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Elastodoncie: bioortodoncie s posturální funkcí
2. část

Prof. Dr. Lorenzo Vanini | Dr. Filippo Cardarelli | prof. Dr. Camillo D'Arcangelo

 

Okluze a postura – držení těla: Z vědeckých a klinických poznatků dnes víme, že muskuloskeletální 
rovnováha stomatognátního systému ovlivňuje i muskuloskeletální rovnováhu celého těla pacienta. 
Jinými slovy: funkční poruchy okluze, temporomandibulárního kloubu a žvýkacích svalů mohou způsobit 
dysfunkce v různých oblastech těla mimo ústa, jako jsou hlava, krční oblast, záda, pánev, dolní končetiny 
a chodidla. Tyto poruchy jsou v mnoha případech zodpovědné za bolestivou symptomatologii různých částí 
těla, která částečně či významně zhoršuje kvalitu života jak z fyzického, tak z psychického hlediska. Tento 
patologický stav byl defi nován Vaninim, D'Arcangelem a Mastroberardinem jako „Posturální syndrom“. 
Ten se postupem času stává chronickým problémem a vytváří se kompenzační držení těla. (Poznámka 
redakce: 1. část článku naleznete v časopisu StomaTeam 2/2022 nebo na www.stomateam.cz).

Elastodontické aparáty

Elastodontické aparáty AMCOP od fi rmy Micerium mohou 
být prefabrikované nebo individualizované, tj. vyrobené 
přímo pro konkrétního pacienta po příslušném posouzení 
korekcí, které mají být provedeny. Jejich velká výhoda je 
v tom, že na rozdíl od klasických ortodontických apará-
tů působících pouze na zuby, mají schopnost docílit troj-
rozměrného pohybu, který současně ovlivňuje skeletální 

podklad, zuby i posturu pacienta. Jejich design, jednodu-
chá domácí péče a rychlá terapie malokluze z nich dělají 
v současnosti pacienty nejlépe hodnocené aparáty.

Vlastnosti

▪ vyrovnávají zuby
▪ podporují růst dolní a horní čelisti
▪ určují správný tvar zubního oblouku
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▪ jsou ideální pro všechny typy malokluze
▪ v průběhu času vytváří stabilní okluzi
▪ umožňují vám pracovat v souladu s posturou těla
▪ snižují pravděpodobnost opakování terapie
▪ omezí indikaci extrakcí

Pacient 9,5 roku s malokluzí II. třídy 
skeletální i dentální, hlubokým skusem 
a stěsnáním zubů

Malokluze byla příčinou parodontálního defektu u dolní-
ho řezáku. Skeletální a dentální malokluze byla také spo-
jena s posturálními problémy – ty bylo možno vidět na 
telerentgenu, na kterém je evidentní komprese prvního 
krčního obratle se zvětšením cervikální křivky způsobené 
distálním postavením dolní čelisti. Terapie pomocí elasto-
dontických zařízení umožňuje zvětšení vertikálního roz-
měru a nastolení správných tvarů oblouku. Délka terapie 
byla cca 18 měsíců, retenční fáze, která probíhala se stej-
ným aparátem, trvala dalších 7–8 měsíců.

V současné době, 10 let po terapii, jsme si ověřili, že bylo 
dosaženo stabilní okluze. Vyřešení skeletální a dentální 
anomálie je spojeno s jasným zlepšením držení těla a ná-
sledným vyrovnáním cervikální křivky, jak lze vidět na ko-
nečném telerentgenu. Po dosažení korekce vztahu molá-
rů a frontálních zubů pacient nosil aparát pouze přes noc, 
aby byl stabilizován získaný výsledek a naváděno prořezá-
vání stálých zubů (obr. 19–29).

Obr. 19

Obr. 20

Obr. 19: Počáteční úsměv.

Obr. 20: Intraorální fotografi e: stěsnání v dolním frontálním 
úseku a poškození parodontu 41 v důsledku malé vertikální 
výšky skusu a okluzního traumatu.

Obr. 21: Elastodontický aparát se žvýkací dlahou. Obr. 22: Úsměv na konci elastodontické terapie.

Obr. 21 Obr. 22

Obr. 23: Intraorální fotografi e na konci terapie: obnovení 
vertikálního rozměru a vyřešení stěsnání zubů, parodont se 
zhojil.

Obr. 23
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Obr. 24: Úvodní ortopantomogram.

Obr. 25: Finální ortopantomogram.

Obr. 24

Obr. 25

Obr. 26 Obr. 27

Obr. 26: Počáteční telerentgen s evidentním retruzním po-
stavením dolní čelisti a kompresí krčních obratlů.

