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Актуальність теми 

Серед стоматологічних хвороб найпоширені-
шими, безумовно, продовжують залишатися ка-
ріозні ураження зубів і їхні ускладнення запаль-
ного характеру, а також захворювання пародон-
та. Утім, у клінічній практиці лікарям-
стоматологам досить часто трапляються травми 
зубів, тобто ушкодження їхніх анатомічних стру-
ктур і навколозубних тканин. Такі травми скла-
дають до 5% загальної кількості травм щелепо-
лицевої ділянки [8;23;25;29;35]. Причому кіль-
кість випадків дентальних травм не тільки не 
зменшується, але у зв’язку зі зростанням зага-
льного травматизму на виробництві, у побуті, під 
час занять спортом, навпаки, зростає. Подібна 
тенденція спостерігається в усьому світі й 
пов’язана з ускладненням технологічних проце-
сів, прискоренням темпу життя сучасної людини, 
а нерідко – і з погіршенням криміногенної ситуа-
ції [32]. 

Порушення анатомічної цілості зубного ряду, 
яке виникає внаслідок дентального травмуван-
ня, не лише викликає в пацієнта невдоволення 
своїм зовнішнім виглядом, а й за несвоєчасного 
або некоректного лікування може позначитись 
на функціональних властивостях зубів, призвес-
ти до запальних процесів у ротовій порожнині. 
Відтак проблема пошуку оптимальних методів 
лікування травм зубів залишається актуальною 
й потребує подальшої розробки, особливо щодо 
досягнення довготривалих позитивних результа-
тів і повноцінного збереження травмованого зу-
ба та його функцій. 

Мета дослідження – ґрунтуючись на вивчен-
ні й узагальненні сучасної стоматологічної літе-
ратури, запропонувати найбільш ефективні спо-
соби лікування травм зубів, що дозволяють збе-
регти й відновити їхні ушкоджені структури й за-
безпечують позитивні віддалені результати. 

Матеріали і методи 
Проведено пошук і вивчення наукових публі-

кацій із зазначеної проблематики в бібліотечних 
джерелах і пошукових системах Національної 
наукової медичної бібліотеки України, PubMed, 
Google Scholar. У дослідженні застосовано біб-
ліосемантичний і аналітичний методи. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Аналіз наукової літератури свідчить про те, 

що сучасні підходи до лікування дентальних 
травм засновуються на чіткому уявленні про їхні 
причини, природу й різновиди. Адже вибір такти-
ки лікування і його успіх значною мірою зале-
жать від ретельного обстеження пацієнта і пра-
вильного діагностування отриманої трави. У бі-
льшості випадків, ураховуючи особливості ана-
томічної будови обличчя, травмуються верхні 
медіальні різці. Наявність у пацієнтів зубощеле-
пних аномалій значно підвищує ризик отримання 
подібних травм [12;22;30;38]. 

Для діагностування дентальних ушкоджень і, 
відповідно, визначення адекватних способів 
усунення їхніх наслідків фахівцями вже не одне 
десятиліття пропонуються різні класифікації 
травм зуба. Причому розробка нових типологій, 
які б найбільш точно відображали характерні 
ознаки, особливості й симптоматику того чи ін-
шого ушкодження, ведеться і в наші дні. Однак 
навколо деяких із них точаться жваві дискусії 
щодо окремих нозологічних форм травм, які ви-
діляються в них, висловлюються сумніви, а то й 
заперечення. Так, у представленій ще в 1963 р. 
класифікації Г.М. Іващенка зубні травми поділені 
на чотири основні класи. Але, як вважають деякі 
дослідники, вона виявилась недостатньо чіткою. 
Зокрема, у ній не розрізняються види перелому 
зуба й не зазначається його рівень, що важливо 
з точки зору практичної діяльності лікаря-
стоматолога при виборі тактики й засобів ліку-
вання [37]. 
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Досить переконливими видаються міркування 
Н.В. Гналі та Д.В. Рогацкіна щодо недоцільності 
виділення як самостійних нозологічних форм 
дентальних травм струсу зуба за класифікацією 
В.В. Рогинського (1987) і травми зачатка за кла-
сифікацією Н.М. Чуприніної (1993). Якщо в пер-
шому випадку це пояснюється практичною не-
можливістю діагностування подібної травми, то 
в другому – розглядати травму зачатка як окре-
му нозологію немає підстав, оскільки зачаток не 
є повноцінним зубом, а отже, не може бути тра-
вмованим безпосередньо [3]. 

