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В статье рассмотрены механизмы перемещения зубов при ортодонтическом лечении и фармакоте-
рапия препаратов, влияющих на резорбцию костной ткани. Механические силы, используемые для
ортодонтического перемещения зубов вызывают структурные изменения в костной ткани, нарушая
последовательность физиологического ремоделирования. Для перемещения зуба или группы зубов
необходимо, чтобы начался процесс резорбции костной ткани, однако резорбция кости в области
опорного зуба мешает эффективному лечению. Процессы ремоделирования кости во время орто-
донтического лечения нуждаются в коррекции в зависимости от периода лечения и приложения сил.
Резорбция костной ткани при остеопорозе, возможно, протекает так же, как и при ортодонтичес-
ком перемещении зубов, поэтому целесообразно провести анализ фармакотерапии остеопороза с
целью адаптации ее к процессам ремоделирования во время ортодонтического лечения.
Ключевые слова: механические силы, ортодонтическое лечение, резорбция костной ткани, остеопо-
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The mechanisms of teeth movement in orthodontic treatment and pharmacotherapy of preparations
influencing bone resorption are viewed in the article. Mechanical forces used for orthodontic teeth movement
cause structural changes in the bone tissue, breaking sequence of physiological remodelling. The movement
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За останні десятиліття ортодонтія в нашій краї-
ні та в цілому світі переживає справжній бум.
Кількість ортодонтичних пацієнтів невпинно
зростає, вдосконалюються методи та способи лі-
кування зубощелепних аномалій. Проте, поряд із
вагомими успіхами лікування ортодонтичної па-
тології, виникають питання, що потребують ви-
вчення, оскільки застосування новітніх технологій
і використання сучасних ортодонтичних апара-
тів не завжди можуть забезпечити очікуваний і,
найголовніше, стабільний результат лікування.
Як відомо, у процесі ортодонтичного лікуван-

ня виникає потреба переміщувати зуби, зубні
ряди, стимулювати або стримувати ріст щелепо-
вих кісток. Ортодонтичне лікування базується на
передачі сил на зуби, зубні ряди, на щелепові
кістки та лицевий скелет у цілому. При цьому роз-
глядають три компоненти: діючу силу, прикла-
дання діючої сили й опору [1].
Механічна сила, яка використовується в орто-

донтії, може бути первинна та вторинна. Величи-
на сили, що використовується, повинна бути та-
кою, щоб не порушувалася гемодинаміка в зоні
тиску періодонта та не відбувалася гіалінізація;
щоб були можливі клітинна проліферація та пря-
ма резорбція кістки, яка супроводжує переміщен-
ня зуба; щоб зуби, які переміщуються, були не
надто рухомі, а опорні зуби зберігали б своє пер-
винне положення. Величина навантаження зале-
жить від того, на який зуб діють (однокореневий,
багатокореневий, зуб верхньої чи нижньої щеле-
пи); від напрямку дії сили; та від того, які зуби
вибрані як опора [1].
При ортодонтичному лікуванні діє третій за-

кон Ньютона — «дія дорівнює протидії», або
«кожна діюча сила викликає рівну силу, але проти-
лежну за напрямком». Таким чином, для пере-
міщення зуба або групи зубів необхідна сила та
протидія цій силі, тобто опора. Отже, на зуб, який
переміщується, і опорний зуб діє однакове наван-
таження, тому сила протидії (опора) повинна бу-
ти більшою, ніж навантаження, діюче на зуб, який
переміщується.
Механічні сили, що використовуються для

ортодонтичного переміщення зубів, спричиню-
ють структурні зміни в кістці, порушуючи по-
слідовність її фізіологічного ремоделювання. Для
того щоб зуб або група зубів переміщувалися, по-
трібно, щоб почалася резорбція кістки, проте та-
кий процес у ділянці опорного зуба заважає ефек-
тивному лікуванню. Процеси ремоделювання,

що відбуваються в кістці під час ортодонтично-
го лікування, потребують корекції залежно від
періоду лікування та прикладених сил.
Сьогодні трапляються поодинокі повідомлен-

