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The monograph examines the questions of etiology, pathogenesis, clinic, diagnosis, 
classification, treatment and prevention of the most common pathology of dentoalveolar system 
of secondary deformations.  

Presents modern views on the development of this pathology, given a biomechanical 
analysis of the characteristics and methods of treatment for different clinical forms on the basis of 
analysis of domestic and foreign developments.  

The monograph is intended for students of stomatological faculties, interns, doctors- 
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