Фахівці зазначають, що досить чіткою й зро-
зумілою для застосування в практичній діяльно-
сті є класифікація ВООЗ, де всі травми зубів по-
ділено на 8 класів: забиття зуба із незначними 
структурними ушкодженнями, неускладнений 
перелом коронки зуба, ускладнений перелом 
коронки зуба, повний перелом коронки зуба, ко-
ронково-кореневий поздовжній перелом, пере-
лом кореня зуба, вивих зуба неповний, повний 
вивих зуба. 

Але найширшу підтримку серед світової сто-
матологічної спільноти отримала класифікація 
Andreason. Хоча в ній виділено лише чотири 
класи дентальних травм (перелом коронки, пе-
релом кореня, ушкодження тканин періодонта й 
ушкодження пульпи і тканин періодонта), але в 
межах кожного класу чітко визначаються окремі 
їхні види й рівні травмування [15]. 

Саме на цій класифікації значною мірою ґру-
нтуються наразі підходи до діагностики й ліку-
вання травм зубів, що утвердились у світовій 
стоматології. Свідченням цього є, зокрема, ре-
комендації щодо методів діагностики й лікування 
травматичних ушкоджень зубів, розроблені між-
народною асоціацією дентальної травми [9]. 

Прагнучи запропонувати найбільш ефективні 
шляхи усунення наслідків травм зубів і недопу-
щення розвитку їхніх ускладнень, науковці наго-
лошують на необхідності ретельного обстежен-
ня пацієнтів із використанням сучасних методів 
дослідження й візуалізації. Це має не лише по-
кращити діагностику, а й дозволяє контролювати 
динаміку відновлювального процесу [6;7;18;24]. 

Проведення рентгенодіагностики – 
обов’язкова складова обстеження пацієнтів із 
дентальними травмами. І хоча радіодіагностика 
(рентгенодіагностика) не є новим методом і в 
разі травматичних ушкоджень застосовується 
традиційно, але в сучасних умовах спеціаліста-
ми розробляються нові методики її проведення. 
Відповідно до рекомендацій Міжнародної асоці-
ації дентальної травми при обстеженні пацієнтів 
із травматичними ушкодженнями зубів потрібно 
проводити кілька видів рентгенограм під різним 
кутом: періапікальну радіограму з горизонталь-
ним кутом 900 між центральним пучком і верти-
кальною віссю зуба; періапікальну радіограму, 
зняту з латеральною ануляцією, – під медіаль-
ним або дистальним кутом; оклюзальний знімок 
[14;38]. 

Рентгенодіагностика необхідна у випадках 

будь-яких травм, навіть тоді, коли клінічні симп-
томи переломів чи вивихів зубів відсутні. Лише 
таким чином можна, наприклад, установити діа-
гноз забиття зуба, відкинувши можливість пере-
лому його кореня чи неповного вивиху, коли 
зміщення зуба клінічно не виявляється. Якщо 
при забитті зуба рентгенологічна картина зали-
шається незміненою, то у випадку перелому ко-
реня зуба на рентгенограмі виявляються пору-
шення цілісності контурів зуба і світла смуга, що 
розділяє корінь зуба на дві частини. У разі ж не-
повного вивиху на рентгенівському знімку спо-
стерігається розширення періодонтальної щіли-
ни [22]. 

Крім того, для уточнення діагнозу не варто 
обмежуватись проведенням радіодіагностики 
лише безпосередньо після травмування. Доці-
льно через певний час повторити рентгенограми 
травмованого зуба. Це пояснюється тим, що в 
перші години після травми лінія перелому може 
не візуалізуватись. Але з часом у зв’язку з усе 
більшим набряком прилеглих тканин і механіч-
ним тиском на коронку при жуванні щілина між 
відламками розширюється і стає помітною на 
знімку [14]. Повторне рентгенологічне дослі-
дження рекомендується також для того, аби по-
мітити патологічні зміни в періапікальних ткани-
нах, що можуть виникнути через певний час. 

