredne po nalepení hyraxu, Vpravo: vykonanie prvej otočky
v smere šípky pomocou kľúča, ktorý sa odovzdá pacientovi.

Obrázok 114 - Vľavo: stav 20 dní od začiatku expanzie, Vpravo: 30 dní od začiatku expanzie.

Obrázok 115 - Stav zhryzu v čase
dosiahnutia

maximálnej

expanzie

skrutky - 40 dní od začiatku expanzie.
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Obrázok 116 - Expanzia 3D tlačeným hyraxom roztrhla podnebný šev:
1. stav pred expanziou, bilaterálne skrížený zhryz
2. stav po 40 dňoch expanzie - zastavenie expanzie a stabilizácia, hyrax zostáva
3. stav po 60 dňoch stabilizácie - diastéma sa napriek stabilizácii ťahom kolagénových
vlákien mierne uzaviera, skorigovaný skrížený zhryz však nerelapsuje
Obrázok 117 - Sňatie 3D
tlačeného hyraxu a očistenie
farebného

adhezíva

po

stabilizačnom

období

je

nasledované

zhotovením

snímateľnej

stabilizačnej

palatálnej dlahy.

Obrázok 118 - Stabilizačná
palatálna dlaha je vhodná pre
zastabilizovanie situácie po
sňatí hyraxu - počas prípravy
individualizovanej

liečby

priesvitnými vyrovnávačmi.
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V niektorých prípadoch extrémnej maxilárnej kompresie je obvykle narušený transverzálny
medzičeľustný vzťah. Maxila pre korekciu tohto stavu vyžaduje expanziu podnebia. V
súčasnosti sa aplikujú tri modality expanznej liečby:
1. Rapídna maxilárna expanzia (RME - rapid maxillary expansion)
2. Pomalá maxilárna expanzia (slow maxillary expansion)
3. Chirurgicky asistovaná maxilárna expanzia - (SARME - surgically assisted maxillary
expansion)
Jeden z prvých publikovaných prípadov sa datuje do roku 1860 v časopise “Dental Cosmos” a
autorom bol E.C. Angell. V tom čase bola jeho práca nedocenená a dokonca zdiskreditovaná.
Technika je dnes však všeobecne akceptovaná a považovaná za relatívne jednoduchú a
prediktabilnú formu čeľustno-ortopedickej (ortodontickej) terapie.
Každá z uvedených modalít má svoje výhody a nevýhody. Komfort palatálneho expandéra je
jeden z najrozhodujúcejších aspektov pre rozhodovanie pacienta(rodičov).
Bežný rast paláta je prakticky ukončený pri dovŕšení 6 roku a po ňom už len rastie tzv.
“interdigitácia” palatálnej sutúry. Čím viac táto sutúra zrastie, tým je logicky ťažšie dosiahnuť
jej separáciu a po dosiahnutí puberty prakticky úplne zrastie. Pri vyvinutí dostatočnej
sily,separácia podnebnej kosti sa udeje prave v raphe palati - teda v sutúre.
Najtypickejšia klinická indikácia pre expanznú liečbu je skrížený zhryz.
Po vyvinutí veľkých expanzných síl na posteriórne zuby nestihne dôjsť k posunu zubov v rámci
kosti a sily sú tak prenesené na sutúru. Na začiatku správnej palatálnej expanzie sa zuby
pohnú minimálne vzhľadom na kosť v ktorej sa nachádzajú. Tlak z expandéra (napr. Hyrax)
komprimuje periodontálne ligamentum a ohne alveolárny výbežok maxily, skloní zuby a
otvorí midpalatálnu sutúru ako aj všetky maxilárne sutúry. Expanzia má prirodzene dopad aj
na vonkajšie mäkké tkanivá ako aj dýchacie cesty.
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Efekt RME na maxilárny a mandibulárny komplex
Skeletálny efekt: Pri okluzálnom pohľade sa otváranie palatálnej sutúry deje neparalelne a
trojuholníkovo s prevahou otvárania v oblasti rezákov a s najmenším efektom v posteriornej časti
podnebia.
Pri pohľade spredu, oddeľovanie maxilárnej sutúry hyraxom prebieha tiež neparalelne.
Pyramidálny efekt je najvýraznejší inferiórne a najslabší superiórne. Maxilárne časti sa
nezriedka pohnú dole a dopredu. Následkom čoho sa processus alveolaris maxillae s
podnebím týmto zníži.
Vďaka reziliencii kosti je vyklopenie alveolárnych výbežkov zrejmé najmä v úvodnej fáze expanzie
a tento efekt pomerne rýchlo zmizne.
Z pohľadu pacienta je najvýraznejšie otváranie medzery medzi hornými centrálnymi rezákmi diastémy. Predpokladá sa, že počas aktívneho otvárania sutúry sa rezáky oddelia približne na
polovicu rozsahu separácie expanznej skrutky, ale šírka diastémy nie je spoľahlivý indikátor
otvorenia palatálnej sutúry. Súbežne s expanziou dochádza k samokorekcii diastémy z dôvodu
elastického ťahu transsepalnych kolagénových vlákien. Moláre v maxile počas expanzie
podliehajú extrúzii a bukálnemu tippingu.
Posteriórne časti maxily sa rozšíria menej kvôli odporu z oblastí zygomatických výbežkov a
pterygoideov.
RME má efekt aj na sánku. Mandibulu efekt obvykle posúva dozadu a dole. Čo sa efektu RME
na dýchacie cesty týka, tak anatomicky dôjde k zvýšeniu šírky nosovej dutiny a preto logicky
zlepší dýchanie. Pri RME nazálna kavita získava v priemere extra 2 mm.
Najdôležitejšie si je pamätať, že hlavný odpor otváraniu midpalatálnej sutúry nekladie
samotná sutúra, ale okolité tkanivá, predovšetkým sfenoidálna a zygomatické kosti.
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Indikácie a kontraindikácie RME
Rýchla maxilárna expanzia je indikovaná v prípadoch transverzálnej diskrepancie nad 4 mm.
Nezriedka sa indikuje na uľahčenie protrakcie maxily v AIII prípadoch pre disrupciu komplexu
sutúr, ktoré pripájajú maxilu ku kraniálnej báze, a tiež u rázštepových pacientoch, s kolapsom
maxily. Niektorí klinici používajú RME pre získanie priestoru v stesnanom hornom oblúku,
ale je potrebné si pamätať, že RME je kontraindikované u pacientov, ktorí sú za svojím
rastovým špurtom a majú anteriórne otvorený zhryz alebo bukálne recesy na molároch či
konvexný profil alebo slabú compliance.
Všeobecný konsenzus k rýchlosti expanzie je približne 1 mm týždenne ako najvyššia rýchlosť
expanzie na ktorú sa tkanivá midpalatálnej sutúry ešte dokážu adaptovať. RPE aparáty
ako hyrax vyžadujú pravidelné a časté aktivácie, aby generovali veľké sily.

Klinický manažment 3D tlačeného hyraxu z chróm-kobaltu
1. Zistenie alergií u pacienta a informovanie pacienta o typickom priebehu(vrátane
diastémy) a možných komplikáciách.
2. Inštruovať pacienta ku každodennému otáčaniu expanznej skrutky (1x denne).
3. Pacienta je vhodné monitorovať na týždennej báze, napríklad skenmi dental
monitoringu a niektorí klinici realizujú nízko-záťažové RTG jeden týždeň od začiatku
expanzie pre overenie, že sa midpalatálna sutúra oddelila. Ak aj týždeň od začiatku
expanzie toto nie je zrejmé, je potrebné ju zastaviť nakoľko hrozí riziko zlomeniny
alveolu a aj/ alebo poškodenia periodoncia.
Aktívna liečba hyrax expandérom obvykle zaberie 3-4 týždne po ktorej nasleduje trojmesačné
obdobie retencie počas ktorého kosť vyplní vzniknutú medzeru.
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3D tlač pri stabilizácii postavenia zubov
Už boli predstavené termoplastické vákuované dlahy, modelované na 3D tlačených modeloch.
Tieto sú v súčasnosti najrozšírenejší spôsob stabilizácie výsledku ortodontickej liečby.
3D individualizovaný retainér je jeden zo spôsobov využitia biokompatibilnej tlače pre
stabilizáciu zhryzu po ukončení liečby s architektúrou, ktorá by mala brániť vzniku twist efektu
a X efektu.
Remániový 3DIR (3D individualizovaný retainér) je pevný a tenký, pre svoju rigiditu však má
tendenciu sa odlepiť. (Obrázok 81)
BIO3DIR (biokompatibilný 3D individualizovaný retainér) je v porovnaní ku kovovému viac
pružný, avšak nie je tak odolný voči abrázii a prasknutiam tak ako remániové 3D retainéry.

