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ВСТУП

Рішення щодо анкоражу, особливо у 
випадках видалення зуба, є важливою 
концепцією в клінічній ортодонтії. Тому 
основна мета цієї статті — узагальнити 
конкретні стратегії в системі повної 
клінічної ортодонтії (ССО) [1] для ліку-
вання проміжків між зубами у випадках 
з різними типами анкоражу.

Незважаючи на те, що необхідний тип 
анкоражу, який буде застосовано, має 
бути визначений ще до початку ліку-
вання, фактично механізм закриття про-
міжків між зубами у випадках видалення 
зуба обговорюється ще на робочому 
етапі та після того, як нижчезазначені 
пункти було попередньо виконано на-
лежним чином:

• Повне вирівнювання і координу-
вання;

• Всі ротації виправлено;
• Верхньо- та нижньощелепну дугу 

скоординовано;
• Верхньо- та нижньощелепну лінії 

оклюзії вирівняно;
• Досягнуто правильної інклінації 

верхньо- та нижньощелепних різців.
Після того, як перший етап CCO (ви-

рівнювання та координація) завершено, 
проміжки між зубами, що залишилися 
після видалення зуба, часто менші, ніж 
на початку лікування. Це явище спосте-
рігається тому, що частина міжзубного 
простору зникла внаслідок того, що 
було усунуто початкову скупченість зуб-
ного ряду і вирівняно верхньощелепні 
та нижньощелепні різці, як описано у 
статті «Повна клінічна ортодонтія: ме-
ханіка лікування, частина 1, 2» [2]. Крім 
того, верхньощелепна і нижньощелепна 

оклюзійні площини повинні бути рівни-
ми або майже рівними, верхня і нижня 
дуги мають бути скоординованими, а 
шість передніх зубів  — згруповані в 
один блок (мал. 1А-1D). На цьому етапі 
нам необхідно застосовувати прямо-
кутні дуги з нержавіючої сталі .019 × .025 
або .021 × .025-дюймову, залежно від 
типу анкоражу [3].

Вибір дуги буде детально описаний 
далі в цій статті. Щоб ефективно закрити 
проміжки, що залишилися, нам потрібно 
впровадити обраний необхідний тип 
анкоражу, що дозволить переміщати 
зуби мезіальніше або дистальніше для 
досягнення бажаних функціональних та 
естетичних цілей.

Ми вважаємо, що одним із найпрості-
ших і найточніших способів визначення 
вимог до анкоражу є презентація цілей 
лікування Visualized Treatment Objective 
(VTO). VTO  — це метод цефалометрії, 
популяризований Рікеттсом [4], який 
передбачає зміну цефалометричної 
візуалізації пацієнта до досягнення 
бажаного результату «завершення лі-
кування». Коли накладаються обидві 
розмітки, ми можемо візуалізувати та 
кількісно визначити рух зуба, потріб-
ний для отримання цього результату. 
VTO не є формулою або рівнянням, 
яке визначатиме чи зобов’язуватиме 
до певного виду лікування. Це скоріше 
метод, завдяки якому ми можемо вра-
хувати наш клінічний досвід, набутий в 
інших подібних випадках, дати оцінку 
природних змін, яких зазнає пацієнт під 
час лікування, оцінити біотип пацієнта 
та характеристики м’яких тканин тощо. 
VTO як інструмент і орієнтир дозволяє 
клініцисту застосувати найоптималь-
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ніше лікування клінічних випадків та 
отримати візуальне уявлення про зміни 
клінічного випадку на різних стадіях 
і кінцевий результат лікування. Після 
того, як VTO завершено, можна визна-
чити вимоги до анкоражу і віднести його 
до одного з трьох типів: мінімальний, 
середній або максимальний. Важливо 
відзначити, що вимога щодо анкоражу 
пов’язана з типом дуги, і тому в різних 
клінічних ситуаціях анкораж відрізня-
тиметься, залежно від дуги (мал. 2А-2G).