Однак у сучасних умовах можливість отрима-
ти максимальну інформацію щодо стану трав-
мованого зуба й ушкодження кісткової тканини 
надає комп’ютерна томографія. Для досліджен-
ня щелепно-лицевої ділянки використовуються 
конусно-променеві комп’ютерні апарати, які за-
безпечують високу якість зображення при не-
значному променевому навантаженні. Це дозво-
ляє рекомендувати даний метод для діагностики 
дентальних травм і в дітей [18;33]. 

До діагностичних методів, на обов’язковому 
застосуванні яких у процесі обстеження пацієн-
тів із травматичними ушкодженнями зубів напо-
лягають фахівці, слід також віднести тести на 
перевірку вітальності пульпи (холодовий тест і 
електроодонтодіагностика). Їх проведення ціл-
ком виправдане, особливо враховуючи той 
факт, що частіше травмування зубів зазнають 
діти й підлітки. Як свідчать багаторічні спосте-
реження, 25% дітей шкільного віку коли-небудь 
страждали від травм зубів [20]. Втрата навіть 
одного зуба в такому віці загрожує серйозними 
наслідками в майбутньому. Саме тому лікар-
стоматолог має докласти максимум зусиль зад-
ля збереження життєздатності пульпи несфор-
мованих постійних зубів для завершення утво-
рення кореня. У зв’язку з цим, аби з упевненістю 
встановити або відкинути діагноз «некроз пуль-
пи», перевірку вітальності пульпи рекомендуєть-
ся проводити неодноразово, оскільки результати 
зазначених тестів протягом певного часу безпо-
середньо після травмування зазвичай виявля-
ються негативними через тимчасове порушення 
судинно-нервового пучка [24]. 

Найбільший же науковий і практичний інтерес 
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становлять дослідження, присвячені проблемам 
лікування дентальних травм. Останніми роками 
з’явилась велика кількість публікацій (переважно 
зарубіжних), в яких на основі сучасних досягнень 
у біології, використання нових технологій пропо-
нуються ефективніші способи усунення наслідків 
травмування зубів. Привертає увагу провідна 
тенденція сучасних підходів до лікування трав-
матичних ушкоджень зубів, яка полягає в пошуку 
шляхів збереження й відновлення власних зубів 
за будь-яких умов, включаючи найскладніші клі-
нічні ситуації [7;13;15;19;38]. 

Задля запобігання розвитку посттравматичних 
ускладнень навіть при незначних травматичних 
ушкодженнях зубів (забиття, тріщина емалі, підви-
вих), лікування яких полягає лише в механічному 
щадінні травмованого зуба, іноді його шинуванні, 
спеціалісти радять протягом року вести спостере-
ження за станом пульпи. У разі встановлення фак-
ту її некрозу необхідно провести її екстирпацію з 
подальшим пломбуванням каналів. 

Проте найбільше новацій, пов’язаних із розро-
бкою і впровадженням у клінічну практику органо-
зберігальних технологій, науковцями-стомато-
логами пропонується щодо лікування тяжких ден-
тальних травм – переломів і вивихів зубів. Як уже 
зазначалось, травмування зубів зазвичай відбу-
вається в дитячому й підлітковому віці. Найбільш 
поширеним видом травм зубів молочного прикусу 
є вивихи, тоді як серед травм постійних зубів пе-
реважають переломи коронки [19]. 

Для відновлення структур коронки зуба, 
зруйнованих унаслідок травми, автори публіка-
цій пропонують різноманітні методи: прямі рес-
таврації із застосуванням склоіономерних цеме-
нтів, компомерів і композитів, непрямі реставра-
ції вінірами, металокерамічними, композитними 
й суцільно керамічними коронками [31].  

Сучасний ринок пропонує широке різноманіт-
тя реставраційних матеріалів, і лікар має мож-
ливість обрати ті з них, які дозволять відтворити 
зруйновану структуру зуба й задовольнити есте-
тичні запити пацієнта. Але нерідко при виконанні 
реставрацій виникають труднощі, пов’язані з не-
обхідністю досягнення максимальної точності у 
відтворенні форми травмованого зуба, текстури 
його поверхні, у підборі відтінку частини коронки, 
яку реставрують. 

