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У першій частині цієї серії із трьох
статей ми розглянули основні концепції системи повної клінічної ортодонтії
(ССО), інтеграцію апаратів прямої дуги
(SWA) з самолігатуруванням з метою
покращення контролю та підвищення
ефективності, а також обґрунтували нещодавно розроблені рекомендації щодо
CCO та трьох етапів механіки лікування.
Зокрема, ми розглянули цілі та завдання
кожного етапу лікування, підкреслюючи
відповіднішу послідовність встановлення дуг для найшвидшого досягнення
бажаного результату. У цій статті ми
розглянемо деякі питання, що, на нашу
думку, є дуже важливими в механіці,
і, зазвичай, вимагають ґрунтовнішого
аналізу. Ми розглянемо окремо позиціонування брекетів, координацію дуги
та вирівнювання лінії прикусу, а також
їхній вплив на вертикальну площину.
Варто ще раз наголосити, наскільки
важливим є правильне розташування
брекетів для позитивної динаміки, а
також досягнення кінцевого результату
лікування. Координація дуги та вирівнювання лінії прикусу є двома завданнями,
які необхідно виконати на робочому
етапі. Часто те, що ці дві концепції мають
безпосередній вплив на виправлення
вертикальних проблем, залишається
поза увагою [1].

ОПТИМАЛЬНЕ
ПОЗИЦІОНУВАННЯ
БРЕКЕТІВ
Припускаючи, що ми маємо правильно підібраний апарат, наступним ваго-

мим чинником при роботі зі SWA є розташування брекета. Згідно з рекомендаціями Ендрюса більш ніж 40-річної
давності, брекети мають розміщуватися
на точці FA зуба [2, 3]. Точка FA зуба є
серединою клінічної коронки оклюзійно-гінгівально і мезіо-дистально, вона
розташовується на довгій осі коронки
кожного зуба (мал. 1). Коли всі зуби
верхньої та нижньої щелеп ідеально вирівняні, то через точки, що позначають
FA точки зубів, можна провести пряму
лінію (мал. 2). Звідси випливає, що мета
ортодонта полягає в тому, щоби розташувати кожен брекет відповідно до точки FA зубів (мал. 3), так щоб у результаті
лікування зуби були ідеально вирівняні
та могли бути з’єднані прямою дугою
(мал. 4). Саме тут мислення ортодонта
та його вправність матимуть величезне
значення. Остаточні результати технік,
що потребують встановлення дуги, залежать від якості та точності її згинання;
аналогічно, точність розміщення брекета впливає на кінцевий результат при
використанні SWA. За цією логікою, ви
підсумовуєте вашу роботу з певним клінічним випадком уже тоді, коли встановлюєте брекети! Ось чому значний відсоток проблем, які ортодонти виявляють
до закінчення активного лікування, такі
як неправильне крайове прилягання,
труднощі корекції ротації, відсутність
паралелізму коренів і, відповідно, далеке від ідеального розташування зубів,
зумовлені неправильним розміщенням
брекетів.
Оскільки всі брекети діють через одну і ту саму дугу, то один неправильно
розміщений брекет автоматично впливає на сусідні. Якщо ж неправильно
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Мал.1. Діаграма з правильним розташуванням точки FA зубів для кожного зуба верхньої та нижньої щелеп

Мал. 2. Діаграма з усіма точками FA зубів, з‘єднаними
з лінією, за аналогом прямої дуги

Мал. 4. А. Знімок клінічного випадку безпосередньо перед зняттям апарата. Зверніть увагу на вирівнювання
апарата, а також на зуби верхньої та нижньої щелеп. Кожен зуб розташований в оптимальній позиції, брекети та трубки збігаються з точкою FA кожної коронки, а пряма дуга від другого моляра до другого моляра
з’єднує усі брекети та трубки. В. Той самий клінічний випадок відразу після зняття апарата

Мал. 3. Діаграма з брекетами та трубками, розташована з урахуванням точки FA кожного зуба як
верхньої, так і нижньої щелеп

Мал. 5. Лабіальна та оклюзійна діаграма нижнього
ікла з позначеним місцем оптимального розташування брекета. Зверніть увагу, що частина лабіальної сторони ікла, що найбільше виступає, трошки
зміщена стосовно мезіальної

Мал. 6. Лабіальна та оклюзійна діаграма верхнього
першого моляра з позначеним місцем оптимального
розташування брекета. Зверніть увагу, що довга
вісь клінічної коронки для молярів — це щічна фісура
верхніх премолярів

