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УВОД У ОРТОДОНЦИЈУ И ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
Наука која проучава промењен положај зуба, неправилан развој вилица, и
исправљање неправилности назива се ортодонција. Ортодонција је клиничка
специјалистичка грана стоматологије а специјалиста ортопедије лица и вилица је
ортодонт. Подручје обухвата дијагностику, превентиве и лечење свих облика
неправилности зуба и околних ткива. Због специфицности делатности,
ортодонција је у тесној сарадњи са осталим гранама медицине: генетиком,
биологјом, анатомијом, естетиком.

ОКЛУЗИЈА И МАЛОКЛУЗИЈА
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У стоматологији, оклузија је контакт оклузалних површина зуба при оралним
функцијама, односно преклапање, затварање зуба при основим положајима и
кретањима доње вилице. Малоклузија је стање у коме постоји одступање од
нормалног односа једних зуба према другима у истом луку као и према зубима
супротног лука. Многи науцници као сто су Фосхард, Хунтер, бавили су се
проблематиком неправилности зуба и вилица и применом фиксних апарата у циљу
терапије.
Појам оклузије, први је увео, дефинисао и образложио Едвард Х. Англе. Његов
утицај је постао очигледан од 1890. године. Питање, како терапијом поправити
постојећу оклузију, довело је до постављања концепта нормалне оклузије, а затим
и до издвајања ортодонције и њеног дефинисања као посебне специјалистичке
струке и науке.

Рад на овом пољу, од Англе-а је створио “оца савремене ортодонције”. Англеова класификација малоклузија из 1890. године, важан је корак у развоју
ортодонције, не само због тога што именује и раздваја основне типове малоклузија,
већ зато што даје прву јасну и једноставну дефиницију нормалне, прихватљиве
оклузије.
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Англе-ов постулат био је да су горњи први молари кључ оклузије и да однос
горњих и доњих молара треба да буде такав да мезиобукална квржица горњег
молара оклудира с букалном браздом доњег. Ако су зуби распоређени по благо
закривљеној линији оклузије уз претходно споменут однос молара, резултат је
нормална оклузија. Овај критеријум исправности оклузије, доказан је 100годишњим искуством и, осим у случајевима одступања величине зуба у односу на
величину виличне базе, савршено описује нормалну оклузију.

Англе даље разрађује оклузални концепт, тиме што уводи одступања у
сагитали и описује три класе малоклузија, које базира на односу првих молара:
•

•
•

Прва класа: Нормалан однос молара, али је линија оклузије неправилна због
неправилно постављених зуба, ротације или неких других узрока;
Друга класа: Доњи молар се налази дисталније у односу на горњи, линија
оклузије није одређена;
Трећа Класа: Доњи молар се налази мезијалније у односу на горњи, линија
оклузије није одређена.

Успостављањем концепта нормалне оклузије и класификацијом која обухвата
и линију оклузије почетком 20. века, ортодонција више није значила само
исправљање неправилног положаја зуба, већ подразумева и терапију малоклузија,
које су дефинисане као свако одступање од идеалне оклузије коју је поставио
Англе.
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Пошто прецизно дефинисани односи захтевају потпуну хармонију зуба обе
вилице, потпуни зубни низови постају један од важнијих циљева ортодонтске
терапије. Модификацију класификацију малоклузија предлозио је Марковић 1976
год. и она се заснива на морфолоским особинама.
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КЛАСИФИКАЦИЈА МАЛОКЛУЗИЈА ПО МАРКОВИЋУ
Неравилности појединих зуба
ротација
инклинација
бодили
супрапозиција и инфрапозиција
ектопија
транспозиција
Неправилности у броју зуба
хипердонција и
хиподонција

Неправилности у облику зуба
круница
коренова
геминација
фузија
денс инвагинатус
конкресценција
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Неправилности у величини зуба
микродонција и
макродонција
Неправилности у развићу зуба

Неправилности зубних низова
тескоба
растреситост
неправилност у облику и величини зубних низова
Сагиталне неправилности
малоклузије прве класе
малоклузије друге класе
малоклузије треће класе

Трансверзалне неправилности у оклузији
укрштен загрижај

Вертикалне неправилности
отворени загрижај и
дубоки загрижај
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ФИКСНИ ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ
Применом ове методе терапије терапеут има могућност да примени благу и
континуирану силу као и да предвиди и прецизно контролише померања зуба или
групе зуба.

У односу на терапију покретним апаратима, предност терапије фиксним
ортодонтским апаратима је и одговор на ортодонтску терапију који већим делом
не зависи од сарадње пацијента

У почетним фазама фиксне ортодонске терапије могуће су појава бола и
утрнулости зуба за које се сматра да су последица метаболичких промена у
периодонталном лигаменту.