Наразі як альтернативу класичній реставрації 
спеціалісти розглядають фіксацію власного фра-
гмента зуба. Спроби такого відновлення ушко-
дженого зуба були й раніше, але зазвичай вони 
виявлялися невдалими через неможливість до-
могтися надійного тривалого з’єднання частин 
зуба. Однак останнім часом цей спосіб усунення 
наслідків перелому зубної коронки набуває все 
ширшої популярності у зв’язку зі значним по-
кращенням якості й удосконаленням технологіч-
них властивостей адгезивних систем і матеріа-
лів. Розроблено кілька моделей підготовки збе-
режених структур зуба і його відламка до їх по-
єднання, які дозволяють досягти високої якості 
реставрації. Такими моделями є створення кру-

гового скосу, препарування кругової виїмки по 
лінії перелому, нанесення V-подібних виїмок на 
емаль, створення внутрішньої борозенки в товщі 
дентину, поверхневе контурування лінії перело-
му [13; 16; 26]. Ці техніки фіксації власного збе-
реженого фрагмента зуба можуть бути викорис-
тані в процесі лікування і неускладненого, і 
ускладненого переломів коронок зубів із незаве-
ршеним формуванням коренів. Як свідчать нау-
кові публікації, метод усунення перелому корон-
ки зуба шляхом фіксації зубного відламка до-
зволяє уникнути труднощів, пов’язаних із відтво-
ренням форми зуба, текстури його поверхні, ко-
льору. При цьому здатний забезпечити довго-
тривале збереження й функціонування власного 
зуба пацієнта. 

На особливу увагу заслуговують досліджен-
ня, спрямовані на розробку перспективних ме-
тодів лікування одного з найпоширеніших і най-
тяжчих видів дентальних травм – повного вивиху 
постійних зубів. Пошук шляхів покращення ме-
дичної допомоги у випадках авульсії, головним 
чином, пов'язаний із упровадженням у клінічну 
практику операцій з реплантації й аутотранспла-
нтації зубів. 

Реплантація – це повернення, пересадка зу-
ба, який зазнав розриву всіх своїх періодонталь-
них тканин і кругової зв’язки, у його ж лунку із 
подальшою фіксацією в зубному ряду. Тим са-
мим унеможливлюються атрофія кісткової тка-
нини й деформація оклюзії, що суттєво впливає 
на цілісне функціонування зубощелепної систе-
ми [1;5;6]. На жаль, в Україні цей метод поки що 
не знайшов широкого впровадження, але, як 
свідчать зарубіжні публікації, лікарі-стоматологи 
все частіше вдаються до подібних операцій у 
випадках повного вивиху постійних зубів, особ-
ливо в дітей, нерідко вбачаючи в них єдину мо-
жливість зберегти зуб. Узагальнення результатів 
клінічних досліджень з їх проведення дозволило 
Міжнародній асоціації дентальної травми реко-
мендувати цей метод у лікуванні авульсії зубів 
постійного прикусу [10; 11]. 

Наголошуючи на ефективності методу ре-
плантації в лікуванні повного вивиху зубів, авто-
ри публікацій називають і цілу низку протипока-
зань до його застосування: значне каріозне руй-
нування коронки зуба, виражені захворювання 
періодонта й пародонта, тривале перебування 
зуба в сухому середовищі, наявність у пацієнта 
загальних хвороб (тяжкі серцево-судинні патоло-
гії, імунодефіцитні стани, гострі інфекційні хво-
роби) [1;10;29]. 

Звертаючись у процесі лікування авульсії до 
методу реплантації зуба, необхідно також ура-
ховувати фактори, від яких буде залежати ре-
зультативність такої операції: час, що минув від 
моменту травмування до звернення по медичну 
допомогу; стан клітин періодонтальної зв’язки; 
ступінь сформованості кореня зуба [11]. 

Найкращі результати реплантації досягають-
ся в разі звернення пацієнта до лікаря протягом 
першої години після травмування. Цей момент 
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значною мірою є вирішальним, оскільки клітини 
періодонта втрачають свою життєздатність, пе-
ребуваючи більше 60 хвилин у сухому середо-
вищі. Тому в разі неможливості негайно отрима-
ти стоматологічне лікування, зуб потрібно поміс-
тити у фізіологічний розчин або молоко для збе-
реження тканин періодонта на поверхні кореня. 
За цих умов реплантація може бути виконана 
протягом однієї доби з моменту травмування [9]. 

Традиційна методика операції реплантації 
передбачає медикаментозну обробку лунки й 
ретельне видалення забруднення з поверхні ко-
реня зуба з використанням фізіологічного розчи-
ну. Після цього зуб, підготовлений до репланта-
ції, вводять в альвеолу й шинують [7;14;15;32]. 

