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Изменения количественных и качественных характеристик основных представителей микробиоты 
придесневого зубного налета, определенные с помощью мультиплексной полимеразной цепной реак-
ции с регистрацией данных в реальном времени, при хроническом катаральном гингивите можно ин-
терпретировать как дисбиоз, что имеет клиническое значение. Количественные изменения 
Lactobacterium spp., Enterobacterium spp., Streptococcacea spp., Gardnerella spp., Prevotella spp., 
Porphyromonas spp., Eubacteridacea spp., Micoplasma (hominis + genitalium), Candida spp. могут слу-
жить новым чувствительным диагностикумом для слизистой оболочки полости рта. 

Summary 
DIAGNOSTICS OF DYSBIOSIS UNDER   CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS BY MULTIPLEX POLYMERASE CHAIN REACTION 
WITH IN REAL-TIME DATA REGISTRATION 
Polishchuk T.V., Skrypnikov P.N., Kaydashev I.P.  
Keywords: dysbiosis, biofilm, simple marginal gingivitis, real-time polymerase chain reaction. 

Quantitative and qualitative changes in characteristics of main representatives of the dental plaque’s mi-
crobiota that was studying by use the multiplex polymerase chain reaction with in real-time data registration, 
at chronic simple marginal gingivitis, may be interpreted as dysbiosis that is of great clinical significance. 
Quantitative changes for the total bacterial mass, Lactobacterium spp., Enterobacterium spp., Streptococca-
cea spp., Gardnerella spp., Prevotella spp., Porphyromonas spp., Eubacteridacea spp., Micoplasma 
(hominis + genitalium), Candida spp. have to serve a novel sensitive  diagnosticum for oral mucosa. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ СПОСОБІВ ПРЕПАРУВАННЯ ТА ОБТУРАЦІЇ КОРЕНЕВИХ 
КАНАЛІВ 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава. 
За останні десятиріччя значно поліпшилась якість ендодонтичних втручань, яка пов’язана із 
появою нового інструментарію, технологій препарування кореневих каналів та їх обтурації. 
Питання вибору системи для препарування кореневих каналів залишається досить дискутабе-
льним. В результаті проведених нами досліджень можна дійти наступного висновку – для най-
більш ефективного препарування кореневих каналів необхідно використовувать машинні файли 
«Mtwo» и «Pro taper». 
Ключові слова: едодонт, силер, препарування кореневих каналів, файли, шліф зуба.  

Карієс зубів є найбільш розповсюдженим за-
хворюванням серед всіх груп населення. За лі-
тературними даними розповсюдженість цього 
захворювання складає близько 98 % [1].  

Ускладнений карієс в 60-80% є головною 
причиною видалення зубів [2]. 

На сьогоднішній день актуальним є питання 
ендодонтичного лікування кореневих каналів. 
Ефективність ендодонтичного лікування корене-
вих каналів незважаючи на сучасні досягнення 
не є 100 відсотковою. В той час розповсюдже-
ність ускладненого карієсу у населення України 
не зменшується і залишається на високому рівні.  

 За даними досліджень, які були проведені в 
Німеччині в 1997 році, було з’ясовано, що після 
вдало проведеної терапії у більш ніж 60% зубів 
були відмічені деструктивні процеси в періодонті 
[3]. Основною причиною цього було використан-
ня для того часу традиційної методики препару-
вання і очистки кореневих каналів. При даному 
способі препарування не було можливості повні-
стю видалити біоплівку з системи кореневих ка-

налів[4].  
Протягом останніх років постійно відбуваєть-

ся вдосконалення способів ендодонтичного лі-
кування, яке пов’язане з появою нового інстру-
ментарію, технологій препарування кореневих 
каналів та їх обтурації. Якісне препарування ко-
реневого каналу дає можливість трьохмірної об-
турації кореневого каналу, що в подальшому за-
безпечить успішність ендодонтичного лікування. 
Ще в 1974 році Shilder визначив наступні крите-
рії формування кореневих каналів: досягнення 
оптимальної конусності; збереження анатомічної 
форми кореневого каналу; збереження апікаль-
ного звуження кореневого каналу; обробка всіх 
поверхонь кореневого каналу[5]. 