Многи аутори су забележили позитиван утицај завршене ортодонтске
терапије, нарочито на психосоцијални статус пацијента.

Након завршене терапије спроведене фиксним ортодонским апаратом,
потребно је обезбедити ретенцију постигнутих резултата а метод и дужина
ретнционг периода зависе од врсте малоклузије, претходно примењене технике
терапије, и процене терпеута о стабилности постигнутих резултата

Од првобитног експанзионог лука, преко ПИН ЕНД ТУБЕ система, жичаних
лукова, данас је најчешће у примени техника правог лука.

Суштина технике правог лука лежи у специјалном дизајну бравице коју је
конструисао Ендрјуз.

Предности фиксног апарата условило је масовну примену: брз и контролисан
терапијски ефекат

Прецизна померања појединих зуба или групу зуба мање време ношења у
односу на мобилни аппарат решава велики број неправилности.

Недостатак фиксних апарата:
План и терапију ради искључиво добро обучен специјалиста, редовне
контроле, теже одржавање оралне хигијене али уз помоћ меких и интерденталних
четкица је олакшана, доста су скупи.
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Ипак, због могућих ризика и компликација ортодонтске терапије, уз
подразумевано знање и вештину терапеута, непходне су јасне и прецизне
информације за пацијента и добра међусобна комуникација.
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ПЛАН ТЕРАПИЈЕ
Ортодонцијом се бави искључиво специјалиста ортодонт, који на основу
прегледа зуба, анализе студијског модела, рентгенолошке анализе и компарације
са очекивањима пацијента одређује правилан терапијски поступак.

Лечење је извршење плана. Највећи број пацијената који користе
ортодонстко лечење су адолесцент, а после одрасле особе.

На основу стоматолоско-ортодонског прегледа, ортопантомографског
снимка и израђених студијских модела, ортодонт прави план терпије мобилним
или фиксним ортодонским апаратом.

У ортодонцији се као помоћно дијагностичко средство користе следећи рендген
снимци:
•
•

интраорални (ретроалвеоларни и оклузални снимак) и
екстраорални (ортопантомограм, латерални кефалограм,
антериорни кефалограм и ЦБЦТ снимак

постеро-
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Ортопантомограм снимак (ОПГ) представља снимак горње и доње вилице са
припадајућим
дентоалвеоларним
структурама,
темпоромандибуларним
зглобовима и максиларним синусима. Ортопантомограм снимак је обавезан део
дијагностичког протокола ортодонтске терапије.

С обзиром на струкутуре које обухвата, користи се за одређивање зубног
статуса, процену односа положаја млечних зуба и њихових зуба заменика, степена
ресопрције коренова млечних зуба и развоја коренова зуба заменика, за праћење
редоследа ерупције сталних зуба. Осим овога, на ортопантомограму можемо
проценити стање потпорног апарата зуба, присуство патолошких процеса у кости,
ресорпцију коренова сталних зуба.
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ТЕРАПИЈА ФИКСНИМ АПАРАТОМ

Елементи фиксних апарата и врсте
Фиксни апарат се састоји од пасивних и активних елемената. Пасивни
елементи се фиксирају за зубе и тако силу преносе на зубе. Активни елементи су
извор сила неопходних за померање зуба.

Активни елементи су: ортодонтски жичани лукови, гумице за интраоралну и
екстраоралну вучу, еластични ланци, конци, спиралне опруге, лигатурна жица и
магнети.
Пасивни елементи су: бравице, букалне тубе, ортодонтски прстенови,
палатиналне и лингвалне тубе, пинови, омче, стопери, лигатурне жице, месингани
кочићи и ротациони подметачи.

Бравице су основни елементи фиксних апарата који се фиксирају на
вестибуларну или лингвалну површину зуба. Правилно постављање брекета,
бравица је најважнија клиничка операција, јер ће на основу правилно постављених
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Терапија фиксним апаратима подразумева укључивање свих сталних зуба у
систем. Оптимално време за примену фиксних апарата је око 12,13 године, након
ницања другог сталног молара.
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елемената доћи до правилнијег померања зуба, бржег и ефикаснијег резултата
лечења.

Према материјалу од којих су направљене постоје металне и естетске
(керамичке, пластичне, кристалне-сафирне)

Металне бравице су израђене од високо нерђајуцег челика. Предност има је
сто су отпорне на лом и деормацију, могу се користити више пута и стерилисати,
нису скупе али је недостатак јер су видљиве на зубима.
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Естетске бравице су у боји зуба и то им је једина предност. (слика 2.)