ня про дослідження та вивчення процесів ремо-
делювання кістки в процесі ортодонтичного лі-
кування. Більшість досліджень присвячені репа-
ративній регенерації кістки, що не має прямого
відношення до змін у кістці при ортодонтичному
лікуванні, і питанням остеопорозу, особливо проб-
лемі резорбції кістки, що, можливо, дещо подіб-
на до резорбції, яка відбувається при ортодонтич-
ному переміщенні зубів. Проте при ортодонтич-
ному переміщенні зубів необхідно досягти певно-
го компромісу: зберегти резорбцію кістки в ді-
лянці зубів, які переміщуються, і призупинити
резорбцію в ділянці опорних зубів. Крім того,
при переміщенні зуба зона резорбції утворюєть-
ся навколо кореня зуба, що потребує її віднов-
лення після встановлення зубів у новому поло-
женні, а для цього потрібен «матеріал» для від-
будови кістки, а саме стимуляція остеобластич-
них клітин.
Здорова кісткова тканина постійно перебуває

в стані ремоделювання — проходять тісно взає-
мозв’язані й чітко скоординовані процеси резорб-
ції та утворення кістки. При патології може спос-
терігатися перевага одного з процесів, зазвичай
резорбції, яка може привести до розвитку остео-
порозу.
Недостатній досвід застосування основних груп

лікарських засобів фармакологічної корекції —
проблема фармакотерапії остеопорозу, що по-
требує розв’язання. Найважливішим є обмежен-
ня прогресування процесу кісткової деструкції.
На жаль, світовий досвід показує, що фармакоте-
рапія хворих із остеопорозом не веде до наростан-
ня піка кісткової маси, а може лише обмежити ре-
зорбцію кісткової тканини, знижуючи її втрати. [2;
3; 5].
Зараз жодна терапевтична програма лікування

остеопорозу не планується без призначення солей
кальцію. Це зумовлено гіпокальціємічною дією
більшості антирезорбтивних препаратів (каль-
цитонінів, бісфосфонатів, іприфлавону) та мож-
ливими порушеннями мінералізації кісткової
тканини при використанні фторидів, бісфосфо-
натів першого покоління (етидронат) [5–7].
Серед препаратів кальцію, які використо-

вуються сьогодні, застосовують багатокомпо-
нентні препарати: калтрейт (кальцію карбонат),

of tooth or a group of teeth demands the beginning of bone tissue resorption process. However, bone resorption
in the region of support tooth prevents effective treatment. Processes of bones remodelling during orthodontic
treatment require correction that depends on the period of treatment and application of forces. Bone tissue
resorption during osteoporosis has probably the same course as at orthodontic teeth movement. Therefore
it is expedient to analyze osteoporosis pharmacotherapy to adapt it to processes of remodelling during
orthodontic treatment
Key words: mechanical forces, orthodontic treatment, bone tissue resorption, osteoporosis, antiresorptive
preparations.
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кальцимакс, кальцію глюконат, кальцію гліцеро-
фосфат, а також комбіновані препарати: кальцій +
+ аскорбінова кислота, кальцію лактат + каль-
цію глюконат + кальцію карбонат, тридин (каль-
цію глюконат + кальцію цитрат + фтор) [5; 7].
Застосування основного фізіологічного анти-

резорбтивного гормону кальцитоніну для ліку-
вання остеолітичних станів не стало поширеним,
тому що, по-перше, в організмі ця речовина швид-
ко розпадається, а по-друге, після кількох днів
розвивається резистентність до подальшого вве-
дення препарату. Використання естрогенів і їх
аналогів також має свої недоліки [9], тому сьо-
годні активно ведеться пошук нових засобів для
терапії цих захворювань. До таких речовин, у
першу чергу, належать бісфосфонати [10].
Бісфосфонати — це синтетичні аналоги піро-

фосфату, в яких фосфатні групи розділені ста-
більною групою Р-СR1R2-P. Заміщення киснево-
го містка Р-О-Р на вуглецевий Р-С-Р приводить
до більшої ферментативної стійкості препаратів.
Для лікування гіперкальціємічних станів, які пов’я-
зують із збільшенням резорбції кістки, застосову-
ють памідронат, етидронат, ризедронат, YM-175
та інші сполуки [11]. Як і пірофосфат, бісфосфона-
ти мають високу афінність до мінеральної фази
кістки і діють як інгібітори росту і розчинення
кристалів фосфату кальцію, але на відміну від
пірофосфату бісфосфонати є потужними інгібіто-
рами резорбції кістки остеокластами [12].
Нині існує три покоління бісфосфонатів. Пер-