Ураховуючи той факт, що повного вивиху зу-
бів зазнають переважно діти й підлітки, необхід-
но пересвідчитися в тому, що травмований зуб є 
постійним (молочні зуби не підлягають реплан-
тації), а також визначити ступінь сформованості 
кореня зуба. Адже від стадії формування верхів-
ки кореня зуба залежить вибір тактики лікування 
щодо екстирпації його пульпи. 

Реплантацію зуба з несформованою верхів-
кою кореня (відкритим апексом) рекомендується 
виконувати без його депульпування у зв’язку з 
високою здатністю росткової зони й періодонта 
до реваскуляризації. Відразу після повернення 
зуба в альвеолу накладають гнучку шину стро-
ком на 3-4 тижні. Надалі ендодонтичне лікування 
проводять лише у випадках, коли реваскуляція 
не відбувається і виникають ознаки апікального 
періодонтиту [10]. 

При сформованій верхівці кореня зуб репла-
нтують у лунку, шинують строком до 2 тижнів. 
Ендодентичне лікування має початись до зняття 
шини через 7-10 днів після реплантації [21]. 

Фахівці пропонують проводити реплантацію 
постійних зубів і з відкритою, і з закритою верхів-
кою кореня навіть у тих випадках, коли зуб був у 
сухому середовищі понад 60 хвилин. Незважаю-
чи на те, що пізня реплантація має несприятли-
вий прогноз через неможливість некротизованої 
періодонтальної зв’язки регенерувати, та все ж 
вона дозволяє зберегти контур альвеолярної кі-
стки. При проведенні операції відтермінованої 
реплантації необхідно видалити некротизовані 
м’які тканини з поверхні кореня, промити лунку 
фізіологічним розчином для видалення згустку, 
після чого обережно ввести в неї зуб. Гнучку 
шину слід накласти строком до 4-х тижнів. Ендо-
донтичне лікування може бути проведено до ре-
плантації або до зняття шини через 7-10 днів пі-
сля операції. Для уповільнення процесу замісної 
резорбції пропонується до початку реплантації 
обробити зуб препаратами, що містять фтор (2% 
розчин фториду натрію протягом 20 хвилин) [9]. 

Важливим аспектом дослідження можливос-
тей лікування повного вивиху зубів шляхом ре-
плантації є запобігання ускладненням, покра-
щення умов приживлення реплантатів. 
З’явились публікації, в яких вивчаються зміни 
імунологічного статусу пацієнтів після репланта-

ції. Було встановлено, що внаслідок повернення 
травмованого зуба підвищується антигенне на-
вантаження, і неадекватна імунна відповідь про-
вокує запальну реакцію за участі імунокомпетен-
тних клітин, клітин сполучної тканини, остеокла-
стів, що й викликає прогресуючу резорбцію тка-
нини кореня [2]. 

З метою корекції стану імунної системи пацієн-
тів після реплантації пропонується призначення 
засобів, що підвищують місцевий імунітет, фізіоте-
рапевтичних процедур, спрямованих на стимулю-
вання процесів приживлення, проведення санації 
й професійної гігієни порожнини рота. 

У контексті зазначеної проблеми науковцями 
дискутується питання використання системних 
антибіотиків у випадку реплантації зубів, що за-
знали повного вивиху. Хоча наразі й не досягну-
то єдиної точки зору з цього приводу, та велика 
кількість досліджень доводить помітне покра-
щення процесів регенерації тканин пульпи й пе-
ріодонта при застосуванні антибіотиків. Крім то-
го, їх призначення може додатково обумовлюва-
тись і соматичним статусом пацієнта. Дослі-
дження також показали доцільність місцевого 
використання антибіотиків, зокрема замочуван-
ня зуба перед реплантацією в розчині Міноцик-
ліну або Доксицикліну дозуванням 1 мг на 20 мл 
фізіологічного розчину протягом 5 хвилин. Як 
свідчить клінічний досвід, це дозволяє досягти 
кращих результатів реваскуляризації пульпи по-
стійних зубів з несформованою верхівкою коре-
ня, а також регенерації періодонта [15;20;31]. 