Поред класичних постоје и:

Слика 2.

самолегирајући системи са поклопцем уместо лигатурне гумице чиме је
смањено трење између лука и бравице. Код њих се лук мења лаксе и контроле су
ређе.

Индивидуално прилагођене бравице - раде се за сваког пацијента тј, зуб
посебно у КЕД КЕМ технологији и представљају будућност фиксне технике.
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Лингвалне бравице се постављају на лингвалну површину зуба што је
решило проблем видљивости фиксних протеза сл 2а.Сматра се да је ношење
лингвалне протезе временски краће у односу на традиционални класични метод,
јер силе које делују на померање зуба јаче делују са унутрашње стране.

Бравице се на основу упутства произвођача, специјалним лепковма
постављају, лепе на површину зуба и то је директан начин поставке фиксног
ортодонтског апарата.

Индиректан начин има предност у односу на претходни јер обезбеђује
тачност, бољу ефикасност и комфор пацијента јер се припрема врши на моделу и
уз помоћ израђене фолије у једном маху се лепе све бравице у низу.
Ортодонтски прстенови се добијају
готови, фабрички израђени у различитим
величинама и постављају се углавном на
моларе и служе као упоришта луковима.

Букалне тубе се поставлају на прве
моларе и лепе се, као и бравице на букалне
површине. Могу бити слот 0,18 и 0,22
једноструке, двоструке и троструке.
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Слика 2a.
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Ортодонтски лукови су жичани и они су главни извор сила. Они преносе силу
преко бравица и туба и тако утичу на исправљање зуба.

Према саставу могу бити челични, никл-титанијумски, бета-титанијумске,
хром-кобалт-никл легуре и др.

Према облику могу бити оругли и четвртасти. Естетски лукови су у боји зуба
и лукови су превучени белим слојем специјалне боје

Ефекат жичаних лукова завси од састава жице, дијаметра лука, конфигурације
жице, распона између бравица и ширине бравице.
Постоји неколико фаза у опсервацији пацијента које треба пратити у ординацији
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

први преглед (преглед лица и вилица, разговор, очекивања.)
документација (модели, фотографије, снимак зуба, анамнеза.)
класификацја (одређивање класе неправилности по систему)
дијагноза
план лечења
лечење
ретенција

СТАДИЈУМИ ЛЕЧЕЊА

Терапија фиксним апаратима има 3 стадијума
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Слика 3.

Приликом поставке фиксног апарата неопходно је едуковати пацијенте како
одржавати оралну хигијену јер апарат сам по себи представља тешкоћу.
Одржавање оралне хигијене представља један од основних предуслова здравих
зуба и меких ткива усне дупље, посебан режим одржавања хигијене смањује ризик
појаве каријеса и обољења десни за време ношења протезе. То подразумева
коришћење интерденталних четкица и конца за зубе.
Четкица за зубе треба да буде што мекших влакана како не би повређивала
десни.

Слика 4.

Слика 4a.

Увод у ортодонцију и основни појмови | Литература за решавање теста

Први или почетни стадијум - обавља се нивелација зуба у свим правцима,
благим силама у просеку 4 до 5 месеци. (Слика 4) На крају овог стадијума бравице
би требало да буду у истој равни (Слика 5).
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Прање зуба треба изводити минимално два пута у току дана, мада је пожељно
увести четкање зуба након сваког оброка, јер ортодонтске бравице и жице
онемогућавају самочишћење остатака хране са површина зуба.
Интерденталне четкице и интердентални конац за зубе су од великог значаја
за чишћење површина између зуба, као и простора између ортодонтског апарата и
зуба, који нису физички доступни влакнима четкице за зубе.
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Ове помоћне елементе за чишћење зуба је пожељно примењивати барем
једном дневно (слика 4a)

Слика 4b.

WaterPick aparati (Слика 4b) апарати су сјајно решење за носиоце фиксних
ортодонтских апарата. Применом млаза воде под притиском се у великој мери
уклањају остаци хране и зубног плака са површина зуба и делова ортодонтског
апарата, чиме се знатно унапређује здравље зуба и десни.

Одржавање оралне хигијене код носилаца фиксних ортодонтских апарата
јесте отежана, захтева више времена, али када се једном усвоје навике правилног и
детаљног одржавања оралне хигијене, оне ће се пренети и на период након
завршене ортодонтске терапије. Добро одржавање хигијене уста и зуба доприноси
поред очувања оралног здравља, и напретку терапије.
Упала десни, појава каријеса и лош потпорни апарат зуба отежава терапију
(Слика 4c)
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Слика 4c

Слика 5.