ше покоління: дидронель (етидронат), клодронат
(боніфос), ксидифон (етидронат калію та нат-
рію), друге покоління: алендронат (фосамакс),
памідронат (аредія, аміномакс) і третє поколін-
ня: ризедронат і абандронат. Широко застосо-
вують дидронель (етидронат), ксидифон (ети-
дронат калію та натрію) і фосамакс (алендронат)
[5].
До антирезорбційних препаратів, які викорис-

товують для лікування остеопорозу, належить
остеохін. Фармакологічна дія отеохіну дозволяє
запобігати втраті кісткової тканини та збільшу-
вати масу кістки [2; 3; 13].
До препаратів, які стимулюють утворення

кісткової тканини, належать фториди (осин, ко-
реберон). Фториди впливають на мінерали кіст-
ки, змінюють кристалічну структуру з утворен-
ням фтористого апатиту [3]. Солі фтору збільшу-
ють популяцію остеобластичних клітин, діючи
на клітини-попередники остеобластів [3; 15].
Перспективним у лікуванні остеопорозу є вико-

ристання осеїн-гідроксіапатитного комплексу
(остеогенон, оселан), у склад якого входять ор-
ганічні та мінеральні компоненти. Препарат діє
і на резорбцію, і на процеси кісткоутворення [14].
За останні 20 років переконливо продемонст-

ровано анаболічний ефект на кісткову тканину
паратиреоїдного гормону, який призначається в
режимі малих доз. Нині досліджується й уточ-

нюється його дозування, а також можливість
поєднання з іншими препаратами [3; 6; 13].
З середини 80-х років минулого століття в

США застосовується метод лікування остеопоро-
зу спеціально підібраними електромагнітними
полями. Для цього створений унікальний ліку-
вально-діагностичний комплекс «Остеоплан».
При цьому комп’ютер задає всі необхідні пара-
метри для генерації електромагнітного поля, а в
кістковій тканині створюється п’єзоелектричний
ефект, який стимулює васкуляризацію та поси-
лення доставки кальцію в кістку [5].
Інший діагностично-лікувальний комплекс —

«Дайрекса» здійснює лікування пульсуючим
електромагнітним полем, що дозволяє збільши-
ти кісткову масу, зменшити можливість нових пе-
реломів і стимулювати зрощення кісткових пере-
ломів.
Лікувальний ефект має низькоінтенсивна лазер-

на терапія, оскільки в результаті дії лазера покра-
щується мікроциркуляція, активізуються перекис-
но-відновлювальні процеси, метаболізм кісткової
тканини. Комбіноване застосування інфрачервоно-
го лазерного випромінювання з постійним магніт-
ним полем дозволяє досягти максимальної перебу-
дови субхондральної кісткової пластинки з покра-
щанням кровообігу в ендоості [5].
Таким чином, досвід застосування фармако-

логічних препаратів і фізичних факторів впливу
на процеси резорбції кістки при лікуванні остео-
порозу можна адаптувати і на процеси ремоде-
лювання, які відбуваються при ортодонтичному
переміщенні зубів, хоча для цього необхідно про-
вести відповідні дослідження.
Так, нами на моделі ортодонтичного (МО) пе-