Obrázok 119 - Chróm-kobaltový - z
remániovej

zliatiny

CoCr

(3D

individualizovaný retainér) vytvorený 3D
tlačou - spekaním kovového prášku.

Obrázok 120 - Chróm-kobaltový - z
remániovej

zliatiny

CoCr

(3D

individualizovaný retainér) vytvorený 3D
tlačou - spekaním kovového prášku má
hrúbku len 0,3 mm.
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Medzi výhody 3D tlačených individualizovaných retainérov patrí, že vzhľadom na svoju plochú
a rigidnú konštrukciu majú dispozície biomechanicky brániť vzniku twist efektu a x-efektu ku
ktorým dochádza pri klasických fixných retaineroch (Kucera a Marek, 2016). Postup lepenia
oboch typov individualizovaných retainerov je principiálne identický. Ich indikácie sú
stabilizácia postavenia zubov po ortodontickej liečbe alebo v iných prípadoch vyžadujúcich
udržanie konkrétneho postavenia zubov (napríklad pred aplikáciou bezpreparačných faziet
lumineers a podobne). Postup aplikácie 3D individualizovaného retainéru, či už z remánia,
titánu alebo biokompatibilnej živice (Obrázky 121, 122, 123).
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Účel dočasnej stabilizácie môže bio3dir plniť aj po neúspešnej ortodontickej liečbe, kde u
pacientky s hypodonciou 12 a 22 doktorka pri zaraďovaní retinovanej 23 a zatváraní horného
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oblúka skončila liečbu s 90% resorpciou koreňa zuba 21. Cieľom dočasnej retencie bio3dirom
je udržanie zuba v pozícii s cieľom udržania kosti v tejto oblasti pre budúci implantát
(prostredníctvom zvyškového koreňa). A tiež uľahčenie sňatia vestibulárneho fixného aparátu
stabilizáciou zuba 21, aby pri snímaní zámku nedošlo k neplánovanej extrakcii zuba 21
(Obrázok 124).

166 / 225

Iné aplikácie 3D tlače v zubnom lekárstve
3D tlač v zubnom lekárstve sa neobmedzuje len na biokompatibilné materiály. Okrem
vytaviteľných živíc a dlhodobých korunkových provizórií, totálnych protéz či navigačných
šablón s účelom zákrokov pre zlepšenie či obnovujúcich funkciu a estetiku zhryzu, existujú aj
iné účely. Napríklad edukácie pacienta, či plánovania zákrokov na presných modeloch reprodukciách anatómie z CBCT či iných typov skenov.

Pre 3D tlač modelov pre edukáciu pacienta, odborné konzíliá alebo iné účely plánovania sa
obvykle používajú ekonomickejšie formy 3D tlače ako napríklad FDM. 3D tlač komplexných a
podbiehavých štruktúr môže vyžadovať využitie podporného materiálu (support), ideálne
vodou rozpustného PVA (Obrázok 126 a 127).
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Obrázok 126 - PVA - Polyvinyl alcohol je vodou rozpustný polymér, ktorý sa pri FDM tlači
používa pri komplexných objektoch ako napríklad lebky segmentovanej z CBCT pri plánovaní
komplikovanej ortognátnej operácie.

Obrázok 127 - FDM 3D tlačená
“skladačka” u dospelej pacientky
pred plánovaním SARME, bilaterálnej
osteodistrakcie
kondylov.

s

Tlač

TEP
je

oboch
výrazne

ekonomickejšia, zato však výrazne
poruchovejšia
Skladačku
skeletálne
magneticky,
mandibulu,

než

možno

SLA/DLP.
rozdeliť

fragmenty

spájané

dýchacie
stavce,

na

a

cesty,
štvrtiny

povrchu tváre a ušníc.
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Obrázok 128 - Z materiálu PLA
technikou

FDM

3D

vytlačená

“magnetická skladačka” segmentov
z CBCT, u dospelej pacientky pred
plánovaním

SARME,

osteodistrakcie

s

bilaterálnej
TEP

oboch

kondylov. Postavenie segmentov je
na základe CBCT záznamu.
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Obrázok 130 - kombinácie techník FDM a DLP sú vhodné v prípade tlače jemných detailov či
tenkostenných objektov ako sú dýchacie cesty či iné jemné štruktúry.

Obrázok 131 - FDM tlač môže byť vhodná aj pre tlač veľkých modelov, napríklad
veľkorozmerná tlač inštruktážnych modelov.
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Obrázok 133 - SLA 3D tlačená reprodukcia lebky z CBCT s výrazným processus styloideus u
pacienta s Eagle syndrómom. - predoperačné plánovanie.
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Obrázok 134 - FDM tlač z materiálov ako PLA či ABS možno použiť aj pri väčších objektoch s
potrebnou pevnosťou ako je napríklad táto experimentálna dlaha s aplikátorom pre
zariadenie generujúce vibrácie vo frekvencii 30Hz a silou 0,25N čo by malo prispieť k
mobilizácii osteocytov pri hojení - remodelácii kosti (Garcia-Lopez et al., 2019).
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Na obrázkoch 137, 138 a 139 je ukážka plánovania a 3D tlače z biokompatibilnej živice Dental
SG. Táto živica je autoklávovateľná a spadá do kategórie Class I biokompatibilných živíc
(EN-ISO 10993-1:2009/ AC:2010). Je vhodná na per-operačné aplikácie ako operačné dlahy,
rôzne templates a v tomto prípade šablónu, pre modelovanie titánovej mriežky resp. titanovej
dlahy.
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Obrázok 139 - Per-operačné využitie Class I biokompatibilnej 3D tlače v podobe
autoklávovateľného podkladu pre formovanie 3D titanovej mriežky a tiež titanovej dlahy u
teenagerky s fraktúrou čelovej kosti po kopnutí koňom.
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3D tlač šablón, pozicionérov, powerarms a powercaps využíva obvykle biokompatibilné
živice-kompozity. Napríklad v klinických prípadoch pri ktorých je komplikovane umiestnený
retinovaný zub je vhodné pre fenestráciu zhotoviť navigačnú šablónu, ktorá chirurgovi uľahčí
identifikáciu polohu korunky retinovaného zubu (Obrázok 140 a 141). Podkladom je CBCT.

Obrázok 140 - plánovanie polohy pozicionéra pre uľahčenie presnej fenestrácie, modelovanie
pozicionéra pred tlačou, 3D vytlačený pozicionér z biokompatibilného kompozitu

Obrázok 141 - palatálne podoby retinovanej 25 na CAT liečbe (typ Invisalign), fenestrovanej šablónou
(obrázok 140) a pre neskoršie fázy zaraďovania pripravený power-cap.
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Obrázok 142 - postup lepenia powerCAP pri ortodontickom zaradovaní retinovanej 25 (obrázok 140,
141). Pri poškodení sa powercap neopravuje, ale nahradzuje rovno novým klonom. Pre efektívnu
biomechaniku pri CAT terapiách ako Invisalign či Spark je v niektorých prípadoch využitie TAD či
powercaps a powerarms nevyhnutnosťou.
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Príklady využitia 3D tlače v čeľustnej ortopédii – ortodoncii
Čeľustná ortopédia - ortodoncia bola 3D tlačou mimoriadne pretvorená. Z
predošlej kapitoly je zrejmé, že interdisciplinárna príprava ortognátnych
chirurgických prípadov sa presunula do virtuálneho prostredia a realizuje sa
pomocou 3D tlačených operačných šablón generovaných priamo z tohto
prostredia.
Úplne základné kroky tejto prípravy sú:
1. virtualizácia pacienta – skenovanie, analýzy a simulácie
2. 3D tlač operačných šablón
3. 3D tlač modelov, skelet/ tvár
Uveďme si príklad ortognátnej prípravy. Pokiaľ sa nejedná o prístup
„surgery first“, ktorý má viacero obmedzení, tak predoperačná ortodontická
fáza pripraví tvary oblúkov na samotnú operáciu. Je bežné, že po
ortognátnom zákroku a zahojení nasleduje finálna ortodontická úprava
s cieľom maximalizovať mikroestetiku a stabilitu výsledku.
Postup základných krokov pre prípravu operačnej dlahy je nasledovný:
A) Príprava podkladov napr. pre bimax (pacient už nemá zavádzajúce
atachmenty)
1. čerstvý predoperačný CBCT
2. IO sken v podobe STL – osobitne horný a osobitne dolný
3. Predoperačné fotografie EO + IO (ideálne tvárový sken)
4. 3D kefalometrická analýza predoperačného CBCT + plán zmeny
parametrov(SNA, SNB, atď..) pre posun segmentov
B) Namapovať IO skeny v INVIVO na povrchy zubov (najprv manuálny
posun potom Mesh registration, potom exportovať ako STL - výstupom
bude to to isté STL, ale v inej polohe
C)