Мета дослідження 
Порівняння різних способів препарування ко-

реневих каналів та їх обтурації. 
Матеріали та методи дослідження 

Для лабораторних досліджень були вибрані 
найбільш розповсюджені у практичній роботі лі-
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карів-стоматологів системи інструментів для 
препарування кореневих каналів: 1) Ручні файли 
другої конусності фірми «MANI»; 2) Ручні файли 
системи «Pro taper» (Dentsply); 3) Машинні фай-
ли “Pro taper» (Dentsply); 4) Машинні файли 
«Mtwo» (VDW). 

Препарування кореневих каналів машинними 
файлами здійснювалося за допомогою ендомо-
тора «Safe-endo». 

Кожним видом інструмента було проведено 
препарування кореневих каналів восьми екстра-
гованих зубів, з подальшою їх обтурацією силе-
ром на основі епоксидних смол «AH plus»та гу-
таперчевими штифтами 2-ої , 4-ої та 6-ої конус-
ності.  

З кожного зуба було виготовлено по 1 по-
вздовжньому шліфу зуба за нижче приведеною 
методикою. Всього було виготовлено 32 шліфи. 

На видалених за медичними показаннями зу-
бах фронтальної групи верхньої щелепи людей 
віком від 30 до 50 років здійснювали доступ до 
порожнини зуба, проводили очищення, форму-
вання кореневого каналу одним з вибраних спо-
собів та дезінфекцію кореневого каналу згідно 
правил ендодонтичного лікування. Проводили 
обтурацію кореневого каналу.  

В 1-ій групі препарування кореневого каналу 
проводили з допомогою ручних файлів методи-
кою «Step back», обтурацію здійснювали силе-
ром AH-plus та гутаперчевими штифтами 2-ої 
конусності методом холодної латеральної кон-
денсації штифта. В 2-ій та 3-ій групах препару-
вання кореневого каналу здійснювали за допо-
могою ручних та машинних файлів «PRO taper» 
методикою «Crown-down» - силером AH-plus з 
допомогою гутаперчевих штифтів 6-ої конуснос-
ті. В 4-ій групі зубів кореневі канали препарували 
з допомогою машинних файлів «MTwo» методи-
кою «Crown-down». Обтурацію проводили силе-
ром «AH-plus» та гутаперчевими штифтами 4-ої 
конусності. Зразки розміщували в термостаті на 
24 години для створення відповідного середо-
вища, що відповідало середовищу порожнини 
рота за температурними параметрами. Через 24 
години з кожного зразка зуба виготовляли по 
одному товстому повздовжньому шліфу. Одер-
жання товстих шліфів проводилося шляхом по-
вздовжнього направленого розпилу зубів у вер-
тикальному напрямку по відношенню до коронки 
зуба.  

Проводили дослідження шліфів зубів за та-
кими критеріями: 

– додержання анатомічної форми коренево-
го каналу; 

– наявність уступів в кореневому каналі; 
– зберігання апікального звуження; 
– якість обробки всіх поверхонь кореневого 

каналу; 
– час препарування кореневого каналу; 
– якість адгезії силеру і гутаперчевих штиф-

тів до стінок кореневого каналу.  

Результати дослідження та їх обговорення 
При методиці стандартної обробки ручними 

файлами, за результатами дослідження товстих 
повздовжніх шліфів зубів, кореневі канали яких 
препарували з допомогою ручних файлів 2-ої 
конусності з подальшою обтюрацією силером 
«AH plus» та гутаперчевими штифтами методом 
холодної латеральної конденсації гутаперчі , 
спостерігається відхилення від анатомічної фо-
рми кореневого каналу. Кореневий канал не 
округлої форми. В ньому спостерігається наяв-
ність уступів. Гутаперчові штифти 2-ої конусності 
нерівномірно прилягають до поверхні дентину 
кореневого каналу, між ними є невелика кіль-
кість силеру. Це в подальшому може призвести 
до порушення обтурації кореневого каналу та 
розвитку бактеріальної мікрофлори в ньому.  

Отже при роботі з ручним інструментом 2-ої 
конусності ми відмічали наступні недоліки: недо-
статньо швидке препарування; виникнення усту-
пів, перфорацій; порушення анатомічної форми 
каналу; відсутність у ручних інструментів пам`яті 
форми; при довготривалій роботі з ними вини-
кають професійні шкідливості (захворювання су-
глобів пальців кистей у зв`язку зі статичною фік-
сацією інструментів). 