реміщення зубів у щурів проведено експеримен-
тальне дослідження з метою вивчення остеотроп-
ної ефективності препаратів глюкозамін сульфат
(Дона), цинктерал і кальціум Д. Експеримент
проведено на 36 щурах-самцях лінії Вістар стад-
ного розведення 6-місячного віку масою 285–341 г.
Усі тварини були поділені на 3 групи по 12 щу-
рів у кожній: 1-ша група — інтактний контроль;
2-га група — МО переміщення зубів; 3-тя група —
глюкозамін сульфат (Дона) — 150 мг/кг, цинкте-
рал 10 мг/кг і кальціум Д 1,3 мл/кг після МО
21 день. Ортодонтичне втручання проводили на
верхній щелепі щурів за допомогою закриваючої
ортодонтичної пружини під тіопенталовим нар-
козом (20 мг/кг) [16]. Препарати уводили кожен
день per os у вигляді водної суспензії. Щурам
інтактної та контрольної груп із МО переміщен-
ня зубів уводили воду. Загальна тривалість екс-
перименту — 35 днів, після закінчення яких
щурів (по 3 щури з кожної групи) пересаджували
в метаболічні клітки для збирання добової сечі.
У сечі кожен день упродовж трьох діб визначали
вміст глікозаміногліканів (ГАГ), оксипроліну
(ОП) та креатиніну [17; 18]. Середні значення ви-
раховували за результатами трьох діб.
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Після збирання сечі тварин усіх груп виводи-
ли з експерименту шляхом кровопускання з сер-
ця під тіопенталовим наркозом. Збирали сиро-
ватку крові, виділяли верхні щелепи для біохіміч-
ного аналізу. У гомогенатах кісткової тканини про-
водили визначення активності кислої та лужної
фосфатаз (КФ і ЛФ відповідно) [19], загальної
протеолітичної активності ЗПА [20], еластази [21].
У другій частині кісткової тканини проводили
визначення концентрації кальцію та неорганіч-
них фосфатів. Для цього ділянку кістки, висуше-
ну до постійної маси, піддавали гідролізу в 0,2 н
соляній кислоті. Потім у гідролізі визначали вміст
кальцію та неорганічних фосфатів [22]. Статис-
тичну обробку одержаних результатів проводи-
ли з використанням t-критерію Стьюдента.
У табл. 1 наведені результати дослідження ак-

тивності протеолітичних ферментів у кістковій тка-
нині верхньої щелепи, на якій відтворювали МО. У
раніше проведених дослідженнях встановлено, що
рівень ЗПА у кістковій тканині корелює з інтенсив-
ністю біосинтезу колагену, а активність еластази —
з інтенсивністю процесів кісткоутворення [23].
Як показано у табл. 1, ортодонтичне втручан-

ня спричинює суттєве (у 1,75 разу) підвищення
ЗПА у кістковій тканині, що свідчить про інтен-
сифікацію утворення колагену в щелеповій
кістці, на якій відтворювали МО. Ще більш ви-
сокий рівень ЗПА був зареєстрований у щурів
3-ї групи після МО і введення остеотропного
комплексу, хоча у цьому разі активність протеаз
була на рівні тварин 2-ї групи, в яких відтворю-
вали МО без уведення препарату (Р<0,001 і
Р1<0,002). Результати вивчення ЗПА у кістковій
тканині щелеп щурів показали, що відтворення
МО приводить до інтенсифікації утворення кола-
гену, а також здатності остеотропних препаратів
суттєво підвищувати колагеноутворювальну функ-
цію кісткової тканини після МО (див. табл. 1).
Відтворення ортодонтичного втручання спри-

чинює резорбцію кісткової тканини, про що свід-
чить збільшення активності еластази (Р<0,02, див.
табл. 1). Але коли після МО щури 3-ї групи отри-
мували остеотропний комплекс, то активність елас-
тази, яка характеризує рівень деградації колаге-
ну кісткової тканини, знижується до нормально-
го рівня (Р>0,3). Отримані дані вказують на те, що
застосування комплексу остеопротекторів ефек-
тивно запобігає надмірній резорбції кісткової тка-
нини щелеп після МО.
Більш показово співвідношення процесів син-

тез — деструкція колагену кісткової тканини
відображає співвідношення активності протеаз
ЗПА до еластази (ЗПА/Е), які наведені у табл. 1.
При МО цей коефіцієнт дещо підвищується, що
свідчить про певну перевагу синтетичних про-
цесів над резорбцією. У щурів, які отримували
остеотропний комплекс, співвідношення ЗПА/Е
збільшилось у 1,3 разу. Отримані дані підтвер-
джують стимулювальну дію остеопротекторів на

колагеноутворюючу функцію остеобластів (див.
табл. 1).
Порушення білкового обміну в кістковій тка-