Obr. 27: Závěrečný telerentgen s obnovením polohy dolní 
čelisti a vyrovnáním cervikální křivky.
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Obr. 28 Obr. 29

Obr. 28: Detail z počátečního telerentgenu, který ukazuje 
zmenšení meziobratlového prostoru mezi C2–C3.

Obr. 29: Detail ze závěrečného telerentgenu, který ukazuje 
zvětšení meziobratlového prostoru.

Obr. 30 Obr. 31

Obr. 30: Krátká lingvální uzdička, nízké postavení jazyka 
a hypomobilita.

Obr. 31: Obrázek pacientova prstu demonstrující zlozvyk.

Logoped a ortodontista: možnosti 
spolupráce

Jazyk je orgán, který má mnoho funkcí, z nichž někte-
ré ještě nejsou zcela pochopeny: příjem potravy, žvýká-
ní, polykání, fonace a, co je nejdůležitější, představuje 
již během nitroděložního života růstovou matrici, kolem 
níž okolní anatomické struktury rostou a dozrávají. Je 
to orgán, který přímo ovlivňuje růst mandibuly i maxily 
a morfogenezi zubních oblouků. Estetický vzhled obličeje 
a lebky může být navíc ovlivněn i nevhodným fungováním 
dotčených svalových skupin (obr. 15)*. Logoped je zdra-
votnický pracovník, který se zabývá prevencí, hodnoce-
ním a léčbou poruch řeči, komunikace a ústních funkcí, 
a to ve všech věkových skupinách. Během 24 hodin den-
ně polykáme v průměru 1500–2000krát, obvykle každou 
půlminutu během bdění a každou minutu během spán-
ku. Můžeme dobře pochopit rozhodující roli, kterou jazyk 
hraje v kontextu úst a postury (obr. 30).

Otevřený skus

Pacient (7 let) s dentálně i skeletálně otevřeným skusem 
daným zlozvykem (dlouhodobé dumlání palce) kombi-
novaným s krátkou podjazykovou uzdičkou. Anomálie je 
charakterizovaná zúžením horního zubního oblouku s ne-
dostatkem místa pro zařazení stálých zubů.

Terapeutická sekvence zahrnovala následující kroky 
(obr. 31–37):
▪ motivace
▪ řečová terapie
▪ lingvální frenulektomie + logopedie
▪ elastodontická terapie
▪ retence elastodontickým aparátem po dobu asi 12 mě-

síců
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Obr. 32 Obr. 33

Obr. 32: Počáteční úsměv: otevřený skus. Obr. 33: Počáteční frontální intraorální fotografi e: otevřený 
skus.

Obr. 34 Obr. 35

Obr. 34: AMCOP Open elastodontický aparát. Obr. 35: Konečná frontální intraorální fotografi e: normální 
skus.

Obr. 36 Obr. 37

Obr. 36: Úvodní telerentgen s patrnou změněnou křivkou 
krčních obratlů.

Obr. 37: Konečný telerentgen s evidentním zlepšením v ob-
lasti krku.

Orální funkce

▪ dýchání
▪ krmení (sání, žvýkání, polykání)
▪ mluvení

Všechny tyto funkce spolu úzce souvisejí, protože je vy-
konávají stejné orgány. Dýchání je jedním ze základních 

předpokladů správného růstu maxilofaciálního skeletu. 
Sání, žvýkání a polykání jsou silně ovlivněny činností ja-
zyka a všech ostatních obličejových a ústních svalů. Har-
monický rozvoj svalstva orofaciální oblasti umožní nejen 
správný výkon všech těchto funkcí, ale zajistí také zdravý 
růst skeletu a zubů.
Jejich rovnováhu však může snadno ohrozit velké množ-
ství faktorů: změny v držení těla, nesprávné stravovací 
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návyky, malokluze, zlozvyky (prst v ústech, dlouhodobé 
používání dudlíku a lahviček, kousání nehtů), patologické 
stavy (zvětšení nosních a krčních mandlí, záněty středního 
ucha atd.). Všechny tyto změny určují dysfunkci, ovlivňu-
jí tvar a vývoj zubních oblouků a orofaciálního systému. 
Další věc, kterou je třeba vzít v úvahu, když mluvíme 
o jazyku, je lingvální uzdička, která se stejně jako labiální 
skládá z pojivové tkáně, ale na rozdíl od retní obsahuje 
i elastická vlákna. Krátká uzdička vytváří tah na jazyk a na-
vozuje jeho postavení směrem dolů a dopředu, namísto 
přirozené pozice, kdy se dotýká papilla incisiva a Palatine 
Spot. Prokázal se vztah mezi krátkou podjazykovou uzdič-
kou a defekty krční páteře a celkového držení těla.