Але не завжди після травмування зуб вда-
ється знайти або він зазнав не лише повного ви-
виху, а й виявився настільки зруйнованим, що 
реплантація стає неможливою. За цих умов ре-
комендується вдатися до таких варіантів ліку-
вання: встановлення мостоподібного чи знімного 
протезів, закриття проміжку ортодонтичними ме-
тодами з подальшою зміною форми зубів компо-
зитними матеріалами, секційна остеотомія, ау-
тотрансплантація [4;9]. 

Серед зазначених методів на особливу увагу 
з точки зору інноваційних підходів до лікування 
дентальної травми заслуговує аутотранспланта-
ція зубів, що знаходить усе більше прихильників 
у світі. Аутотрансплантація – це заміна втраче-
ного зуба функціональним зубом у одного і того 
ж пацієнта шляхом пересадки зуба з однієї діля-
нки в іншу. Одна з перших згадок про подібну 
операцію датується 1728 роком, коли французь-
кий лікар П’єр Фошар повідомив про те, що він 
хірургічним шляхом переміщував зуб з одного 
місця в інше. У середині минулого століття сто-
матологи знову повернулися до цієї практики. 
Проте показники успішних операцій залишались 
невисокими. Лише в сучасних умовах, отримав-
ши глибоке біологічне обґрунтування процесу 
приживлення трансплантованого зуба й доско-
налішу техніку, стає можливим широке застосу-
вання методу аутотрансплантації в клінічній 
практиці [27;28;34]. 

За методикою проведення оперативного 
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втручання розрізнять девітальну й вітальну ау-
тотрансплантацію. При девітальній трансплан-
тації спочатку видаляють зуб, пломбують його 
кореневі канали, верхівки коренів підлягають ре-
зекції, після чого зуб трансплантують у підготов-
лену альвеолу. При вітальній трансплантації ка-
нали не пломбують, пульпа зуба залишається 
«живою» [4; 34]. 

Одна з основних переваг аутотрансплантації 
полягає в тому, що вона може бути використана, 
на відміну від імплантації штучних зубів, у ліку-
ванні дітей і підлітків. Ще одна перевага аутот-
рансплантації – це остеоіндуктивний потенціал 
клітин пародонтальної зв’язки, що приводить до 
регенерації кістки в проміжках між стінками лун-
ки й трансплантованим зубом. Це пояснюється 
тим, що генетично клітини пародонтальної 
зв’язки можуть диференціюватись у фіброблас-
ти, цементобласти й остеобласти [36;37]. Проте, 
незважаючи на очевидні переваги аутотрансп-
лантації, необхідно враховувати, що можливості 
використання цього методу в разі повного виви-
ху зубів обмежуються відповідними розмірами й 
морфологією донорського зуба. 

Висновок 
Отже, на основі вивчення значного масиву нау-

кових публікацій можна дійти висновку, що про-
блеми дентальної травми все більше привертають 
увагу дослідників через поширеність цієї патології, 
складність діагностики й лікування. Стоматологіч-
них травм зазнають переважно діти, підлітки, люди 
молодого віку, тому їхній організм характеризуєть-
ся досить високою здатністю до відновлення. Це, 
як зазначають науковці, дозволяє застосовувати 
менш інвазивні й біологічно орієнтованіші методи 
лікування твердих тканин зуба, пульпи, періодон-
тальної зв’язки й альвеолярної кістки. Тому сучас-
ний підхід до усунення наслідків дентальної трав-
ми зорієнтований на використання щадних засо-
бів, на відмову, за можливості, від традиційного 
протезування, пульпектомії й видалення зубів. До 
таких методів належать реплантація й аутотранс-
плантація зубів. 

Перспективи подальших досліджень 
Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ден-

тальних травм, маємо питання, що заслуговують 
на подальше дослідження. На жаль, вітчизняні 
науковці не звертають належної уваги на ви-
вчення даної проблеми. Важливими видаються 
питання розробки найоптимальніших умов збері-
гання зуба до реплантації з метою покращення 
регенерації періодонта; застосування нових ме-
тодів, що підвищують якість процесу реваскуля-
ризації; розробка досконаліших видів шинування 
зубів, які забезпечать регенерацію тканин пері-
одонта й пульпи, запобігання розвитку запалень, 
а також  факторів, що забезпечать довготривалі 
позитивні результати лікування. 
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Резюме 

Проблеми лікування дентальної травми в сучасних умовах набувають усе більшої актуальності у 
зв’язку зі зростанням загального травматизму. Головне завдання – розробка досконаліших способів 
усунення порушень анатомічної цілісності зубного ряду, повноцінного збереження травмованих зубів і 
їхніх функцій. Ураховуючи той факт, що травм зубів зазнають переважно діти й люди молодого віку, в 
яких тканини мають високу здатність до відновлення, основна увага зосереджується на менш інвазив-
них і біологічно орієнтованіших методах лікування. У статті проаналізовано переваги, показання й об-
меження до застосування таких методів як реплантація й аутотрансплантація зубів, що дозволяють 
відмовитись від видалення травмованих зубів, трансплантації штучних зубів і традиційного протезу-
вання. 