нині впливають на кількісний вміст ГАГ і ОП, які
виділились із добовою сечею. Незважаючи на те,
що зареєстровано зміни процесів ремоделюван-
ня у кістковій тканині щелеп, у добовій сечі тва-
рин вміст ГАГ і ОП суттєво не змінився після МО
(табл. 2). Це пов’язано, напевно, з локалізацією
процесу. Водночас, уведення щурам 3-ї групи
остеотропних препаратів привело до вірогідного
зниження ГАГ і ОП у добовій сечі тварин.
Ортодонтичне втручання приводить також до

змін мінерального обміну в кістковій тканині
щелеп щурів, про що свідчить збільшення актив-
ності маркерного ферменту остеобластів — ЛФ
на 48,9 % і одночасне збільшення активності мар-
кера остеокластів — КФ на 87,1 % (табл. 3).
Отримані результати можна пояснити тим, що

остеотропний комплекс гальмує резорбцію кіст-
кової тканини та зміщує процеси ремоделювання
у бік біосинтезу колагену всієї кісткової тканини,
оскільки при зниженні інтенсивності резорбції
кістки в сечі зменшується вміст продуктів гідролі-
зу колагену — ОП і ГАГ (див. табл. 2).

Таблиця 1
Вплив остеотропних препаратів

на активність протеолітичних ферментів
у кістковій тканині щелеп щурів
при ортодонтичному втручанні

Загальна Активність        Група протеолітична еластази, ЗПА/Е
активність,  мкат/кг нкат/л

Інтактна 164,7±19,0 5,01±0,42 32,9

МО пере- 288,2±21,6 7,12±0,68 40,5
міщення зубів Р<0,001 Р<0,02

МО + остео- 306,2±24,1 5,65±0,43 54,2
тропний Р<0,001 Р>0,3
комплекс Р1>0,5 0,05<Р1<0,1

Таблиця 2
Вплив остеотропних препаратів
на рівень глікозаміногліканів

і оксипроліну в добовій сечі щурів
при ортодонтичному втручанні

Вміст глікоз- Вміст
         Група аміногліканів, оксипроліну,

ОД/мг креатиніну ОД/мг креатиніну

Інтактна 335,7±47,0 3,14±0,42

МО пере- 408,1±39,3 4,36±0,58
міщення зубів Р>0,25 Р>0,1

МО + остео- 291,6±21,0 3,07+0,31
тропний Р>0,5 Р>0,8
комплекс Р1<0,02 0,05<Р1<0,1
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Ефективну коригувальну дію на мінеральний
обмін має застосування остеотропного комплексу,
оскільки активність КФ вірогідно знизилася по-
рівняно з 2-ю групою (Р<0,02) і відповідала рів-
ню в інтактних щурів (Р>0,25) на фоні підви-
щення активності ЛФ (Р<0,01). Дані табл. 3
свідчать про здатність остеопротектора запобіга-
ти посиленню резорбції, що спричинене орто-
донтичним втручанням, і активувати фізіологіч-
ну активність остеобластів, про що судили за під-
вищеним рівнем кісткової ЛФ.
Підтвердженням цього є розрахунок співвід-

ношення активності фосфатаз у кістковій тканині
щелеп (ЛФ/КФ), що характеризує стан остеоге-
нез — резорбція. Відтворення МО незначно зни-
зило співвідношення ЛФ/КФ. Підвищення цього
коефіцієнта, а значить і інтенсифікація процесів
мінералізації у кістковій тканині щелеп зареєст-
ровані у 3-й групі тварин, які отримували після
МО остеотропний комплекс. Співвідношення
ЛФ/КФ підвищилось у цій групі у 1,9 разу по-
рівняно з відповідним значенням у 2-й групі, тва-
ринам якої проводили МО (див. табл. 3).
У табл. 4 наведені дані про зміну вмісту основ-