Перш ніж описати кожну з цих клініч-
них ситуацій, важливо вказати, які дуги та 
допоміжні засоби використовуються на 

цьому етапі, а також цілі, яких необхідно 
досягти (табл.). У системі CCO використо-
вуються прямокутні дуги з гачками і пру-
жинами Sentalloy® («GAC International»). 
Ортодонтичні дуги виготовляють з не-
ржавіючої сталі і вони можуть мати роз-
міри .019 × .025 або .021×.025 дюймів, 
залежно від типу анкоражу. Гачки — це 
обтискні гачки, які, зазвичай, обтискають 
частину дуги, розташовану дистально 
щодо ікла. Пружини Sentalloy можуть 
бути легкими (100  г), середніми (150  г) 
або важкими (200 г). Найпоширенішими 
пружинами є середні (150  г) та важкі 
(200 г). Вони досконало виконують свою 

функцію в усіх типах анкоражу. Коли 
анкораж вимагає цього, можуть вико-
ристовуватися додаткові допоміжні при-
строї для посилення заднього анкоражу. 
Наприклад, лікар може вирішити, чи 
використовувати допоміжні засоби, такі 
як транспалатинальні дуги (ТПД), тимча-
совий анкораж (ТА) або екстраоральний 
анкораж, наприклад, лицьова дуга (ЛД).

АКТИВАЦІЯ ПРУЖИНИ 
SENTALLOY

Як зазначалося раніше, пружини 
Sentalloy мають різну силу: 100  г (синя 

Видалення зубів

Паз .022 Паз .018 Анкораж Цілі

.019х.025, нержавіюча сталь 
з гачками, пружина Sentalloy 
150 г

.018х.022, нержавіюча 
сталь з гачками, пружина 
Sentalloy 150 г

Середній Закрити проміжки через переміщення 
фронтальних зубів мезіально і молярів 
дистально приблизно на одну віддаль

.019х.025, нержавіюча сталь 
з гачками, пружина Sentalloy 
150-200 г

.018х.022, нержавіюча 
сталь з гачками, пружина 
Sentalloy 150-200 г

Максимальний Закрити проміжки через переміщення 
передніх зубів назад при мінімізації 
переміщення задніх зубів вперед

.021х.025, нержавіюча сталь 
з гачками, пружина Sentalloy 
150-200 г

.018х.025, нержавіюча 
сталь з гачками, пружина 
Sentalloy 150-200 г

Мінімальний Закрити проміжки через переміщення 
задніх зубів вперед при мінімізації 
переміщення передніх зубів назад

Мал. 1А–1F. Показано клінічні випадки видалення верхнього та нижнього першого премоляра на початку лікування з початковою 0.014 дугою Sentalloy. Малюнки 
1C–1D демонструють той самий клінічний випадок наприкінці 1 етапу та на початку 2 етапу, коли були досягнуті всі цілі перед початком закриття проміжків 
між зубами. Верхні та нижні зуби вирівняні та скоординовані, всі ротації виправлено, верхні та нижні різці поставлені у вертикальне положення, горизонтальне та 
вертикальне перекриття оптимізовано, розміри міжзубних проміжків зменшено, оклюзійні площини верхньої та нижньої щелеп рівні. Тепер пацієнт готовий до 
закриття міжзубних проміжків. Малюнки 1E–1F показують клінічний випадок після завершення лікування
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крапка), 150 г (жовта крапка) і 200 г (чер-
вона крапка). Ці пружини забезпечують 
сталу силу незалежно від сили активації 
або довжини, на яку пружина розтягуєть-
ся. У механіці системи ССО хірургічний 
гачок обтискається дистально щодо ікла, 
де прикріплюється пружина Sentalloy. 
Інший кінець пружини з’єднаний з елас-
тичним гачком першого або другого мо-
ляра (мал. 3А-3В); вибір моляра залежить 
від того, який анкораж потрібен. Якщо 
хірургічний гачок недоступний, пружина 
Sentalloy може бути накинута на гачок 
ікла або брекет премоляра. Така ситуація 

вимагає, щоби шість чи вісім передніх 
зубів були зчеплені разом високоелас-
тичним ланцюжком або лігатурою з не-
ржавіючої сталі, щоб вони діяли як одна 
одиниця (мал. 4А-4В).