V INVIVO MD STUDIO odsegmentovať segmenty (napr. maxila,

mandibula a uložiť ako STL) v tomto kroku je vhodné odrezať artefakty
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okolo zubov aj s nimi samotnými –máme už presnejšie z IO skenu, CBCT
najmä pri rôznych interferenciách ako zubné výplne obsahuje množstvo
artefaktov a nie je tak presné ako IO sken.
D) V programe meshmixer otvoriť STL KOST+STL IO SKEN a spojiť (už sú v
správnej polohe)
E) Následne si do pracovného INV súboru naimportovať v meshmixeri
spojený segment (kosť + zuby) a tými posunúť do novej polohy podľa
kefalo parametrov. Z tejto novej polohy ich nanovo exportovať ale označiť
ich ako pooperačné
F) V meshmixeri potom vytvoriť prvú a pripadne aj druhu operačnú dlahu
na základe ich vzájomnej kombinácie polôh
Jeden z trikov pri bodovaní IO skenu je bodovať ho tak, že bodujeme ľavým
tlačidlom len na “bezpečné” povrchy zubov, ktoré sú bez artefaktov resp.
attachmentov viď obrázok nižšie (Obrázok 143). – Funkcia „Mesh registration“
ich aproximuje. Ukončujeme bodovanie pravým tlačidlom. Nakoniec je
potrebné exportovať - uložiť sken ako STL.
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Vieme, že sme fúziu vykonali správne, ak zubné kontúry splynú a z modelu
vidíme medzi zubami akurát ďasno – papily pripadne prestreľujúce artefakty
z vyplní.
Samotné ortognátne plánovanie sa realizuje vo virtuálnom prostredí, ktoré
simuluje

artikuláciu,

Generovanie

posuny

operačných

dláh

či
je

zmeny
plynulý

proporcií

mäkkých

proces

s možnosťou

tkanív.
plnej

individualizácie. Vytvorenie presného fyzického modelu pred samotnou
operáciou je jednoduché, ale nie je však už tak obvyklé ako v minulosti. 3D
tlač operačných dláh sa obvykle nerealizuje z dlhodobo kompatibilných
živíc. Podmienkou je ich sterilizovateľnosť a postačuje relatívne krátkodobá
biokompatibilita.
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Ortognátne plánovanie s 3D tlačou (Obrázok 144):
1. 3D kefalometrická analýza s vizualizáciou profilu dýchacích ciest
2. Segmentované a posunuté modely v softvéri
3. Vizualizácia 3D modelov posúvaných segmentov vrátane operačnej dlahy
4. Ergonomické modelovanie operačnej dlahy s vytvorením úchytov
5. 3D tlač operačnej dlahy a jej rezervného klonu (pri mono-maxilárnej operácii)
6. 3D tlač sánky pred a po plánovanom zákroku
3D tlač v ortodoncii sa neobmedzuje na operačné prípady, ale zahŕňa aj
široké spektrum prvkov pre podporu individualizácie liečby. Napríklad
individualizované

power-arms

a

power-caps.

Toto

sú

prvky,

ktoré

korešpondujú s anatómiou zuba daného pacienta a spresňujú prenosy
biomechanických
Efektívnejší

vektorov

posun

zuba

síl

na

vybrané

v ortodontickom

zuby

alebo

liečebnom

ich

skupiny.

pláne

môže

predstavovať nemalé zredukovanie potrebnej dĺžky liečby. Prinášajú tak
zlepšenie efektivity liečby, aj na báze zlepšenia jej prediktability.
U väčšiny prípadov individualizovaných prvkov zhmotňovaných 3D tlačou sa
jedná o vytvorenie individualizovanej bázy takéhoto prvku, ktorá je obvykle
prilepená k povrchu zubu. Keďže takýto materiál zostáva v ústach je
potrebná jeho maximálna a dlhodobá biokompatibilita ako aj odolnosť. Séria
schém na obrázku 102 nižšie objasňuje spôsob vytvorenia takéhoto prvku ako aj
postup a podobu jeho 3D tlače z top biokompatibilnej živice (Class II).

183 / 225

1. 3D model zubov s „attachmentmi“ a „button cut-outmi“ pre nalepenie powerarmu
2. Virtuálny model pri polohovani powerarmu
3. Vizualizácia finalnej polohy powerarmu a jej vnútornej dutiny pre vyššiu pevnosť
4. Generovanie individualizovanej bázy
5. finálna podoba individualizovanej bázy power-armu
6. Sušenie a dovytvrdzovanie 3D tlačených power-arms s presnosťou 50 mikrónov
7. Viacero powerarms zle biomechanicky náročné posuny
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XI. 3D tlač v maxilofaciálnej a ortognátnej
chirurgii
(Šufliarsky Barbora, Czakó Ladislav, Gális Branislav, Poruban Dušan, Dušan Hollý, Strunga
Martin, Thurzo Andrej)
Maxilo-faciálna

chirurgia

v súčasnosti

využíva

3D

tlač

najmä

na

zhotovovanie

individualizovaných implantátov vrátane 3D tlače skafoldov (lešení) pre biologické
kolonizácie, ako aj 3D tlač operačných šablón, a tiež 3D tlač anatomických modelov.
V tejto kapitole predstavíme niekoľko konkrétnych prípadov z maxilofaciálnej a ortognátnej
chirurgie, ktoré využili 3D tlač či už v podobe navigačných šablón, predoperačných
plánovacích modelov, alebo priamych implantátov. 3D tlač sa nezriedka používa aj pri
asistencii k zákrokom v onkologickej chirurgii.
Virtuálna predoperačná príprava je nová kapitola, ktorá vzniká a je pre bežných klinikov
pomerne neznáma. U absolventov lekárskych fakúlt absentovali znalosti nových technológií
na báze 3D segmentovania CBCT a iných medicínskych záznamov (USG, nMR), ďalej 3D
modelovania

vo

virtuálnych

prostrediach

a

v

neposlednom

rade

skúsenosti

s

biokompatibilnou tlačou. Tieto zručnosti síce môžu byť “out-sourcované”, ale mali by byť
lekármi postupne osvojené.
Príkladom jednoduchej klinickej aplikácie 3D tlače je napríklad 3D tlač sterilizovateľného
modelu frakturovanej časti lebky pre peroperačné modelovanie rekonštrukčnej titanovej
sieťky. Táto bola stručne predstavená na obrázkoch 94, 95 a 96. 3D tlačený bol aj samotný
fragment - komplementárny doplnok, impresnej fraktúry čelovej kosti. Zaujímavosťou tohto
prípadu bol spôsob virtuálneho domodelovania ideálneho klenutia čela. Išlo o asymetrickú
pacientku, preto bol dopočet robený špeciálnou metódou maximálnej symetrie z
nepoškodených regiónov čela (Obrázok 146, 1-9). 3D tlač bola realizovaná biokompatibilnou
sterilizovateľnou živicou s presnosťou 50 mikrónov na 3D tlačiarni Form2 od spoločnosti
Formlabs.
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Obrázok 146 ©Thurzo : 3D tlač biokompatibilnou sterilizovateľnou živicou s presnosťou 50 mikrónov.

1. vytvorenie zrkadlovej kópie časti lebky, inverznej horizontálne k zelenému originálu
2. čo najpresnejšie manuálne zapolohovanie oboch modelov
3. počítačové spresnenie polohovania modelov cez aproximáciu podľa definovanej plochy
4. finálna kontrola vzájomnej aproximácie originálneho a zrkadlového fragmentu
5. finálne porovnanie diferencií – vpáčený fragment v zelenom origináli je viditeľný
6. diferenciálny fragment, ktorým možno doplniť lebku a použiť na modelovanie mriežky
7. vizualizácia diferenciálneho fragmentu
8. 3d vytlačená lebka zo sterilizovateľnej biokompatibilnej živice
9. samotný proces 3D tlače živicou Dental SG s presnosťou 50 mikrónov na tlačiarni Form2
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Obrázok 147, ©Thurzo : Virtuálne plánovanie a 3D tlač priesvitnou živicou na peroperačný
plán pred chirurgickým odstránením osteochondrómu.
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Obrázok 149 - Cielený prístup (vďaka 3D modelu) počas vyberania tumoru.