Мал. 7. Лабіальна та оклюзійна діаграма верхнього
бокового різця з позначеним місцем оптимального
розташування брекета

Мал. 8. Лабіальна та оклюзійна діаграма верхнього
премоляра з позначеним місцем оптимального розташування брекета

розміщено відразу кілька брекетів, то
проблема поглиблюється і стає помітнішою в процесі того, як відбувається
вирівнювання та припасування. Якщо
не усунути цю проблему вчасно, то
вона може унеможливити досягнення
бажаного результату.
Ми зосередимось на описі зубів, які
зазвичай спричиняють найбільше проблем для клініцистів, і цей опис базуватиметься на таких важливих поняттях:

• Ми вважаємо, що кваліфіковані клініцисти здатні ставити брекети точно на
точці FA зуба, маючи за інструмент лише
власні очі, і нічого більше.
• Використання будь-яких вимірювальних приладів як допоміжного засобу для позиціонування брекетів не
є доцільним. Фактично, використання
будь-якої заданої висоти від ріжучого
краю для визначення розташування
брекетів може спричиняти проблеми і

буквально унеможливлює позиціонування брекета на точці FA зуба, що є
однією з фундаментальних концепцій
розвитку SWA. Однак, важливо враховувати морфологію зубів конкретного
пацієнта, наприклад, коротші коронки
унаслідок надмірного розвитку тканини ясен, стертість або тріщини зубів,
які в кінцевому підсумку мають бути
відновлені. У деяких ситуаціях місце
позиціонування брекета слід відповідно
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Мал. 9. Діаграма з оптимальним оклюзійним співвідношенням задніх та передніх зубів. При оптимальній
оклюзії горизонтальне перекриття від другого моляра до другого моляра становить 2–3 мм

Мал. 10. А. Верхній моляр має нахил у щічному напрямку, створюючи передчасний оклюзійний контакт. Це може збільшити постеріальну оклюзійну
віддаль, що може призвести до переднього відкритого прикусу. B. Верхній моляр з належним палатинальним торком. С. Оптимальне вертикальне розташування молярів

занадто мезіально, що спричиняє надмірне обертання молярів від центру.
• Верхній боковий різець (мал. 7):
після третіх молярів саме верхні бокові
різці створюють найбільше ортодонтичних проблем через свої розміри та
форми. Це ускладнює визначення довгої
осі коронки зі сторони щоки. Доцільно
використовувати дзеркало, щоб оглянути поверхню різця зі сторони язика,
а потім продовжити довгу вісь клінічної
коронки від язика до щоки.
• Премоляри (мал. 8): зазвичай, премоляри, особливо другі премоляри,
представляють певні труднощі під час
фіксації брекетів через відсутність прямого вигляду. Доцільно оглянути зуб
із дзеркалом з боку прикусу та з боку
щоки, щоби правильно визначити точку
FA зуба та довгу вісь клінічної коронки.

КООРДИНАЦІЯ ДУГИ

Мал. 11. А. Випадок з переднім відкритим прикусом на початку лікування та після вирівнювання верхньощелепної та нижньощелепної оклюзійних площин. В. Випадок з глибоким прикусом на початку лікування та після
вирівнювання верхньощелепної та нижньощелепної оклюзійних площин

скоригувати, і, як наслідок, буде виглядати так, наче брекет розташовано
надто близько до ріжучого краю або до
ясен, ніж візуальна середина клінічної
коронки на конкретному зубі. Незважаючи на те, що точка FA зуба та довга
вісь клінічних коронок є ключовими
для позиції брекета, є певні міркування,
що полегшать розміщення брекетів на
зубах, котрі зазвичай становлять проблеми для ортодонта, такі як верхні та
нижні ікла, верхні та нижні моляри, а
іноді й верхні бокові різці і премоляри.
• Ікла (мал. 5): довга вісь верхніх та
нижніх іклів, яка також є найопуклішою
ділянкою лабіальної поверхні, розташована більш мезіально, ніж справжній
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мезіо-дистальний центр зуба; отже, здається, що точка FA зуба лежить трохи мезіальніше, ніж мертва точка зуба. Якщо
помилитися і розмістити брекет в центрі
коронки мезіо-дистально, то з іклом відбуватиметься мезіальна ротація.
• Моляри (мал. 6): орієнтиром, який
Ендрюс використовував як довгу вісь
клінічної коронки для моляра, є щічна
фісура верхніх премолярів. Точка FA
зуба лежить на лінії щічної фісури і посередині оклюзійно-гінгівально. Важливо
усвідомити, що центр трубки мезіо-дистально повинен узгоджуватися з точкою
FA зуба. Оскільки деякі виробники зменшили мезіо-дистальну довжину трубки,
ортодонти почали розташовувати трубки