Ключові слова: лікування дентальної травми, реплантація, аутотрансплантація зубів. 
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MODERN APPROACHES TO DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF 
DENTAL TRAUMA 
Ivanytska O.S. 
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava 

Summary 
Relevance of the topic. Disruption of the anatomical integrity of the dentition, occurring as a result of 

dental trauma, not only impairs the patient’s appearance, but can also affect the functional properties of the 
entire maxillofacial area. Therefore, the choice of optimal methods for treatment of dental traumas remains 
an urgent problem of dentistry and requires further development. 

The aim of this study was to offer the most effective methods for treatment of dental traumas, with a 
view to preserve and restore the damaged structures of teeth and provide positive long-term outcomes.  

Materials and methods. The research relied on the study and generalization of modern scientific litera-
ture. 

Results and discussion. To diagnose dental traumas and, accordingly, to determine the ways to elimi-
nate their consequences, its classification is of great importance. In this context, the classification by An-
dreason gained the strongest support in the world dental community. The approaches to the diagnostics and 
treatment of dental traumas, which have become established in the world of dentistry, largely rely on this 
classification. 

In modern conditions, computed tomography provides the opportunity to obtain maximum information 
about the condition of the injured tooth and bone damage. Cone-beam computer devices are used to study 
the maxillofacial area, providing high image quality at low radiation exposure. Essential diagnostic methods 
also include pulp vitality tests (cold test and electroodontodiagnostics). In this case, to exclude the diagnosis 
of pulp necrosis, it is recommended to check its vitality repeatedly. 

Currently, as an alternative to classical restoration in case of fracture of the tooth crown, specialists con-
sider the fixation of the proper fragment of the tooth. Recently, this method of eliminating the effects of frac-
tures of the dental crown is becoming increasingly popular due to the significant improvement in quality and 
enhanced technological properties of adhesive systems and materials. 

The search for ways to improve medical care in cases of tooth avulsion is mainly associated with the in-
troduction of replantation and autotransplantation of teeth in the clinical practice. It is recommended to re-
plant a tooth with an open apex without its depulpation due to the high ability of the germinal zone and perio-
dontium to revascularize. Immediately after returning the tooth to the alveolus, a flexible splint is applied for a 
period of 3-4 weeks. Further endodontic treatment is performed only in cases when revascularization does 
not occur and signs of apical periodontitis appear. When the root apex is formed, the tooth is replanted in the 
alveolus, splinted for up to 2 weeks. Endodontic treatment should begin before the splint is removed, 7-10 
days after replantation.  

Experts suggest replanting permanent teeth with both open and closed root apices, even in cases where 
the tooth has been in a dry environment for more than 60 minutes. However, not always after the injury the 
tooth can be found or it can be destroyed so that replantation becomes impossible. Nevertheless, in modern 
conditions, having received an in-depth biological justification of the process of engraftment of the trans-
planted tooth, it becomes possible to widely use the method of autotransplantation in the clinical practice. 

Conclusions. Thus, based on the study of a significant array of scientific publications, we can conclude 
that the problems of dental trauma are increasingly attracting the attention of researchers due to the preva-
lence of this pathology, the complexity of its diagnostics and treatment. The current approach to the treat-
ment of dental trauma is focused on less invasive and more biologically oriented methods of treatment of 
hard dental tissues, pulp, periodontal ligament and alveolar bone. 

Research prospects. It is important to develop the best conditions for tooth storage before replantation 
in order to improve the periodontal regeneration, the quality of the revascularization process, offer better 
types of splinting, which will ensure the regeneration of periodontal and pulp tissues, prevent inflammatory 
complications.  

Key words: treatment of dental trauma, replantation, autotransplantation of teeth. 