СЕРЕДНІЙ АНКОРАЖ

Такі клінічні випадки є найпоширені-
шими. Середній анкораж означає, що 
міжзубні проміжки, що залишаються, 
обопільно закриваються. У таких ви-
падках ми використовуємо сталеві дуги 
.019×.025. Пружини Sentalloy для такого 

анкоражу часто активуються натягнен-
ням до еластичного гачка першого моля-
ра (мал. 5А-5В). Однак натяг можна також 
встановити з другого моляра залежно від 
того, як просувається лікування. Кістки та 
апарат прикріплення зуба є індивідуаль-
ними для кожного пацієнта, і тому рішен-
ня про спосіб закриття проміжків може 
відрізнятися в різних клінічних випадках. 

Клінічне обстеження горизонтального/
вертикального перекриття, розташуван-
ня іклів та молярів, естетику обличчя слід 
проводити під час кожного відвідування 
для оцінки будь-яких змін в активації 

Мал. 2A–2G. 2A–2B демонструють початок ліку-
вання клінічного випадку з видаленням зубів. 
Анкораж було визначено на основі презентації цілей 
лікування VTO. Малюнок 2С показує початкову це-
фалометрію (показано чорним кольором) з накла-
денням VTO (синім кольором). Два роки природних 
змін були враховані. Взято до уваги крутний мо-
мент верхніх та нижніх різців. Анкораж для верхньої 
щелепи визначався як середній (принаймні, з право-
го боку більша частина міжзубного простору була 
б зайнята ектопічно розташованим іклом). Для 
нижньої щелепи анкораж визначався як мінімаль-
ний, оскільки моляри мали би посунутися вперед, 
формуючи прикус першого класу. Малюнки 2D–2E 
відображають стан клінічного випадку на початку 
застосування .014 дуги Sentalloy. Видалили верхні 
перші премоляри та нижні другі премоляри. 
Малюнки 2F–2G демонструють результат ліку-
вання
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пружини, якщо вони будуть потрібні. Це 
забере мінімум додаткового часу в кріслі, 
оскільки саме налаштування пружини 
Sentalloy є простою процедурою. На цьо-
му етапі ми рекомендуємо пацієнту носи-
ти коротку 3/16" 4-унцієву еластичну тягу 
другого класу в нічний час.

МАКСИМАЛЬНИЙ 
АНКОРАЖ

При максимальному анкоражі більша 
частина міжзубного проміжку, що зали-

шається після вирівнювання та координу-
вання, закривається завдяки дистальному 
руху передніх зубів. Ми використовуємо 
сталеву дугу .019 × .025. Пружина Sentalloy 
натягується від другого моляра (мал. 6А-
В). Також, на цьому етапі рекомендуємо 
пацієнту носити коротку, 3/16" 4-унцієву 
або 6-унцієву еластичну тягу другого кла-
су в нічний час, а також у денний час, якщо 
це необхідно. Незважаючи на те, що допо-
міжні засоби часто не потрібні, можна ви-
користовувати їх для посилення заднього 
анкоражу, наприклад ТПД, TA або ЛД.

Мал. 3А–3С. 3А показує клінічний випадок з видаленням зуба на початку лікування міжзубного простору. Зверніть увагу на обтискний гачок, що розташований 
дистально щодо нижнього ікла, і пружину Sentalloy, що натягується від першого моляра до хірургічного гачка. Малюнок 3В демонструє той самий випадок після 
того, як проміжок було закрито. В процесі закриття проміжку пружини Sentalloy були перенесені з першого моляра на другий моляр, щоб відрегулювати анкораж, 
як того вимагала клінічна картина. Малюнок 3С відображає результат лікування

Мал. 4А–4С. 4А показує клінічний випадок з відсутнім нижнім першим моляром. План лікування полягав у пере-
міщенні другого і третього молярів вперед, щоб закрити проміжок. Пружина Sentalloy була натягнута від 
другого моляра до гачка першого премоляра. Зверніть увагу, що всі передні зуби зчеплені одним високоеластич-
ним ортодонтичним ланцюжком, тому вони можуть діяти як одна одиниця у цьому клінічному випадку з мі-
німальним анкоражем. Малюнок 4В показує, як міжзубний проміжок уже закрився молярами, сформувавши 
оклюзію першого класу. Тепер пружина натягується до третього моляра, щоб посунути його вперед. Малюнок 
4С демонструє клінічний випадок із усіма закритими міжзубними проміжками перед завершенням лікування