Ortognátna chirurgia
Ortognátna chirurgia ako súčasť kraniomaxilofaciálnej chirurgie je chirurgický zákrok, ktorý sa
postupne vyvíjal od prvej polovice 19. storočia. Ortognátny chirurgický zákrok je funkčný a
estetický zákrok korigujúci dento-kranio-maxilofaciálne deformity.
Prvá chirurgická liečba maloklúzie bola prevedená Hullihen v roku 1849 a tento zákrok je
považovaný za štart a začiatok pre ortognátnu chirurgiu. Od roku 1849 sa postupne
ortognátna chirurgia rozvíjala a v súčasnej dobe je tento zákrok využívaný nielen u vážnych
prípadov malformácií a deformít ale aj u esteticky akceptovateľných maxilofaciálnych
abnormalít. Pacienti aj špecialisti, celá spoločnosť, dáva teraz väčší dôraz na tvárovú estetiku
v porovnaní s tým, ako to bolo zvykom v minulosti.
Princípom ortognátnej chirurgie je v podstate uskutočniť osteotómie a následne posunúť
osteotomované segmenty, či už maxily, mandibuly a/ alebo brady, a zafixovať ich pomocou
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osteosyntézy, aby bola dosiahnutá korektná poloha so stabilitou a skvelým funkčným, a
estetickým výsledkom.
Ortognátna chirurgia je vykonávaná maxilofaciálnym chirurgom po predoperačnej analýze,
liečbe a plánovaní v spolupráci s čeľustným ortopédom.
Poznáme dva základné koncepty ortognátneho chirurgického zákroku, jeho prípravy a
plánovania. „Surgery first“ a „Orthodontic treatment first“.
Tretí nový koncept vznikol a dostal sa na svetlo vďaka využitiu virtualného plánovania a 3D
vizualizácie, ako v ortodontickej liečbe, tak aj chirurgii.

„Orthodontic treatment first“/ Ortodontická liečba ako prvá. Čeľustný ortopéd lieči
pacienta ortodonticky, väčšinou dekompenzovaním súčasného dentálneho statusu a Angle
triedy pacienta. Chirurgický zákrok sa robí na záver a je finálnym, a posledným krokom tejto
liečby.

„Surgery first“/ Chirurgický zákrok ako prvý. Druhý základný koncept, pri ktorom sa najprv
prevedie chirurgický ortognátny zákrok a následne liečba pokračuje a aj sa ukončí
ortodontickou terapiou.

„Surgery in the middle“/ Chirurgický zákrok uprostred. Tretí pomerne nový koncept, ktorý
je možné realizovať len vďaka a pomocou 3D chirurgického plánovania, 3D tlače, virtuálnej
medicíny a blízkej spolupráce chirurgického tímu a čeľustného ortopéda. Zákroky boli
prvýkrát vykonané na Slovensku v úzkej spolupráci čeľustného ortopéda MUDr. Andreja
Thurza, PhD, MPH, MHA a chirurgického tímu v zložení MDDr. Barbora Ďurčanová Šufliarsky,
MUDr. Dušan Poruban, CSc., MUDr. Michal Beňo, PhD v roku 2016.
Prvýkrát bol termín „Surgery in the middle“ prezentovaný medzinárodne na kongrese
Európskej asociácie kránio-maxilofaciálnej chirurgie v Mníchove v roku 2018 počas ústnej
prezentácie MDDr. Barborou Ďurčanovou Šufliarsky. Názov bol vymyslený MDDr.
B.Ďurčanovou a MUDr. A.Thurzom.
Pri ortognátnej chirurgii sú tri základné kombinácie posunov: maxilárny posun, mandibulárny
posun a maxilo-mandibularny posun. Ku každému z týchto zákrokov môže byť ako dodatočná
úprava mandibuly doplnená ešte genioplastika.
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Maxilárny chirurgický zákrok
Maxilárny chirurgický zákrok je vykonaný za účelom nápravy pozície maxily v prípadoch ako
Angle

II

trieda,

Angle

III

trieda, tvárová asymetria, gummy smile, ochorenia

temporomandibulárneho kĺbu spôsobené maloklúziou, u pacientov s rázštepom, pri
spánkovom apnoe.
Maxilárna osteotómia, zjednodušene najčastejšie zhotovená osteotómia je Le Fort I
osteotómia zhotovená intraorálnym prístupom ako „downfracture“/ “zlomenina kaudálnym
smerom“, s mobilizáciou, nasledovaná možným posunom, prípadne posunmi segmentu.
Možné posuny segmentu po Le Fort I osteotómii:
Advancement/ posun anteriórnym smerom- posun maxily anteriórne za účelom zvýšenia
SNA uhla.
Impaktácia- impaktácia maxily kraniálne, v tomto prípade je skrátenie vertikálneho rozmeru
maxily nevyhnutné, impaktácia môže byť uskutočnená spolu s anteriornym posunom,
posteriórnym posunom, a taktiež ako zákrok korigujúci „gummy smile“.
Set back/ posun posteriórnym smerom- posun maxily posteriorne.
Všetky tieto typy posunov môžu byť zhotovené v kombinácii s clockwise/ v smere hodinových
ručičiek alebo counter-clockwise/ proti smeru hodinových ručičiek, úpravou maxilárneho
kántu alebo pri segmentálnej maxilárnej osteotómii.
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Obrázok 150 – Červené čiary znázorňujú možné základné variácie možného vedenia Le Fort
I osteotómie.

Obrázok 151 – Ilustrácia
odstránenia

vertikalného

rozmeru maxily a maxilárnej
impaktácie.

©Barbora

Šufliarsky

Obrázok

152

–

Le

Fort

I osteotómia.

Mobilizácia

maxily

osteotómii.

po

©Barbora Šufliarsky
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Obrázok 153 – Osteosyntéza maxily v správnej pozícii. Anteriórny posun, rotácia v smere
hodinových ručičiek a úprava maxilárneho kántu v prípade pacienta s Angle III triedou.
©Barbora Šufliarsky

SARME
SARME alebo chirurgicky asistovaná rapídna maxilárna expanzia/ surgically assisted rapid
maxillary expansion je zákrok využívaný v rámci kombinácie ortodontickej a chirurgickej
terapie na expanziu maxily pri jej transverzálnej hypoplázii. Cieľom SARME je rozšírenie
apikálnej bázy maxily, podnebia a zubného oblúka, čím sa efektívne dosiahne požadovaný
transverzálny rozmer. Pri asistovanej expanzii maxily máme viac možností - existuje možnosť
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expanzie pomocou o zuby kotveného expandéra (Hyrax), prípadne pomocou MARPE - mini
skrutkami asistovaná rapídna palatálna expanzia/ mini-screw assisted rapid palatal expansion
alebo expanzia pomocou tissue-tooth borne/ tkanivovo-zubne kotveného expandéra.
Indikáciou na využitie SARME je transverzálny deficit maxily, ktorý sa často vyskytuje pri
pacientoch s rázštepom, u pacientov so skríženým zhryzom a pri rôznych syndrómoch
postihujúcich skelet tváre, hlavy, pri kranio-maxilofaciálnych anomáliách.
Prevedenie zákroku prebieha prístupom ako pri klasickej Le Fort I osteotómii, s tým
rozdielom, že pri SARME je popisovaná subtotálna Le Fort I osteotómia, bez takzvanej
“downfracture” a sagitálna osteotómia maxily a podnebia, ktorá už môže mať rôzne variácie v
závislosti od podmienok.

Obrázok 154 – Osteotómie na maxile. Le Fort I a sagitálna osteotómia.

193 / 225

Obrázok 155 – Mobilizácia osteotomovaných segmentov.