Ortodoncie dnes

Moderní ortodontická léčba má mít za cíl ideální a har-
monické vyrovnání zubů respektující růst čelistí, aby bylo 
dosaženo nejen vynikajícího estetického výsledku, ale 
i okluzní a funkční stability. Ortodontická terapie musí být 
také v souladu s vývojem držení těla dítěte. Proto hovoří-
me o týmové terapii, kdy ortodontista ovlivňuje dentální 

a skeletální systém, obnovuje vztahy mezi čelistmi a zuby 
a stabilizuje je elastodontickou terapií; gnatolog kontro-
luje okluzní kontakty; logoped intervenuje v rámci ner-
vosvalové složky v návaznosti na postavení jazyka s cílem 
obnovit řád a rovnováhu orofaciálních struktur a získat 
stabilní ortodontické výsledky; osteopat monitoruje drže-
ní těla pacienta, které musí být v souladu s nastolenými 
změnami a ortodontickou terapií v ústech.

5letý pacient s obráceným skusem

Malokluze byla charakterizována menším horním zubním 
obloukem se zmenšeným prostorem pro prořezání stálých 
zubů. Terapeutická sekvence zahrnuje následující kroky:
▪ motivace
▪ řečová terapie
▪ elastodontická terapie
▪ elastodontická retence po dobu asi 12 měsíců

Na iniciálním a fi nálním telerentgenu je evidentní, že elas-
todontickou terapií došlo k vyřešení malokluze i posturál-
ních problémů (obr. 38–47).

Obr. 38

Obr. 38: Extraorální en face fotografi e.

Obr. 39

Obr. 39: Elastodontický aparát AMCOP CT.

Obr. 40

Obr. 40: Frontální intraorální fotografi e: III. třída.



StomaTeam 4 | 2022
16

odborná sdělení

Obr. 42 Obr. 43 Obr. 44

Obr. 42: Posturální alterace patrná z odlišné polohy lopatek. Obr. 43: Trojrozměrný snímek, který zvýrazňuje těsnou ana-
tomickou korelaci mezi dolní čelistí, jazylkou a lopatkou. Obr. 44: Fotografi e zad, která demonstruje přínos funkční elasto-
dontické terapie z hlediska postury.

Obr. 41

Obr. 41: Frontální intraorální fotografi e: I. třída.

Obr. 46

Obr. 46: Telerentgen po 1. roce elastodontické terapie: jas-
né zlepšení.

Obr. 45

Obr. 45: Úvodní telerentgen s patrnou inverzí zakřivení 
krku.
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Obr. 47

Obr. 47: Telerentgen po 2 letech: zlepšení držení těla s nor-
mální cervikální křivkou.

Ortodoncie, okluze a postura

Malokluze jsou často příčinou mnoha osteoartikulárních 
patologií, protože žvýkací svaly jsou součástí tzv. „postu-
rálního svalového řetězce“. Několik studií ukazuje, že 
II. skeletální třída je často spojena s předním držením hla-

vy a hyperlordózou krční páteře, zatímco III. třída je větši-
nou spojena s postojem vzad (obr. 16)*. Pečlivou analýzou 
postury pacienta, od jednoduchého klinického vyšetření 
až po laterolaterální rentgenogram lebky, je možno po-
zorovat korelaci mezi malokluzí a významnými změnami 
postury, ale také vztah mezi ortodontickou terapií a změ-
nami v postavení krku.

Dosažením normokluze pomocí elastodontické terapie je 
možno korigovat i držení těla pacienta. V indikovaných 
případech je léčba malokluze užitečná pro urychlení 
a zlepšení terapeutických sezení u fyzioterapeuta nebo 
osteopata. Z elastodontické terapie profi tuje postura pa-
cienta – koriguje jak okluzní rovinu, tak i postavení krku.

Z klinického hlediska je jediným způsobem, jak u pacienta 
zjistit, zda bylo dosaženo svalové a posturální rovnováhy, 
provedení kineziologických testů. Kineziologie se používá 
v různých lékařských oborech a široké uplatnění má také 
ve stomatologii.

*Fotografi e naleznete v 1. části článku publikované v ča-
sopisu StomaTeam 2/2022 nebo na www.stomateam.cz.

Pokračování článku naleznete v některém z následujících 
vydání časopisu StomaTeam v roce 2023.
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