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Úvod 
 
Stabilizačná fáza čeľustno-ortopedickej liečby je veľmi často spojená s permanentne 
noseným drôtom nalepeným na vnútorné plochy predných zubov, tzv. fixným retainerom (1). 
Často sa stáva, že čeľustní ortopédi sú vyzvaní sňať fixný retainer pred vyšetrením 
magnetickou rezonanciou u ich pacientov. Je to z dôvodu, že najpoužívanejšie materiály 
v čeľustnej ortopédii sú rôzne kovy a ich zliatiny. Tie môžu vytvárať artefakty na snímkach 
magnetickej rezonancie (2,3). Snímky tak môžu zostať nehodnotiteľné. Existujú štúdie, ktoré 
skúmajú tento neželaný vplyv čeľustno-ortopedických zámkov a drôtov, ale len málo sa ich 
venuje oblasti fixných retainerov. Tie pritom zostávajú v ústach pacientov dlhé roky po 
skončení aktívnej liečby a môžu tak predstavovať komplikáciu pri diagnostike ochorení 
hlavy. Predpokladáme, že výber vhodného typu fixného retainera by mohol zredukovať 
rozsah artefaktov. Cieľom práce je sledovať a popísať vplyv čeľustno-ortopedických 
retainerov vyrobených z rôznych materiálov a vinutiach na tvorbu artefaktov na MR obraze 
in vitro.  
 
Materiál a metódy 
 
Predmetom štúdie bolo 9 rôznych čeľustno-ortopedických drôtov, vyrobených zo zliatiny 
zlata, titánu a nerezovej ocele. Ich rozmery a spôsob vinutia sú uvedené v Tab. 01. 
 
  Tab.01 Charakteristiky vzoriek drôtov použitých v štúdii 
 
Vzorka Materiál Rozmery (inch) Spôsob vinutia Počet prameňov 

1 Au-zliatina 0.0383x0.0158 Retiazka 0 - očká retiazky 

2 Ti-zliatina 0.017 Koaxiálne 3 

3 Ti-zliatina 0.020 Koaxiálne 3 

4 nerez. oceľ 0.015 Twistové 3 

5 nerez. oceľ 0.018 Twistové 3 

6 nerez. oceľ 0.020 Twistové 3 

7 nerez. oceľ 0.015 Koaxiálne 5 

8 nerez. oceľ 0.018 Koaxiálne 5 

9 nerez. oceľ 0.011x0.027 splietaný drôt 8 

 



Ako referenčná veľkosť drôtu bol zvolený fixný retainer pre dolné zuboradie ( zuby 33-43). 
Dĺžka drôtu bola stanovená na základe údajov o rozmeroch zubov 105 pacientov z Kliniky 
stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA. Pre všetky vzorky použité v štúdii 
bol zvolený rozmer 29,2 mm. Drôty boli jemne upravené tak, aby ich tvar simuloval 
zakrivenie zubného oblúka. Fantóm, ktorý bol použitý na snímanie retainerov sa skladal 
z umelohmotnej nádoby valcového tvaru  o objeme 0,6l (priemer 10 cm, výška 9 cm). Do 
výšky 35 mm sme naliali agarózový roztok. Použitá bola čistená laboratórna PCR agaróza 
(Top-Bio). Po stuhnutí gélu bol na povrch položený drôt a následne sme ho zaliali 
agarózovým roztokom do výšky 70 mm. Pre zaslepenie štúdie boli vzorky označené číslicami 
od 1-10 (9 fantómov s drôtmi, 1 referenčný prázdny fantóm). 
 
Fantómy boli snímané MR tomografom so statickým magnetickým poľom 1,5T (Philips 
Ingenia). Pri všetkých fantómoch bola použitá štandardná sekvencia turbo spin-echo, T2-
vážené meranie. Hodnotenie rezov realizovali traja rádiológovia. Použitý bol software 
TomoCon Lite.  Aby bola zaručená zaslepenosť štúdie, hodnotitelia nevedeli aký drôt sa 
nachádza vo fantóme. Z hodnotených rezov mali zvoliť ten, na ktorom je najväčší artefakt. Za 
artefakt sa považovalo zvýraznenie, strata, alebo deformácia MR signálu (v porovnaní 
s referenčným fantómom bez retainera). Na artefakte potom odmerali dva na seba kolmé 
rozmery: rozmer P - najväčšia veľkosť v smere paralelnom so stredovou líniou fantómu 
(„ventro-dorzálny“ rozmer) a rozmer K–  najväčšia veľkosť v smere kolmom na stredovú 
líniu („kranio-kaudálny“ rozmer).  
 