Obrázok 156 – Nasadený hyrax, ktorý umožní vykonať expanziu.
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Mandibulárny chirurgický zákrok
Mandibulárny chirurgický zákrok je vykonávaný za účelom úpravy pozície mandibuly v
prípadoch ako je Angle II trieda, Angle III trieda, tvárová asymetria, ochorenia
temporomandibulárneho kĺbu spôsobené maloklúziou alebo spánkové apnoe.
Na osteotómiu mandibuly existuje viacero typov možných prevedení osteotómie. V súčasnej
dobe najčastejšie používaný typ osteotómie je bilaterálna sagitálna split osteotómia (BSSO),
ktorá je vykonaná cez intraorálny prístup.
S BSSO osteotómiou je opäť niekoľko možných smerov posunu a pohybov:
Advancement/ posun anteriórnym smerom- posun osteotomovaného segmentu mandibuly
anteriórnym smerom na dosiahnutie väčších SNB, SNPog uhlov. Tento typ posunu je
zaužívaný aj pri chirurgickej terapii spánkového apnoe, keďže pri taktomto posune sú
automaticky posunuté aj suprahyoidné svaly. Suprahyoidné svaly odstupujú z os hyoideum a
ich funkciou je elevácia laryngu. Posunom sa taktiež docieli väší priestor pre uloženie jazyka.
Set back/ posteriórny posun. Posteriórny posun segmentu mandibuly po odstránení časti
predo-zadného rozmeru tela mandibuly.
Všetky tieto typy posunov môžu byť zhotovené v kombinácii s clockwise/ v smere hodinových
ručičiek alebo counter-clockwise/ proti smeru hodinových ručičiek.

Obrázok 157 – Bilaterálna sagitálna
split osteotómia (BSSO).
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Obrázok 158 – Bilaterálna sagitálna
split osteotómia (BSSO). ©Barbora
Šufliarsky

Obrázok

159

–

Odstránenie

anteroposteriórneho

rozmeru

mandibuly po BSSO u pacienta s Angle
III triedou, aby vznikol priestor na
posteriórny posun a rotáciu v smere
hodinových

ručičiek.

©Barbora

Šufliarsky

Obrázok 160 – Osteosyntéza po BSSO
a

posune

mandibuly

do správnej

polohy. ©Barbora Šufliarsky
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Oba chirurgické zákroky, maxilárny aj mandibulárny môžu byť vykonané v kombinácii ako
maxilomandibulárny chirurgický zákrok pre náročnejšie prípady Angle II, Angle III triedy, u
pacientov s rázštepom, pri tvárových deformáciách spojených s rôznymi syndrómami,
tvárových asymetriách, prípadne u poúrazových stavov.
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Genioplastika
Harmonizácia finálneho výsledku ortognátnej operácie je možná ešte aj dodatočnou úpravou
brady, v prípade, že je daný zákrok indikovaný. Nový tvar, vertikálny rozmer, šírka brady,
zdokonalenie tvárovej symetrie a dosiahnutie asymetrie môže byť dosiahnuté práve ešte
doplnením zákrokov genioplastikou.
Možnosti typov osteotómií pre genioplastiku a ich výber závisí od očakávaného výsledku a
momentálneho stavu, a tvaru bradovej oblasti.

Obrázok 161 – Príklad možností osteotómií pri genioplastike.

Obrázok 162 – Genioplastika. Y osteotómia s odstránením stredového segmentu a
dosiahnutie ženského V tvaru brady. ©Barbora Šufliarsky
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Obrázok 163 – Pacientka, Angle III trieda po maxilomandibulárnom chirurgickom zákroku a
genioplastike. ©Barbora Šufliarsky
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Využitie 3D simulácie v maxilofaciálnej chirurgii
3D simulácia v ortognátnej chirurgii umožňuje dosiahnuť oveľa väčší potenciál v rámci
plánovania chirurgického zákroku, predoperačnej prípravy, ortodontickej terapie, ako aj
postoperačnej ortodontickej terapie v prípade chirurgického zákroku uprostred ortodontickej
liečby.
Práve chirurgický zákrok uprostred ortodontickej liečby je možný za využitia 3D
zobrazovacích metód, 3D simulácie a 3D plánovania.
Spolu s možnosťami využitia 3D simulácie je nevyhnutná aj spolupráca maxilofaciálneho
chirurga a čeľustného ortopéda od začiatku terapie pacienta, a zároveň ich skúsenosti
a zručnosti v rámci 3D technológií.
Zručnosťami v 3D simulácii v kombinácii s klinickými skúsenosťami sa dajú dosiahnuť
excelentné výsledky a spôsoby, a cesty samotnej liečby vyhovujúce aj časovo nielen
ošetrujúcim lekárom ale aj pacientovi.
Ideálna cesta využitia daných technológií a zručností je od samého začiatku ako pacient príde
na konzultáciu. Od samotného začiatku sa stanoví terapeutický plán, trvanie ortodontickej
liečby, moment počas ortodontickej liečby, keď sa pacient stabilizuje a realizuje sa operačný
zákrok, samotný operačný zákrok až po pokračovanie v ortodontickej liečbe. Od samotného
začiatku pri stanovení takto komplexného plánu je nevyhnutná účasť maxilofaciálneho
chirurga a čeľustného ortopéda.
Hneď na začiatku liečby sa zhotoví 3D CBCT tvárového skeletu spolu s bázou lebky,
intraorálny sken, fotografická dokumentácia pacienta, ideálne aj 3D fotografia pacienta. Dané
parametre na CBCT ako zachytený celý tvárový skelet spolu s bázou lebky sú nevyhnutné na
realizáciu 3D kefalometrického merania.
V 3D programe, ktorých je momentálne na trhu hneď niekoľko, je možné spraviť fúziu tejto
dokumentácie, a tým si vytvoriť virtuálneho pacienta, na ktorom môže byť zhotovená presná
analýza, operačný plán, simulácia samotnej operácie, ako aj vizualizácia postoperačného
výsledku so simuláciou mäkkých tkanív. Vďaka takejto príprave aj pacient získa oveľa lepší
prehľad o priebehu liečby, čo liečba obnáša a vizualizáciu finálneho výsledku liečby. Takáto
príprava zjednodušuje prácu aj chirurgovi, ktorý si prejde operáciu už počas simulácie, a tak
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vie s väčšou presnosťou lokalizovať jednotlivé anatomické štruktúry, ktoré je napríklad
nevyhnutné obísť pri osteotómiách a osteosyntéze, ako korene zubov, n.alveolaris inf., a pod.
Takáto 3D simulácia zároveň umožňuje aj väčšiu variáciu posunov v 3D priestore v porovnaní
s klasickým starým typom plánovania pomocou 2D rtg kefalometrického snímku a sádrovych
modelov. 3D kefalometrická analýza umožňuje nielen zachytiť exaktnejšie klasické parametre
ako SNA, SNB, SNPog, SNMe, Frankfurtská horizontála, atď, ale aj vyhodnotiť presnejšie
asymetriu tvárového skeletu, mäkkých tkanív, priesvit dýchacích ciest alebo polohu
temporomandibulárneho kĺbu (TMK).
Vzhľadom na to, že máme v súčasnosti možnosť virtuálneho vzdelávania sa a využitia
virtuálnej medicíny, 3D zobrazovacích zariadení a ich ľahkej dostupnosti, je potrebné ukázať
novej generácií lekárov, že je nesprávne, priam barbarské pri takýchto možnostiach využívať
staré metódy a plánovať pacientovi novú tvár a predpokladať skvelý funkčný výsledok
pomocou 2D zobrazenia, pravítka a ceruzky, a to z jednoduchého dôvodu.
Dôvod prečo je vhodné 3D plánovanie tejto liečby a nie 2D je ten, že pacient je jednoducho
funkčný, živý, pohybujúci sa 3D objekt. Objekt v priestore, živý objekt s asymetriami,
s mäkkými tkanivami, ktoré majú v každej lokalite na tvári inú schopnosť adaptácie sa na nové
podmienky. Objekt, kde poloha čeľustí, vzťah voči temporomandibulárnému kĺbu a priesvitu
dýchacích ciest je jeden dôležitý funkčný celok ovplyvňujúci ako kvalitu, tak aj kvantitu života
pacienta. Musíme si uvedomiť, že deštrukčné zmeny TMK spôsobené nevhodnou polohou
a vzťahom maxily a mandibuly môžu viesť k veľkému diskomfortu pacienta v priebehu času,
obmedzenému otváraniu úst, neuralgickým bolestiam spôsobujúcim až migrenózne stavy, až
k nevyhnutnosti podstúpiť ďalší chirurgický zákrok.
Taktiež poloha maxily ale najmä mandibuly, na ktorú sa upínajú suprahyoidné svaly
ovplyvňuje priesvit dýchacích ciest. Zúžené dýchacie cesty, spánkové apnoe ovplyvňujú
celkový zdravotný stav pacienta, keďže indukovaná hypoxémia, hyperkapnia majú
signifikantný efekt na bunky, orgány, a tým na celý organizmus (Chin, 2017). Znížená kvalita
a kvantita života, vznik podmienených ochorení ako diabetes, kardiovaskulárne ochorenia,
štrukturálne zmeny na mozgu (Macey et al., 2008), ale aj vyššia prevalencia psychiatrických
ochorení (Sharafkhaneh et al., 2005) je významný dôvod, prečo sa venovať aj priesvitu
a polohe dýchacích ciest pri plánovaní ortognátneho chirurgického zákroku.
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Plánovanie ortognátneho chirurgického zákroku
Na začiatku celej terapie pacienta sa predbežne stanoví typ a rozsah operácie, či sa bude
jednať