При застосуванні файлів системи «Pro taper» 
(Dentsply), за даними макроскопічного до-
слідження товстих шліфів зубів, кореневі канали 
яких препарували з допомогою ручних файлів 
«Pro taper» з подальшою обтурацією силером 
«AH plus» та гутаперчевими штифтами 6-ої ко-
нусності, кореневий канал має більш анатомічну 
форму в порівнянні з обробкою файлами 2-ої 
конусності. Кореневий канал наближається до 
округлої форми. В ньому не спостерігаються 
уступи. Гутаперчовий штиф рівномірно обтурує 
кореневий канал на всьому протязі. Між штиф-
том і стінкою кореневого каналу є невелика кіль-
кість силеру, без наявністю пустот. 

Машинні файли «Pro taper» 
Під час дослідження повздовжніх шліфів зу-

бів, кореневі канали яких були відпрепаровані з 
допомогою машинних файлів «PRo taper» та об-
туровані гутаперчевими штифтами 6-ої конусно-
сті з силером «AH plus», визначається якісне 
препарування кореневого каналу, зі збережен-
ням анатомічної форми кореневого каналу, з по-
ступовим його звуженням до верхівки кореня зу-
ба. Визначається відсутність уступів в корене-
вому каналі. Штифт максимально щільно приля-
гає до дентину кореневого каналу на всьому йо-
го протязі. Спостерігається мінімальний шар си-
леру між штифтом та стінкою кореневого кана-
лу. Це свідчить про максимально якісне препа-
рування кореневого каналу та припасування 
штифта в ньому. 

Під час дослідження повздовжніх шліфів зу-
бів, кореневі канали яких були відпрепаровані з 
допомогою машинних файлів «Mtwo» (VDW) та 
обтуровані гутаперчевими штифтами 4-ої конус-
ності з силером «AH plus», свідчить про якісне 
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препарування кореневого каналу, при якому ка-
нал зберігає свою анатомічну форму з мінімаль-
ним діаметром біля верхівки кореня зуба. Спо-
стерігається рівномірне препарування всіх пове-
рхонь кореневого каналу, без наявності уступів. 
Штифт максимально щільно прилягає по всій 
довжині кореневого каналу з мінімальним шаром 
силеру між штифтом та стінкою кореневого ка-
налу. 

Висновок 
Отже в результаті дослідження з’ясовано, що 

для найбільш ефективного способу препарував-
ння кореневого каналу необхідно використову-
вати машинні файли «Mtwo» та «Pro taper». Во-
ни забезпечують найбільш ефективне препару-
вання кореневого каналу, дозволяючи зберегти 
при цьому найбільш анатомічну форму корене-
вого каналу. Це забезпечує якісну і довготрива-
лу трьохмірну обтурацію кореневого каналу з 
допомогою силеру «AH Plus» і гутаперчевих 
штифтів4-ої та 6-ої конусності. Також препару-
вання кореневого каналу з допомогою машинних 

файлів потребує значно менше часу в порівнян-
ні з препаруванням каналів з допомогою ручних 
файлів. 

В якості альтернативного варіанту для пре-
парування кореневого каналу можливо викорис-
товувати ручні файли «Pro taper», які не потре-
бують використання ендомотору.  

В подальшому планується провести порівня-
льну характеристику адгезивних систем різних 
хімічних груп. 
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На протяжении последних лет постоянно осуществляется усовершенствование эндодонтического 
лечения, которое связано с появленим нового инструментария, технологий препарирования корневых 
каналов и их обтурации. Вопрос выбора системы для препарирования корневых каналов остается до-
вольно дискуссионным. Выходя из проведенных нами исследований можно сделать следующие вы-
воды: для наиболее эффективного препарирования корневых канало необходимо использовать ма-
шинне файлы «Mtwo» и «Pro taper». 

Summary 
CHARACTERISTICS OF DIFFERENT TECHNIQUES FOR ROOT CANAL PREPARATION  AND OBTURATION. 
Popovich I.Yu., Gasyuk N.V. 
Key words: endodontics, sealer, root canal preparation, files, tooth slice. 

Nowadays the approaches to endodontic treatment are continually improving due to the working out new 
instruments, techniques of root canal preparation and obturation. The problem of the choice the proper sys-
tem for root canal preparation is still disputable. Our studies enable to draw the conclusion that machine fails 
“Mtwo” and “Pro taper” seem to be most effective for the better root canal preparation. 