МІНІМАЛЬНИЙ АНКОРАЖ

При мінімальному анкоражі моля-
ри рухаються мезіально, закриваючи 
проміжки, що залишились після ви-
далення зуба. Використання сталевої 
дуги 0.021 × 0.025 дюйма підвищує ефек-
тивність цього руху. Ця дуга не лише 
допоможе зберегти торк премолярів 
верхньощелепних різців і мезіальної 
сторони верхньощелепних та нижньо-
щелепних іклів, але й, що важливіше, 
запобігатиме деформації оклюзійної 
площини завдяки своїй жорсткості. Це, 
переважно, спостерігається в нижній 
дузі; коли моляри рухаються мезіаль-
но/вперед, крива Шпеє стає глибокою, 
ікла повертаються назад, моляри по-
вертаються мезіально, і розвивається 
латеральний відкритий прикус. Круглі 
дуги будь-якого типу та/або будь-які 
гнучкі дроти не є достатньо жорсткими, 
щоб запобігти деформуванню оклюзій-
ної площини при витягуванні молярів. 
Пружини Sentalloy мають натягуватися 
від еластичного гачка перших молярів 
при мінімальному анкоражі (мал. 7A-7B). 
Нагадаємо, що молярні трубки  — це, 
за своєю суттю, пасивні пристосування 
з дуже низькою стійкістю до ковзання 
(навіть нижче, ніж більшість пасивних 
брекетів [5]), отже, ковзання та контроль 
молярів можливі навіть при викорис-
танні такої великої сталевої дуги, як 
.021 × .025-дюймова дуга.

Після того, як перший моляр пере-
міщується мезіально/вперед у потрібне 
місце, другий моляр можна згодом акти-
вувати, щоби перемістити його мезіаль-
но/вперед. Найчастіше це не потрібно, 
оскільки другі моляри будуть переміщу-
ватися мезіально/вперед разом із пер-

a b c
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Мал. 7А–7В. Наведена схема клінічного випадку при мінімальному анкоражі. Зазвичай другі премоляри ви-
даляють, застосовують дроти більшої жорсткості — 0.021×0.025 дюйма з нержавіючої сталі, а пружини 
натягують від перших молярів

Мал. 5А–5В. Наведено схему клінічного випадку при середньому анкоражі. Обтискні хірургічні гачки розта-
шовані дистально щодо іклів, а пружини Sentalloy натягнуті від хірургічного гачка до еластичного гачка 
перших молярів. Важливо пам’ятати, що пружини Sentalloy не слід натягувати більш ніж у п’ять разів щодо 
їхньої пасивної довжини. Тому залежно від того, наскільки довга віддаль від гачка до молярів, пружини можна 
розширити за допомогою лігатур з нержавіючої сталі

Мал. 6А–6В. Наведено схему клінічного випадку при 
максимальному анкоражі. Зазвичай перші премоля-
ри видаляють, застосовують дроти 0.019×0.025 
дюйма з нержавіючої сталі, а пружини натягують 
від других молярів до хірургічного гачка

шими молярами. Проміжок, що залиша-
ється між першим і другим молярами, 
дуже малий і може бути легко закритий 
еластичним ланцюжком. На цьому етапі 
рекомендуємо пацієнту носити коротку 
3/16" 4-унцієву еластичну тягу другого 
класу в нічний час.

Підсумовуючи, варто зазначити, що 
розуміння вимог щодо анкоражу та йо-

го контролю є надзвичайно важливим, 
особливо у випадках видалення зубів. 
Проходження процедури VTO допома-
гає визначити конкретні вимоги що-
до анкоражу в конкретному випадку. 
Анкораж можна розділити на три типи: 
мінімальний, середній (найпоширені-
ший) і максимальний. Кожен з цих трьох 
типів передбачає використання певних 

ортодонтичних дротів та допоміжних 
пристроїв, таких як пружини Sentalloy та 
обтискні гачки. Дуже важливо пам’ятати, 
що перед закриттям проміжків, що утво-
рюються після видалення зубів, всіх 
цілей першого етапу лікування має бути 
досягнуто. Система CCO має простий, 
але точний і зрозумілий протокол щодо 
визначення типу анкоражу, а також за-
криття міжзубних проміжків у випадках 
видалення зубів.
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