o úpravu

maxily,

mandibuly,

maxilomandibulárny

chir.zákrok,

prípadne

aj

s genioplastikou.
V momente ako je pacient ortodonticky pripravený, opätovne sa zrealizuje 3D CBCT,
intraorálny sken, fotografie pacienta, ideálne aj 3D fotografiu.
Zhotovenie fúzie, kefalometrickej analýzy, segmentácie- ktorá slúži k simulácii osteotómií
vedie k finálnemu výsledku- detailnému operačnému plánu.
Pri operačnom pláne zhotovenom v 3D programe je možnosť zhotoviť aj video simuláciu. V 3D
priestore je možné si tým pádom vizualizovať všetky roviny, v ktorých je daný segment
posúvaný a rotovaný. Maxilárny cant a jeho úprava voči bipupilárnej líniii, pery, trvdým aj
mäkkým štruktúram, clockwise, prípadne counterclockwise rotácia oboch alebo len jedného
segmentu a odsledovanie si výslednej harmónie mäkkých a tvrdých tkanív je prirodzenou
súčasťou takejto simulácie.
Segmentácia a posun objektov poskytuje možnosť exportovať osteotomované segmenty
maxily a mandibuly v pôvodnej a novej pooperačnej pozícii.
Na daných segmentoch sa zhotoví aj fúzia 3D modelov spolu s detailným intraorálnym
skenom, a keďže každý segment, či už pôvodný stav alebo nová želaná pozícia majú vo
virtuálnom svete svoje špecifické súradnice, je možné z exportovaných modelov vytvoriť
zároveň aj virutálne dentálne odtlačky. Tieto dentálne odtlačky je možné zhotoviť aj v rôznych
jednoduchých voľne stiahnuteľných programoch, hrubo ich opracovať a pripraviť na tlač v 3D
tlačiarni. Takýmto spôsobom sa vytvoria peroperačné vodiace dlahy.
V prípade, že sa jedná o maxilomandibulárnu operáciu, zhotovené sú dve peroperačné dlahy.
Dlaha číslo jedna vedie maxilu - táto dlaha má zachytený odtlačok novej polohy maxily
a pôvodnej polohy mandibuly. Jej využitie počas zákroku je po osteotómii a mobilizácii maxily.
Maxilu je možné zapolohovať do dlahy, peroperačne zafixovať spolu s mandibulou v dlahe
a permanentne zafixovať pomocou osteosyntézy v mieste osteotómie.
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Dlaha číslo dva vedie mandibulu. Dlaha má zachytenú už novú polohu maxily, ktorú už máme
zafixovanú osteosyntézou a novú polohu mandibuly, ktorú si zapolohujeme do dlahy,
peroperačne zafixujeme a zhotovíme osteosyntézu.
Po rozvolnení dláh nasleduje ďalšia kontrola predpokladaných medzier a schodíkov, ako aj
zhryz, poloha stredu voči stredu tváre, maxilárny kant. V prípade, že je to súčasťou plánu, tak
je možné pokračovať genioplastikou, prípadne estetickou úpravou nosa alebo len septa. Na
tieto zákroky už vodiace dlahy nie sú potrebné.
V skratke by sa dalo zhrnúť, že na simuláciu a naplánovanie ortognátneho chirurgického
zákroku je potrebný špeciálny 3D program, intraorálny sken a jeho fúzia s 3D modelom maxily
a mandibuly, možnosť 3D tlače a nevyhnutne zručnosti, schopnosti a predstavivosť čeľustného
ortopéda, a maxilofaciálneho chirurga.
Jednotlivé body v rámci 3D simulácie a prípravy operačného plánu po prebehnutí aspoň
čiastočnej ortodontickej liečby a dosiahnutí momentu počas ortodontickej liečby, kedy
prichádza na rad operačný zákrok by sa dal tiež zhrnúť do niekoľkých bodov:
1. CBCT, analýza, naplánovanie termínu operácie a počiatočná ortodontická príprava
- Momenty na začiatku terapie po zhotovení zobrazovacieho vyšetrenia a analýze, keď sa
maxilofaciálny chirurg, ortodontista a pacient dohodnú na terapii, priebehu terapie a pri
neviditeľnom strojčeku s možnosťou virtuálnej prípravy ortodontickej terapie aj predbežný
termín operácie vyhovujúci časovo nielen ortodontickému statusu pacienta ale aj
samotnému pacientovi (kvôli práci, rodine, a pod.) Práve vďaka možnosti časového
naplánovania kedykoľvek počas ortodontickej terapie si takáto príprava a liečba pacienta
vyslúžila pomenovanie „Surgery in the middle“ (chirurgický zákrok uprostred).
2. CBCT, intraorálny sken, 3D tvárový sken
3. Fúzia CBCT a intraorálneho skenu, ideálne aj 3D fotografie/ tvárového skenu
- Zručnosti, ktoré v ideálnom prípade ovláda ako čeľustný ortopéd, tak aj chirurg, ktorí
môžu súbežne pripraviť svoju časť návrhu na plán liečby pacienta.
- Virtuálna fúzia CBCT s detailným intraorálnym skenom pre dosiahnutie ideálneho
zobrazenia oklúzie a žuvacích plôšok sú nevyhnutné kvôli virtuálnym odtlačkom
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a presnejšej analýze. Virtuálne odtlačky sú využité pri príprave peroperačných vodiacich
dláh nevyhnutných na úspešný priebeh operácie a peroperačnú kontrolu.
- Virtuálna fúzia s 3D tvárovým skenom je veľkým benefitom pri analýze mäkkých tkanív,
rôzne oblasti na tvári ako stredná etáž tváre, dolná tretina, oblasť brady sa prispôsobujú
novej polohe tvrdých tkanív v rozličných pomeroch, a preto zváženie tohto detailu prinesie
len benefit v rámci estetického výsledku chirurgického zákroku.
4. Segmentácia, simulácia osteotómii (Le FortI, BSSO, osteotómia brady)
- Virtuálne zhotovenie osteotómii, ktoré umožní posúvať jednotlivými segmentami ako
počas operácie umožňuje operatérovi si vyskúšať niekoľko možných posunov a nájsť
najvhodnejší možný, a zároveň si prejsť operáciu ešte pred samotnou operáciou
5. Kefalometrická analýza
- Kefalometrická analýza skeletu pacienta, mäkkých tkanív tváre, symetrie tvrdých
a mäkkých tkanív, dýchacích ciest, polohy a funkčnosti TMK. Každý z bodov analýzy
zvyšuje presnosť operačného plánu, chirurgický zákrok sa tým pádom stáva menej
riskantným na možné komplikácie a vedie aj k lepším funkčným a estetickým výsledkom.
6. Príprava operačného plánu s presnými hodnotami a zapolohovanie segmentov do
očakávanej polohy s vyhovujúcimi parametrami ako SNA, SNB, ANB, SNPog, atď,
s ohľadom na funkčnosť- dýchacie cesty, poloha TMK ale aj estetiku
7. Export osteotomovaných segmentov maxily a mandibuly v predoperačnej polohe aj
v očakávanej postoperačnej polohe
8. Virtuálne dentálne odtlačky a príprava peroperačných vodiacich dláh v 3D programe
- Exportované segmenty maxily a mandibuly a detailné intraorálne skeny umožnia exaktné
virtuálne odtlačky pre nevyhnutnú prípravu peroperačných vodiacich dláh.
9. 3D tlač peroperačných vodiacich dláh certifikovaným biokompatibilným materiálom
10. Doplňujúca 3D tlač. Tento bod nie je nevyhnutný ale je možné vytlačiť aj 3D model
predoperačného a postopračného stavu pacienta.
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- Benefit pre pacienta, ktorý získa predstavu o zákroku a výsledku, a zároveň benefit aj pre
operatéra, ktorý už predoperačne bližšie spozná priamo v rukách anatomický stav
a očakávaný postoperačný výsledok priamo na skelete pacienta.
11. Chirurgický zákrok
- Po ktorom pacient nosí stabilizačné ortodontické dlahy, aby sa ortodonticky
nedekompenzoval, do momentu ďalšieho intraorálneho skenu, po ktorom sa pripravia
pokračovacie dlahy (v prípade liečby neviditeľným strojčekom).
12. Pokračovanie ortodontickej terapie, v prípade, ak sa jedná o chirurgický zákrok
s konceptom „Surgery in the middle“ alebo „Surgery first, chirurgický zákrok počas
alebo chirurgický zákrok na začiatku ortodontickej terapie.
Priebeh terapie, kde je od začiatku zapojený aj pacient s tým, že je možné mu vyhovieť časovo
a zvážiť aj jeho estetické požiadavky, a v neposlednom rade možnosť mu ukázať operáciu
virtuálne zvyšuje aj samotný komfort pacienta. Pojem „Surgery in the middle“ bol použitý
prvýkrát v rámci prípravy a spolupráce pri liečbe ortogntátnych pacientov MUDr. Andreja
Thurza, PhD,MPH,MHA, MDDr. Barbory Ďurčanovej Šufliarsky a MUDr. Dušana Porubana.
Obrázok 164 – Pred
(ľavý stĺpec) a po (pravý
stĺpec).

