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Анкораж – важливий аспект в ортодонтії, і  саме кінцевий результат лікування, в
більшості, є залежним від його стабільності. Ряд досліджень запропонували використовувати
міні-імпланти в лікування ортодонтичних пацієнтів в якості опори для переміщення зубів.
Завдання мікро-імплантів в ортодонтії бути точкою опори для досягнення надійного,
високоякісного анкоражу. Використання мікро-імплантатів дозволяє здійснити нові
переміщення та прийоми, які раніше були неможливими, або заміну існуючих підходів
новою альтернативою.

Метою даної роботи було підвищити ефективність ортодонтичного лікування за
допомогою міні-імплантів, що дозволить проводити лікування із мінімальними вигинами
дуг, зменшуючи час фіксації додаткової апаратури. Попередньо було використано ряд
методів клінічних обстежень, антропометричне дослідження моделей щелеп, комп’ютерної
томографії (КТ), телерентгенограми (ТРГ) у бічній проекції. Для досягнення поставленої
мети під спостереженням знаходилось двоє осіб у віці 18-20 років з аномаліями
зубощелепної системи, клас ІІ за Енглем. Пацієнт А., 18 років, лікувався згідно з
стандартним протоколом з використанням техніки прямої дуги, пацієнт В., 20 років,
ортодонтичне лікування якого проводилось із застосуванням незнімної апаратури брекет-
системи  із використанням міні-імплантів Bio-Ray розміром 1,5x8 мм. Критеріями контролю
було скорочення терміну лікування, контрольований торк на перших етапах лікування й
стабільне корпусне переміщення зубів. Результати дослідження показали, що дисталізація
верхніх молярів з використанням міні-імплантів забезпечує максимально ефективне
лікування, на відміну від традиційних методів. Моляри переміщують корпусно, без нахилу
коронки зуба, що нівелює втрату опори та ризик рецидиву після лікування. Дисталізація
молярів становила близько 4 мм.

Використання опори на міні-імплантах дає змогу проводити корпусну дисталізацію
молярів без втрати анкоражу в горизонтальній і вертикальній площині. Застосування міні-
імплантів в якості додаткової опори, пришвидшує процес переміщення зубів, дисталізацію
верхньої щелепи (1мм в місяць), що значно зменшує терміни ортодонтичного лікування.
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Despite the rapid development of oncology, the prognosis of breast cancer metastasis
remains an extremely important and unexplored issue.

A retrospective study of the features of the progression of breast cancer will provide a
deeper understanding of the problem, which will be the basis for further research aimed at
identifying objective criteria for predicting the progression of breast cancer.

The aim of the study was to study the clinical and statistical features of the course of breast
cancer with the verified progression of the tumor process, depending on the stage of the disease and
the molecular subtype of the tumor. A retrospective analysis of 242 outpatient charts of breast
cancer patients was performed. Patients, depending on the progression of breast cancer after
treatment, were divided into two groups - 179 people “without breast cancer progression” and 63
(26.0%) people “with the verified progression of breast cancer.” The mean age of patients was 57.3
± 0.69 years.