них мінеральних компонентів у кістковій тканині
кальцію та неорганічного фосфору під впливом
МО й остеопротектора. Відтворення ортодон-
тичного переміщення зубів призвело до вірогід-
ного зниження концентрації кальцію (Р<0,001) у
кістковій тканині щелеп, що підтверджує інтен-
сифікацію резорбційних процесів, спричинену
МО. Поряд із цим, у кістковій тканині збільшив-
ся вміст фосфатів (Р<0,05), напевне, як наслідок
активації остеокластів, про що свідчить збіль-
шення активності кісткової КФ. Уведення остео-
тропного комплексу щурам 3-ї групи сприяло
нормалізації рівня фосфатів у кістковій тканині
цих тварин, вміст кальцію у кістковій тканині
щелеп щурів удалося зберегти на рівні інтактної
групи тільки за допомогою введення остеопро-
текторів (Р>0,1, табл. 4).
Стан гідроксіапатиту кісткової тканини відоб-

ражає молярне співвідношення кількості кальцію

до вмісту неорганічного фосфату (Са/Р). Склад
«ідеального» гідроксіапатиту відповідає формулі
Са10(РО4)6(ОН)2, тобто він десятикальцієвий із мо-
лярним відношенням Са/Р, що дорівнює 1,67 [24].
В експерименті співвідношення Са/Р у кістковій
тканині щелеп інтактних щурів відповідало загаль-
ноприйнятому і дорівнювало 1,69, а МО спричи-
нювало зменшення цього коефіцієнта до 1,02.
Уведення остеотропного комплексу в 3-й групі
сприяло підвищенню коефіцієнта Са/Р до 1,38
(див. табл. 4).
Таким чином, проведене експериментальне

дослідження дозволяє зробити такі висновки.
Дослідження активності основних кісткових фер-
ментів білкового обміну ЗПА й еластази, а також
мінерального обміну ЛФ і КФ встановили, що
ортодонтичне втручання спричинює активацію
як процесів резорбції, так і остеогенезу у кістко-
вій тканині щелеп. Застосування остеотропного
комплексу після МО сприяло гальмуванню ак-
тивності деструктивних ферментів еластази і КФ,
а значить, і процесів резорбції кісткової тканини
щелеп. Використання остеопротекторів після
МО спричинило одночасну стимуляцію процесів
остеогенезу (підвищення ЗПА й активності ЛФ)
і пригнічення процесів резорбції (зниження ак-
тивності еластази та КФ), що привело до зсуву
ремоделювання в бік посиленого остеогенезу у
щелепах, на яких проводили ортодонтичне втру-
чання.
Остеостимулюючу ефективність препаратів

глюкозамін сульфат (Дона), цинктерал, каль-
ціум Д показало вивчення вмісту ГАГ і ОП у
добовій сечі щурів, а також вміст кальцію та
неорганічних фосфатів у кістковій тканині ще-
леп. Ці дослідження підтвердили здатність ос-
теотропного комплексу стимулювати колаге-
ноутворювальну активність остеобластів (зни-
ження ГАГ і ОП) і відновлювати баланс каль-
цію та фосфатів у кістковій тканині щелеп піс-
ля МО.
Отже, результати проведеного дослідження

переконливо доводять, що з метою активації ос-

Таблиця 3
Вплив остеотропних препаратів

на активність фосфатаз
у кістковій тканині щелеп щурів
при ортодонтичному втручанні

Активність Активність
         Група ЛФ, КФ, ЛФ/КФ

 мккат/кг мккат/кг

Інтактна 128,5±19,0 31,7±2,4 4,1

МО пере- 191,3±11,8 59,3±7,0 3,2
міщення зубів Р<0,01 Р<0,002
МО + остео- 230,1±27,9 37,2±4,0 6,2
тропний Р<0,01 Р>0,25
комплекс Р1>0,25 Р1<0,02

Таблиця 4
Вплив остеотропних препаратів
на вміст кальцію і фосфору

в кістковій тканині щелеп щурів
при ортодонтичному втручанні

Вміст Са, Вміст
         Група

ммоль/кг
неорганічних Са/Р
Р, ммоль/кг

Інтактна 4,37±0,21 2,59±0,22 1,69
МО пере- 3,19±0,17 3,12±0,14 1,02
міщення зубів Р<0,001 Р<0,05

МО + остео- 3,92±0,15 2,83±0,21 1,38
тропний Р>0,1 Р>0,4
комплекс Р1<0,01 Р1>0,25
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теогенезу у кістковій тканині щелеп після орто-
донтичного втручання доцільно застосовувати
комплекс остеостимуляторів.
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