Príklad

vizualizácie
z operačného

plánu

o očakávanej

polohe

maxily a mandibuly po
LE Fort I osteotómii,
maxilárnom
anteriórnom

posune

a clockwise

rotácii,

BSSO, mandibulárnom
posune
smerom

posteriórnym
a miernej

counterclockwise
rotácii.
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Pri možnostiach 3D vizualizácie je možné si presne odmerať rozsah medzier vzniknutých pri
posune, rozsah schodíkov a ich lokalizáciu, ktoré vzniknú pri posune a rotáciách, ako aj presný
rozsah v akom je potrebné niektoré segmenty odstrániť, či už v prípade posteriórneho posunu
mandibuly (set back) alebo impaktácie maxily. Nadbytočné kostné grafty je veľakrát možné
ešte sekundárne využiť pri zákroku a augmentovať v miestach, kde vzniknú voľné medzery.

Obrázok 165 – Ukážka z operačného plánu, kde je znázornené, v akých miestach počas
operácie vzniknú medzery a v ktorých miestach je nutné istú časť kosti odstrániť.
Peroperačne slúžia tieto rozmery na dvojitú kontrolu spolu s využitím operačných dláh, a tým
sa znižuje riziko chybovosti.
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Obrázok 166 – Vizualizácia n.alveolaris inf.bilat a jeho priebehu v mandibule.

Obrázok 167 – Na obrázku vidno
vzdialenosť

v akej

sa

nachádza

n.alveolaris inf od laterálneho kostného
okraja. Meraním vo viacerých rezoch je
možné

odmerať

v danej

konkrétnej

lokalite, konkrétneho zuba, ktorý nám
slúži ako orientačný bod, vzdialenosť od
okraja.

Takouto prípravou sa znižuje riziko poškodenia nervu pri osteotómii a operatér má väčšiu
predstavu, kde sa nerv u daného pacienta nachádza, o to viac v prípadoch, ktoré nemajú úplne
štandardný priebeh nervu.
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3D simulácia priesvitu dýchacích ciest a jej využitie
3D vizualizácia, analýza a plánovanie nám umožňuje pripraviť operačný zákrok komplexne
s dohliadnutím

na

funkčnosť

nielen

maxilomandibularného

komplexu,

temporomandibulárneho kĺbu ale aj dýchacích ciest.
Obštrukcia ktorejkoľvek pasáže dýchacích ciest, či už nosovej pasáže alebo nižších častí končia
patologickým vzorcom dýchania, ktorý zároveň vedie k zmenám pozícii napríklad pier alebo
jazyka a následne takéto zmeny vedú najmä počas vývoja k ďalším patologickým zmenám
polohy mandibuly, zmenám tvaru podnebia, a pod. (McNamara, 1981)5.
Ďalšie výskumy ukázali, že narastajúca veľkosť uhla ANB vedie k zhoršeniu objemu a stavu
dýchacích ciest (Deepthi et al., 2015).
Poloha a priesvit trachey závisí aj od toho ako sa upínajú suprahyoidné svaly. Suprahyoidné
svaly (m.mylohyoideus, m.digastricus, m.stylohyoideus, m.geniohyoideus) sa upínajú od os
hyoideum na mandibulu. Logicky z tejto anatomickej konštrukcie vyplýva, že patologická
poloha mandibuly, berieme najmä do úvahy retrognátnu pozíciu, patologicky ovplyvňuje aj
priesvit dýchacích ciest.
Práve tento anatomický fakt je nevyhnutné brať do úvahy nielen pri náprave stavu ako je
napríklad Angle II trieda, ale aj v prípade, že plánom je riešenie opačného problému. Znamená
to, že pri Angle II triede je nevyhnutné zvážiť ako veľký môže byť posun mandibuly
posteriórnym smerom. Kombinácia maxilomandibulárneho chirurgického zákroku s rotáciami
a posunmi, prípadne v kombinácii aj s genioplastikou posyktuje širokú škálu možností a na
záver voľba závisí pri plánovaní od schopností ale aj predstavivosti operatéra a čeľustného
ortopéda.
Na obrázkoch nižšie volumetria dýchacích ciest u pacienta pred chirurgickým ortognátnym
zákrokom, v tomto prípade spojeným aj s osteodistrakciou.
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Obrázok 168 – Pacient pred zákrokom. Dýchacie cesty v najužšom bode mali predozadný
rozmer 2mm.

Obrázok 169 – Po distrakcii a ortognátnom chirurgickom zákroku sa v tomto bode dosiahol
predozadný rozmer 16 mm.

Pacient s týmto závažným zúžením dýchacích ciest pre rozsiahlu unilaterálnu deformitu
tvárového skeletu po chirurgickej liečbe sám opisoval nové pocity, menšiu potrebu
poobedného spánku, kratšie spánkové cykly z 10 hodín na 5-6 hodín, výrazné zmeny sme
postrehli u pacienta aj v správaní, keď sa z extrémneho introverta stal extrémne zhovorčivý
extrovert. Určite mala na to impakt aj výrazná zmena vizáže a celkového vzhľadu.
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Obrázok 170 – Vľavo: Pacient pred chirurgickými zákrokmi (osteodistrakcia), Vpravo:
Pacient po zákrokoch (ortognátna operácia), už po úvodnej ortodontickej liečbe.

U pacienta sa výrazne zlepšila kvalita života, či už v rámci príjmu potravy, dýchania ale aj
celkového vzhľadu. Napriek tomu, že nebolo potrebné upravovať TMK, už len správnym
zapolohovaním maxily a mandibuly, impaktáciou, anteriornym posunom a clockwise rotáciou
maxily distrakciou a segmentálnou osteotómiou mandibuly sa zlepšilo aj otváranie úst, a tým
funkcia pri jedení a rozprávaní.
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3D simulácia a poloha temporomandibulárneho kĺbu
Ortognátny chirurgický zákrok, pri ktorom sa mení poloha, vzťah maxily a mandibuly,
ovplyvňuje

sa

ich

funkčnosť

prináša

možné

výhody

ale

aj

riziká

v spojení

s temporomandibulárnym kĺbom. Ťažkosti ako napríklad klikanie, krepitus, myofasciálna
bolest, bolestivosť žuvacích svalov pri jedle, funkčné limity môžu byť dôvodom na chirurgický
zákrok ale aj dôsledkom chirurgického zákroku. Je nevyhnutné pri analýze a príprave
operačného plánu preto nezanedbať polohu, funkčnosť a prítomnosť anomálii TMK. Práve
tieto

aspekty

zastaraný

spôsob

prípravy

ortodontických

operácií

pomocou

2D

kefalometrického snímku a sádrových odtlačkov nebol schopný pokryť v rozsahu, ak vôbec,
v porovnaní s virtuálnym 3D plánovaním a prípravou. Adaptívne zmeny na TMK a povývojové
zmeny môžu spôsobiť alterácie nielen na oklúzie ale aj na tvárovom skelete a celkovom
vzhľade. To isté platí aj o adaptívnych zmenách TMK po chirurgickom zákroku.
U výrazných zmien a u pacientov s už prítomnými TMK problémami je nevyhnutné evaluovať
TMK predoperačne, peroperačne a odsledovať možné zmeny aj pooperačne. V prípade
úspešne zvládnutého chirurgického zákroku s ohľadom na status TMK je možné výrazne
klinické zlepšenie v mnohých ohľadoch ako zmena v žuvacích a tvárových svaloch, zlepšenie
vzťahu disk-kondyl, ako aj psychologický faktor, keď zrazu pacienta neobťažujú chronické
zvukové fenomény, u náročnejších prípadov myofasciálne bolesti (Jung et al., 2015).