Трећи или завршни стадијум обухвата дотеривање положаја зуба, загрижаја,
средине секутића морају да се поклапају са срединама одговарајућих вилица
(Слика 6)
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Други или радни стадијум обухвата низ поступака у циљу корекције односа
молара и инцизалног степеника код друге и треће класе
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Слика 6.
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Након завршене терапије фиксним апаратима приступа се изради
ретенционих апарата и започиње фаза ретенције.

РЕТЕНЦИОНИ АПАРАТИ

У живом организму ништа није стабилно нити сигурно, па је то један од
разлога појаве колапса добијеног резултата. Ове промене понекад могу бити
минималне а понекад драстичне.

По завршеном померању зуба и скидању фиксног ортодонтског апарата,
померени зуби показују тенденцију мањег или већег враћања у првобитан положај.
Та појава назива се рецидив. Врста неправилности утиче на појаву рецидива.

Код неправилности наследне природе могућност је већа, него код
неправилности насталих деловањем локалних етиолошких фактора.
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Да би се спречио њихов настанак, израђују се ретенциони апарати.

Ретејнери могу бити фиксни и мобилни, за горњу и доњу вилицу.

Покретни ретенциони апарати у горњој вилици се најчешће израђују, имају
акрилатну базу са кукицама на моларима, лабијални лук без активних елемената.
Акрилатна база спречава померање зуба (Слика 7)

Слика 7.

Слика 8.
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Најпознатији је Ховлијев ретејнер (Слика 8) који се разликује од класичног
апарата по томе јер има јединствени вестибуларни лук који обухвата све зубе у
низу. Акрилатна база ретејнера и лук чине ретенционо деловање апарата.
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У зависности од постигнутог терапијског ефекта, стања у горњој и доњој
вилици израђују се различити типови ретенционих апарата, тако да постоје
максиларни ретејнери са Ц омчом који не ометају ерупцију зуба, чувари простора
за зубе које треба протетски надокнадити.
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Позиционер је један од често коришћених ретенционих апарата последњих
десетак година. Израђује се од тврдоеластичне гуме, задржава односе горње и
доње вилице у положај у који су доведене терапијом. (Слика 9)

Слика 9.

Провидни покретни ретенциони апарати (инвисибле апплианце) су апарати
који су у експанзији задњих година.

Израђују се помоћу специјалне апаратуре која под вакумом адаптира
размекшане фолије на зубе горње или доње вилице. За пацијенте се показало да су
најприхватљивији и по конфорности, резултатима, хигијени и цени. (Слика 10)
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Фиксни ретејнери представљају ретенционе апарате који се апликују трајно
на зубима. Не обухватају све зубе, већ само на зубе који имају тенденцију рецидива
као нпр. секутићи и очњаци. Лепе се као и бравице специјалним лепковима али са
лингвалне стране што касније представља тешкоћу при одржавању оралне
хигијене. Дугогодишње ношење ових ретејнера може изазвати низ последица:
инфламацију гингиве, каменац и наслаге, ломљење споја ретејнера и зуба, каријес.
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Слика 10.

16

ЗАКЉУЧАК
Разни су аспекти потребе за ортодонтском терапијом – естетски, психолошки,
социјални, здравствени и функционални. Код пацијената најчешће доминирају
жеља за бољим изгледом, повећањем самопоштовања и жеља за прихваћености у
друштву, док код ортодоната при процени о потреби за третманом доминирају
нарушеност оклузије, мастикације и фонације, унапређење оралног здравља,
омогућавање одржавања оптималне оралне хигијене и спречавање настанка
каријеса и пародонтних болести

Квалитет живота појединца може се дефинисати као његов осећај
благостања, који произлази из задовољства или незадовољства животом. Орално
здравље доприноси квалитету живота, а савремени начин живота диктира све веће
и веће норме естетике.

Циљ ортодонтског третмана је постизање савршеног осмеха и поостизање
идеалне оклузије.

Идеалну оклузију сталних зуба имамо онда када су зубни лукови перфектно
поравнати и сви зуби имају правилан анатомски контакт, а оклузијање у
физиолошком оптимуму са одговарајућим зубима горње и доње вилице.
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Перфекција се у природи тешко налази и постиже, али баш због тога
савремена ортодонција и тежи постизању високих циљева.

Савршен осмех и правилан загрижај основа је али уједно и циљ сваког
ортодонтског третмана.
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КРАЈ
Желимо Вам пуно успеха у даљем раду!

УДРУЖЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА НИШ