Як згадувалось у першій частині цієї
серії статей, верхньощелепна та нижньощелепна дуги повинні бути скоординовані для отримання належної
оклюзійної інтеркуспідації. При бездоганній інтеркуспідації класу І, схеми
прикусу одного чи двох зубів, піднебінні горбки молярів верхньої щелепи
мають контактувати із ямками та краями молярів нижньої щелепи, щічний
горбок премолярів нижньої щелепи
повинен контактувати з краями премолярів верхньої щелепи, а різці та ікла
нижньої щелепи мають контактувати з
краями різців та іклів верхньої щелепи.
У випадку такої схеми прикусу, це забезпечить горизонтальне перекриття від 2
до 3 мм по всій дузі від другого моляра до
другого моляра. Потім, як видно на мал.
9, верхньощелепні брекети та трубки
розташовані на 2–3 мм ближче до щоки,
ніж нижньощелепні брекети та трубки,
отже, дуга верхньої щелепи має бути на
2–3 мм ширшою, ніж дуга нижньої щелепи. Координація дуги виконується на
робочому етапі, з використанням дуги з
нержавіючої сталі розміром .019”×.025”.
Навіть, якщо дуги мають попередньо
задану форму, лікар не повинен покладатися на це і перевірити дугу перед встановленням. Інший важливий
аспект координації дуги — це вплив,
який вона має як на вертикальні, так і
на сагітальні характеристики [4].

КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ
Клінічний випадок 1

Підбірка 1: Початковий інтраоральний знімок

Підбірка 2: Початок першого етапу, етап вирівнювання та припасування. Верхня і нижня дуги Sentalloy .014”

Підбірка 3: Наприкінці етапу 2, робочий етап. Верхня і нижня дуги з нержавіючої сталі розміром .019”×.025”. Дуги координуються, а
верхньощелепні та нижньощелепні оклюзійні площини вирівнюються і стають паралельними

Підбірка 4: Кінцевий інтраоральний знімок

Підбірка 5: 1,5 року після лікування
42-річна біла жінка звернулася з приводу ортодонтичного лікування і була скерована загальним стоматологом через відкритий
прикус. У пацієнтки вроджена відсутність нижніх других премолярів, передній відкритий прикус (контакт лише на других молярах),
маленькі бічні різці та скронево-нижньощелепні відхилення. В останні 8 місяців носила верхню зубну шину. На момент консультації жодних симптомів не було
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Клінічний випадок 2

Підбірка 1: Початковий інтраоральний знімок

Підбірка 2: Початок першого етапу, етап вирівнювання та припасування. Верхня і нижня дуги Sentalloy .014”

Підбірка 3: Наприкінці етапу 2, робочий етап. Верхня і нижня дуги з нержавіючої сталі розміром .019”×.025”. Дуги координуються, а
верхньощелепні та нижньощелепні оклюзійні площини вирівнюються і стають паралельними

Підбірка 4: Кінцевий інтраоральний знімок

Підбірка 5: 1 рік після лікування
23-річний білий чоловік звернувся з приводу ортодонтичного лікування через передній відкритий прикус. У пацієнта аномалія
прикусу класу I з переднім відкритим прикусом від першого моляра до першого моляра
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Клінічний випадок 3

Підбірка 1: Початковий інтраоральний знімок

Підбірка 2: Початок першого етапу та етап вирівнювання. Верхня дуга Sentalloy .014”

ПІдбірка 3: На початку етапу 2, робочий етап. Верхня і нижня дуги з нержавіючої сталі розміром .019”×.025”. Зворотна крива Шпеє
була додана до нижньої дуги. Використовується еластична тяга класу II, 6 унцій

Підбірка 4: Наприкінці етапу 2, робочий етап. Верхня і нижня дуги з нержавіючої сталі розміром .019”×.025”. Проміжки зафіксовані,
а верхньощелепні та нижньощелепні оклюзійні площини вирівняні та паралельні

Підбірка 5: Кінцевий інтраоральний знімок
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КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ
Клінічний випадок 3. Продовження

Підбірка 6: 1 рік після лікування
ці лікування верхньо- і нижньощелепна
оклюзійні площини мають бути вирівняні (мал. 11). Дуже важливо усвідомити прямий зв’язок між вирівнюванням
оклюзійної площини та вертикальними
аномаліями. Ми розглянемо значення верхньо- та нижньощелепної лінії
прикусу для виправлення відкритого
прикусу, а також проблеми глибокої
оклюзії.