Obrázok 171 – Príklad zobrazenia TMK v rámci predoperačnej analýzy a prípravy
operačného plánu.
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Kefalometrická analýza s využitím 3D fotografie a s analýzou
mäkkých tkanív
Ortognátna chirurgia nie je už len o správnom zapolohovaní maxily a mandibuly do Angle
I triedy. Ortognátna chirurgia je funkčný ale aj estetický zákrok, ktorý vo veľa prípadoch
výrazne mení tvár pacienta. Bod, o ktorom je nevyhnutné pacienta informovať s dostatočným
dôrazom. Pooperačne sa pacient zrazu pozerá v zrkadle na inú tvár a nech je zmena akokoľvek
pozitívna, môže sa stať, že pacient sa prestane spoznávať a to môže priniesť negatívny impakt
na psychiku pacienta.
Analýza mäkkých tkanív tváre už predoperačne prináša možnosť vytvoriť simuláciu posunu
mäkkých tkanív.
Analýza mäkkých tkanív je nevyhnutná a je nutné zvážiť fakt, že pri rôznych posunoch skeletu
ide v prípade mäkkých tkanív o rozdielny pomer adaptácie v rôznych častiach tváre (Ryckman
et al., 2010). Adaptácia mäkkých tkanív je rozdielna v strednej etáži, dolnej tretine alebo
bradovej oblasti. Pri rozdielnych pohlaviach je taktiež potrebné zvážiť zvýraznenie, prípadne
zjemnenie či už feminínnych alebo maskulínnych čŕt tváre. Analýza dáva možnosť kontroly
symetrie a možnosť na zváženie prípadných dodatočných úprav. Už predoperačne je možné
predpokladať aj prípadné možné zvýraznenie asymetrie, nevyhnutnosť dodatočnej
rhinoplastiky, faceliftu, liposukcie podbradku, teoreticky aj s úpravou suprahyoidných svalov,
a pod. Analýza poskytuje informácie dôležité pre pacienta a aj pre možné dodatočné
peroperačné úpravy, ktoré sa dajú realizovať dokonca už počas ortognátneho chirurgického
zákroku bez nutnosti ďalšej operácie. Ideálne je pre chirurga poznať a mať cit aj na estetické
operačné možnosti dodatočných úprav. Analýza, pri ktorej je možné prihliadať na najmenšie
detaily vedie opäť k celkovému zlepšeniu výsledkov a spokojnosti s výsledkom na každej
strane, či už pacienta alebo lekárskeho tímu.
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Obrázok

172

a porovnanie

–

Analýza
symetrie

mäkkých tkanív.

Obrázok

173

–

Fúzia

tvárového skenu a skeletu.
Na obrázkoch sú dve rôzne
pacientky, pacientka vľavo
Angle III trieda, pacientka
vpravo Angle II trieda.
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Využitie 3D tlače pri plánovaní ortognátneho chirurgického
zákroku
Využitie 3D tlače pri plánovaní je jedným z benefitov plánovania operačného zákroku v 3D
programe. Vizualizácia operácie je veľmi dôležitá pre pacienta, ktorý vďaka tomu získa lepšiu
predstavu o rozsahu zákroku a spôsobe prevedenia. Samozrejme, aj pre samotného operatéra
je veľký benefit operáciu zrealizovať virtuálne a doslova si v rukách následne pozrieť
predoperačný a očakávaný postoperačný stav.
Tlač modelu lebky je možná už na začiatku liečby. Vytlačená lebka so všetkými anatomickými
detailmi je ideálnou ukážkou pre pacienta. Pacientovi môžeme znázorniť priebeh osteotómie,
ktoré časti sa posunú a ukázať exaktne, v ktorých miestach je problém.
Model sa dá pomerne jednoduchým spôsobom exportovať z 3D programu na plánovanie,
zvyčajne v stl alebo obj formáte (Sramka a Ruzicky, 2016). Ďalšia akákoľvek úprava modelu je
možná aj v mnohých voľne stiahnuteľných programoch.

Obrázok 174 – Príprava modelu na tlač.
Model pacientky s plánovaným posunom
mandibuly

a segmentálnou

Y genioplastikou.
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Obrázok 175 – Modely pripravené na tlač,
u pacientky s plánovaným posunom mandibuly
s genioplastikou.
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Príprava a tlač peroperačných vodiacich dláh
Príprava peroperačných vodiacich dláh je možná v niektorých špecializovaných 3D
programoch na plánovanie ortognátnych operácií. Prípadne aj v niektorých voľne dostupných
programoch je možné si spraviť virtuálne odtlačky jedného objektu do iného objektu - zubov
do dlahy.
Pri príprave peroperačných vodiacich dláh je nutné odtlačiť osteomované segmenty so
zubami, ktoré však boli dosadené do CBCT fúziou s intraorálnym skenom. Samotné CBCT
nedokáže znázorniť taký detail, aby sme vedeli z neho získať exaktné odtlačky na dlahy, ktoré
musia byť presné a zuby musia do nich pevne sadnúť. Peroperačne sa dlaha použije na
zapolohovanie maxily a/ alebo mandibuly do správnej polohy.
Samozrejme ako kontrola správnej polohy slúžia aj údaje z operačného plánu - medzery,
schodíky a presné rozmery posunov. Ďalšia z vymožeností 3D plánovania je dať vytlačiť firme
produkujúcej osteosyntézy na mieru vyrobenú osteosyntézu, ktorá je vyrobená, ohnutá a má
presné rozmery na daného pacienta.

Obrázok 176 – Individuálne zhotovená peroperačná vodiaca dlaha v programe meshmixer.
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Obrázok 177 - Predoperačná skúška dlahy na ambulancii pred odoslaním dláh na sterilizáciu
a prípravu na operačný zákrok.

Obrázok 178 - Peroperačné nasadenie dlahy na zuby s posunutím osteotomovaného
segmentu.
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Obrázok 179 - Nasadená peroperačná vodiaca dlaha s dočasnou peroperačnou rigidnou
maxilomandibulárnou fixáciou pred aplikovaním osteosyntetického materiálu a zafixovaním
segmentu v správnej pozícii.
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ZÁVER
(Thurzo Andrej)
3D tlač biokompatibilnými materiálmi už nie je len technický „buzzword“. Zvýšenie
dostupnosti 3D tlačiarní a materiálov dnes otvorilo nové možnosti, ktoré najmä pre mladých
absolventov môžu byť katapultom do klinického sveta poskytovateľa excelentnej zdravotnej
starostlivosti v zubnom lekárstve. Možno očakávať, že prichádzajúca finančná kríza zvýši
dopyt po finančne dostupných riešeniach aj za cenu kompromisov zo strany pacienta. Bude
preto veľmi užitočné rozšíriť svoje zručnosti v technologických oblastiach, ktoré dokážu
pacientovi priniesť cenovo dostupné riešenia.
3D tlač biokompatibilnými materiálmi na našej klinike Sangre azul, spolu s implementáciou
umelej inteligencie do hlavného workflow-u bezprecedentne zmenila efektivitu nášho
fungovania a očakávame, že v dohľadnej dobe naše spôsoby fungovania začnú kopírovať aj
ostatné praxe.
3D simulácia, plánovanie a tlač nám umožňuje sa posúvať ďalej a ponúkať lepšiu starostlivosť.
Samozrejme úspech zákroku a celej liečby stojí a padá na ľudskom faktore, najdôležitejšia je
tu stále skúsenosť a zručnosť či už čeľustného ortopéda, tak aj chirurga. 3D vymoženosti nám
však ponúkajú zlepšenie komfortu pacienta už na začiatku liečby, keď sa spolupodieľa na
pláne a od začitku má konkrétnejšiu predstavu o liečbe a aj zlepšenie komfortu pre chirurga
a ortodontistu. Spresnenie, urýchlenie a možnosť klásť väčší dôraz na funkčnosť - zavzatím
funkčnosti TMK alebo priesvitu dýchacích ciest do operačného plánu ortognátneho zákroku,
ako aj zavzatia čo najlepšieho estetického výsledku.
Je dôležité pre lekára a v konečnom dôsledku pre dobro pacienta, nezabudnúť sa neustále
posúvať ďalej s otvorenou mysľou, kreativitou, vášňou a spájať staré s novým.
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