Namerané rozmery boli presné na jedno desatinné číslo. Ak snímaný fantóm vyhodnotili ako 
kontrolný, teda bez drôtu a artefaktu, označili veľkosť v obidvoch rozmeroch ako 0 mm. Ak 
niektorý fantóm vyhodnotili tak, že sa v ňom nachádza len drôt bez artefaktu, stanovili oba 
rozmery ako 0,5 mm (to je najväčšia hrúbka drôtu použitého v štúdii). Poradie hodnotených 
fantómov bolo náhodné, ale každý z nich bol meraný 4krát každým z hodnotiteľov. 
 
Na posúdenie výskytu artefaktov a ich porovnanie bol pri štatistickom spracovaní použitý 
jednak rozmer K, ale aj orientačná plocha artefaktu – hodnota A. Pri jej výpočte sme zvolili 
zjednodušený model: tvar artefaktov bol symetrický, preto bol na zmeranie ich plochy 
použitý vzorec na výpočet obsahu elipsy: A = π x K/2 x P/2. 
 
Výsledky boli spracované pomocou štatistických testov T-test a ANOVA v programe SPSS 
20. Všetky testy boli realizované na hladine významnosti α=0.05.  
 
Cieľom práce bolo posúdiť nasledovné hypotézy:  
H1: Predpokladáme, že typ kovu, z ktorého sú zhotovené drôty fixných retainerov, 
ovplyvňuje veľkosť artefaktu na MR obraze. 
H2: Predpokladáme, že spôsob vinutia oceľového drôtu fixného retainera bude ovplyvňovať 
veľkosť artefaktu na MR obraze. 
 
Pre posúdenie druhej hypotézy bol porovnaný referenčný drôt zo skupiny guľatých 
oceľových s hranatým splietaným oceľovým drôtom. Snažili sme sa, aby bol čo najmenší 
rozdiel v ploche prierezov drôtov. Na základe tohto kritéria bol vybratý twistový drôt hrúbky 
0.020i (inch). Rozmery hranatého splietaného drôtu boli 0.011x0.027i. 
 
 
 
 



Výsledky 
 
U kontrolného fantómu, v ktorom sa nenachádzal drôt, bola 100% zhoda hodnotiacich. Pri 
všetkých meraniach nezaznamenali ani drôt, ani artefakt. Podobne všetci hodnotiaci určili 
u zlatého drôtu K rozmer 0,5 mm, čo bola dohodnutá hodnota pre prítomnosť drôtu bez 
artefaktu. Pri meraní artefaktov u ostatných fantómov boli zaznamenané hodnoty uvedené 
v tabuľke 02. 

Tab.02 Veľkosti artefaktov u hodnotených fantómov (v mm) 

 
Kontrola Au-zliatina Ti-zliatina Nerez. oceľ 

  

Priemer ± 

SD Priemer ± SD Priemer ± SD Priemer ± SD 

Hodnota K 0 ± 0 0,5 ± 0 4,43 ± 0,68  31,81 ± 9,47  

Hodnota A 0 ± 0 0,2 ± 0 20,38 ± 10,26  1276,38 ± 580,24 

 
Prítomnosť artefaktov u zliatiny titanu a nerezovej ocele oproti kontrolnému fantómu sa 
ukázala ako štatisticky významná. Na jej overenie bol použitý T-test, osobitne pre každý 
materiál.  
 
Následne sme porovnali veľkosti artefaktov podľa kovu, ktorý sa nachádzal vo fantómoch pri 
zobrazovaní. Použili sme štatistický test jednofaktorovej analýzy rozptylu – ANOVA. 
 
Titánová zliatina tvorí len o málo väčší artefakt ako je rozmer drôtu zlatej zliatiny. Nerezová 
oceľ stojí od nich osobitne, pretože tvorí výrazne väčšie artefakty ako zliatina zlata alebo 
titánu. Z dostupných dát vyplýva, že rozdiely medzi veľkosťami artefaktov v rozmere K aj 
hodnote A sú štatisticky významné (p = 0,001).  Hypotéza H1 bola podporená, typ kovu 
drôtu retainera ovplyvňuje veľkosť artefaktov. 
 
Pri posudzovaní druhej hypotézy sme zistili, že artefakty, ktoré vytvoril hranatý drôt mali 
priemerný rozmer K = 12,19 mm a hodnotu A = 147,45 mm2. V porovnaní s guľatým drôtom 
sú artefakty priemerne viac ako 3krát menšie v rozmere K. Podobne plocha artefaktu je 
menšia viac ako 12krát. Rozdiely v hodnotených parametroch sa pomocou T-testu potvrdili 
ako štatisticky významné (Tab.03).  
 