ВЕРТИКАЛЬНІ АНОМАЛІЇ:
ВІДКРИТИЙ ПРИКУС
Підбірка 7: 15-річний білий чоловік звернувся з приводу ортодонтичного лікування і був
скерований загальним стоматологом. Пацієнт мав прямий неправильний прикус
класу II з кінцевим дефектом. Верхні і нижні різці мали значний нахил дозаду

Зуби верхньої щелепи мають бути
вертикальними та центрованими в альвеолярній/базальній кістці, координуватися зі зубами нижньої щелепи, які також
повинні бути вертикальними та центрованими в альвеолярній/базальній кістці
для забезпечення належної інтеркуспідації. Нерідко це не так: верхньощелепні
моляри мають нахил у напрямку щоки,
що також називається трансверзальною
оклюзійною кривою Уілсона, що може
створювати контакти між піднебінними
горбками верхньощелепних молярів
та нахиленими нижніми молярами —
явище, відоме під назвою «контакти Б»
(мал. 10). Це зменшує глибоке змикання
та іноді призводить навіть до відкритого прикусу (вертикальна аномалія), що,
своєю чергою, може спричинити рух
нижньої щелепи вниз і назад (сагітальна
аномалія). Це явище пов’язане з відсутністю палатинального торку коронки на
верхньощелепних молярах. Залежно від
кількості палатинальних торків, необхідних для вирівнювання молярів верхньої
щелепи до кривої Уілсона, ми пропонуємо такі рішення:
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1. При незначних чи помірних проблемах з торком використовують молярні
трубки з CCO Rx (-14° палатинального
торку для верхніх перших молярів та
-20° палатинального торку для верхніх
других молярів) та дуги з нержавіючої
сталі розміром .019”×.025”.
2. Для важких аномалій ротації пропонується транспалатинальна дуга
(TPB). TPB може ефективно реалізувати
палатинальний торк молярів верхньої
щелепи.

ВИРІВНЮВАННЯ
ОКЛЮЗІЙНОЇ ПЛОЩИНИ
Вирівнювання верхньощелепної і
нижньощелепної оклюзійних площин,
щоби зробити їх майже паралельними
одна одній, є основним завданням лікування в нашій системі. Незалежно від
того, чи ми маємо справу з розбіжними
площинами верхньої та нижньої щелеп
(наприклад, у випадку відкритого прикусу) або з конвергентними площинами
верхньої та нижньої щелеп (наприклад,
випадки глибокого прикусу), наприкін-

Щоб застосувати найефективнішу механіку лікування, дуже важливо зрозуміти причину проблеми; іншими словами,
необхідно встановити правильний діагноз! Деякі передні відкриті прикуси є наслідком неправильно розташованих задніх зубів, що впливають на правильність
заднього змикання. Якщо висота прикусу
збільшується на рівні молярів, це вплине на переднє змикання. Якщо заднє
змикання не виправлене, то виправити
переднє змикання дуже важко. Клінічний
випадок 1 демонструє передній відкритий прикус, спричинений проблемою
координації дуги. Другі верхньощелепні моляри розташовуються в щічному
напрямку, що спричиняє первинний
контакт, котрий збільшує задню висоту
прикусу. Ми виправили дефект у цьому
клінічному випадку, вирівнюючи криву
Уілсона та забезпечуючи правильну ротацію молярів верхньої щелепи так, щоби
піднебінні горбки молярів могли входити
у центральні заглибини молярів нижньої
щелепи. Після того, як виправлено заднє змикання, верхньо- і нижньощелепні
лінії прикусу стають паралельними, а передній відкритий прикус закривається,
таким чином досягається правильний
передній прикус.
Клінічний випадок 2 демонструє ще
один передній відкритий прикус. У цьо-

КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ
му випадку проблема полягає у різниці
між викривленням першого та другого
молярів верхньої щелепи. Перші моляри верхньої щелепи викривлені мезіально, дистальні горбки при цьому
опускаються. Ми виправили дефект у
цьому клінічному випадку, вирівнявши
як перший, так і другий верхньощелепні
моляри. Ми почали з двох оклюзійних
площин у верхній щелепі: одна для
другого моляра і одна для першого
моляра разом з іншими зубами. Ми
закінчили тільки з однією вирівняною
оклюзійною площиною верхньої щелепи, паралельною оклюзійній площині
нижньої щелепи.
Варто відзначити, що в обох цих випадках другі моляри були частиною
як проблеми, так і її вирішення. Тому
ми настійно рекомендуємо, щоби другі
моляри завжди були частиною комплексної корекції. Хоча деякі ортодонти
вважають, що вирівнювання другого
моляра може відкрити прикус, ми спостерігали це лише в кількох випадках і
лише як тимчасове явище. Після того,
як другі моляри повністю вирівняні та
скоординовані, це фактично допоможе
у виправленні вертикальної аномалії.

ВЕРТИКАЛЬНІ АНОМАЛІЇ:
ГЛИБОКИЙ ПРИКУС
Неправильний торк верхньощелепних та нижньощелепних передніх зубів
у випадках глибокого прикусу трапляється дуже часто. Довгі осі передніх
зубів іноді надмірно вертикальні над
базальною кісткою. Крім того, крива

Шпеє акцентується, причому в деяких
випадках дуже глибоко. У цьому типі
неправильного прикусу обов’язково
потрібно спочатку виправити нахил
верхньощелепних передніх зубів і створити простір у сагітальній площині, щоб
розкрити нижню дугу і вирівняти криву
Шпеє. Вирівнюючи верхньощелепну
дугу і забезпечуючи оптимальний букальний торк на всіх чотирьох різцях,
а також вирівнюючи нижньощелепну
дугу і згладжуючи криву Шпеє, ми знову
вирівнюємо і паралельно розташовуємо верхньощелепну та нижньощелепну
лінії прикусу.
Клінічний випадок 3 демонструє прямий неправильний прикус класу ІІ з
глибоким прикусом. Наскільки можна
з’ясувати з попередніх цефалометричних даних пацієнта, верхньощелепні
та нижньощелепні різці є надмірно
вертикальними. Ми вилікували цей випадок, перш за все, вирівнявши та припасувавши верхньощелепну дугу. Коли
вирівняли верхньощелепну оклюзійну
площину і досягли правильної ротації
на всіх чотирьох різцях, ми почали
вирівнювати і припасовувати нижню
дугу. На робочому етапі, зворотна
крива Шпеє була додана до дуги з нержавіючої сталі розміром .019”×.025”,
а також використовувалась еластична тяга класу ІІ. Важливо зазначити,
що у випадках важкої ретроклінації
верхньощелепних різців проміжки
з’являться між усіма чотирма різцями,
оскільки ці зуби мають нахил вперед
у щічному напрямку. Ми настійливо
рекомендуємо залишити ці проміжки,

доки нижню дугу не буде вирівняно,
а тоді можна закрити всі проміжки
одночасно. За допомогою цього підходу ми не ризикуємо втратити торк
верхньощелепних передніх зубів, занадто швидко закривши проміжки.
Цефалометричні характеристики після
завершення лікування вказують на
корекцію нахилу різців верхньої та
нижньої щелеп.

ВИСНОВКИ
Правильне позиціонування брекетів
полегшить перебіг лікування на кожному його етапі, що дозволить досягти
оптимального результату. Лікар повинен бути обізнаний з відповідними
рекомендаціями та знати орієнтаційні
точки зубів, що використовуються для
правильного розміщення брекетів. Час
і зусилля, витрачені на правильне позиціонування брекетів на початку лікування, безперечно, окупиться в курсі
лікування, а також позитивно вплине
на його результат. Координація дуги
та вирівнювання лінії прикусу є двома
завданнями, які необхідно виконати на
робочому етапі. На жаль, ці завдання
часто залишаються поза увагою. Як координація дуги, так і вирівнювання лінії
прикусу також мають важливі наслідки
при лікуванні вертикальних аномалій.
Лікування деяких клінічних випадків
відкритого прикусу, а також деяких випадків глибокого прикусу може бути
ефективно проведене завдяки належній координації дуги та вирівнюванню
оклюзійної площини.
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