Tab.03 Rozmery artefaktov na snímkach fantómov s oceľovými drôtmi 0.020i twist  
          a 0.011x0.027i splietaný 

  
SS 0.020i (twist) 

SS 0.011x0.027i 

(splietaný) 
Rozdiel 

medzi 

priemermi 

Štandardná 

chyba 

rozdielu 

p 

hodnota 
Priemer ± SD Priemer ± SD 

Hodnota K 38,28 ± 3,55 12,19 ± 1,17  26,08 1,08 0,001 

Hodnota A 
1785,84 ± 

206,81 
147,45 ± 20,59  1638,39 60 0,001 



 

Môžeme konštatovať, že v skupine oceľových drôtov tvorí hranatý splietaný drôt výrazne 
menšie artefakty ako referenčný twistový retainer. Hypotéza H2 bola podporená. Pri 
použitom rovnakom materiáli a porovnateľnej ploche prierezu fixného retainera vinutie drôtu 
významne ovplyvnilo veľkosť artefaktu. 
 

Diskusia 
 
V odbornej literatúre nie je veľa štúdii o problematike materiálov používaných v čeľustnej 
ortopédii a MRI zobrazovania. Ak si aj autori túto oblasť vybrali, skúmali hlavne zámky. 
Elison et al rovnako ako Beau et al. zistili, že oceľové zámky spôsobujú významné artefakty 
(3,4). Materiály fixných retainerov boli v štúdiách hodnotené len výnimočne. Realizovaným 
výskumom sme sa teda pokúsili prispieť v skúmanej oblasti vlastným prínosom.  
 
Drôt zhotovený zo zlatej zliatiny hodnotila len Shalish et al., ktorá súhlasne s našimi 
výsledkami zistila, že tento materiál nespôsobuje artefakty (2). 
 
Veľká časť štúdií, zhodne s väčšinovým názorom odborníkov ukazuje, že titánové zliatiny vo 
všeobecnosti nevytvárajú artefakty (4, 5). Na druhej strane   iní autori zistili, že zliatiny tohto 
kovu sú schopné vytvárať určité skreslenia MR obrazu (6,7). Rozdiel v záveroch štúdií je 
vysvetľovaný  použitím rozdielnych typov a množstiev zliatiny pri jednotlivých 
experimentoch (6). Samotný titan má nízku magnetickú vnímavosť, ale stopy iných kovov v 
zliatine môžu ovplyvniť MR obraz (5). Preto závisí na individuálnom zložení súčiastky, ako 
sa to prejaví v MR obraze. Treba podotknúť, že titán sa v čeľustnej ortopédii používa vo 
forme zliatiny, nikdy nie ako čistý kov. Pri retainerových drôtoch vyrobených z titánovej 
zliatiny sa v hodnotení artefaktov zhodujeme s autormi, ktorí tvrdia, že titánová zliatina tvorí 
určité artefakty. Sú  však pomerne malé a nachádzajú sa v tesnej blízkosti súčiastky.  
 
Naše výsledky meraní fantómov s oceľovými drôtmi sú v zhode s ďalšími štúdiami, ktoré 
potvrdili, že nerezová oceľ vytvára na MRI významné artefakty (2,4).  
 
Spôsob vinutia a jej vplyv na vyšetrenie magnetickou rezonanciou nebol doteraz špecificky 
skúmaný. Napriek rovnakému materiálu sa veľkosť artefaktov u skúmaných vzoriek výrazne 
líšila. Artefakt spôsobený hranatým drôtom bol 3krát menší a zaberal 12krát menšiu plochu. 
Ako možné vysvetlenie udávame skutočnosť, že twistový drôt je vinutý ako cievka. V silnom 
magnetickom poli môže spôsobovať väčšie narušenie jeho homogenity ako splietaný drôt.  
 
Uvedomujeme si, že magnetické vlastnosti tkanív v dutine ústnej sa odlišujú od 
homogénneho prostredia agaru vo fantóme. Pre interpretáciu našich výsledkov z hľadiska 
klinickej praxe je preto najskôr nutné realizovať analogický experiment in vivo. 
 
Záver 
 
Naše výsledky korešpondujú so štúdiami ďalších autorov v sledovanej oblasti. Na základe 
našich zistení boli potvrdené rozdiely v tvorbe artefaktov u rozdielnych kovov použitých pri 
fixných retaineroch in vitro. Takisto bola v našej štúdii skúmaná ďalšia premenná –  
zaznamenali sme významný rozdiel vo veľkosti artefaktov u oceľového drôta upraveného 
rozdielnym vinutím.   
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