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КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ 

Підвищення вимог до якості пломбування кореневих 

каналів, збільшення обсягу ендодонтичних втручань у 

зв’язку з великим відсотком ускладнень карієсу, плановим 

депульпуванням зубів, викликало необхідність 

деталізованого вивчення будови коренів зубів, каналів, 

варіантів їх розвитку [1]. 

У 1925 році Hess W., Zürcher Е. [5] поклали основу 

анатоми кореневих каналів, представивши їх як складну 

систему. Потім Burch J., Hullen S. [4] описали 8 типів 

кореневих каналів, які можуть зустрічатись в одному корені. 

Пізніше Коєн С., Берне Р. [2] визначили типи кореневих 

каналів в залежності від належності зуба до верхньої чи 

нижньої щелепи, до однокорене- вих чи багатокореневих 

зубів. 

Ю. Вінніченко (1990) класифікував кореневі канали по 

куту вигину та співставляв цей параметр з можливістю 

інструментальної обробки. Ендодонтичні аспекти 

морфології зубів, загальні питання анатомії кореневих 

каналів наведені Петрикас А., Овсепян А. [3]. 

Нами запропонавана клінічна класифікація кореневих 

каналів, згідно якої вони розподіляються на інтактні 

(первинні) і порушені (вторинні). 

Під інтактними кореневими каналів розуміються такі, 

що не змінені патологічним процесами або невдалими 

маніпуляціями лікаря, і вони первинно препаруються у 

зв’язку з лікуванням хірургічним екстирпаційним методом 

пульпіту, при лікуванні періодонти- ту, при планововму 

депульпуванні з^5ів. 

Порушені канали визначаються при наявності таких 

чинників як їх облітерація, внутрішня і зовнішня резорбція, 

тобто бувшим або наявним у теперішній час патологічним 

процесом, а також раніше виконаними екдодонтичними 

втручаннями. У випадку їх невдачі можливі латеральні та 

апікальні перфорації, створення уступів, блокування 

каналу, поломка інструментарію, неповноцінне 

пломбування, зміна їх форми в результаті препаровки, 

перелом кореня та інші. 

Ці клінічні розподіли кореневих каналів визначають 

вибір метода лікування, його ефективність, вид 

гарантування. 
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СПОСІБ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ 

Проблема розробки нових ефективних методів 

патогенетичного лікування генералізованого пародонтиту 

залишається найбільш актуальною на сучасному етапі. Це 

пояснюється не тільки значною захворюваністю, але 

складністю підбору ліків у зв’язку з різноманітністю 

етіологічних і патогенетичних чинників. 

Нами розроблено і впроваджено у практику спосіб 

лікування генералізованого пародонтиту, який передбачає 

використання у комплексній терапії на фоні 

загальноприйнятих методів лікування в якості 

протизапального і стимулюючого засобу вітчизняного 

пептидного препарату “Вермілат”. 

Препарат “Вермілат” являється комплексом при-

родних пептидів з молекулярною масою до 10 кДа, 

отриманих з кільчатих черв’яків (патент України № 5743). 

Вермілат володіє вираженою антиальтератив- ною, 

протиексудативною, антиоксидантною, репаративною, 

колагенопротекторною дією, стимулює утворення 

сполучної тканини, не виказує місцевоподразнюючої та 

алергизуючої дії. Механізм дії препарату обумовлено 

взаємодією сильнолужних пептидів з компонентами 

сполучної тканини і фібробластами [1-3]. 

Спосіб комплексного лікування пародонтиту вико-

нують слідуючим чином: на початку визначають ступінь 

захворювання тканин пародонту, в залежності від чого 

проводять лікування, що включає санацію ротової по-

рожнини (по показанням), видалення зубних відкладень, 

усунення пунктів травматичної оклюзІЇ, зрошення 

порожнини рота розчином антисептиків, призначають 

внутрішньо полівітаміни і десенсебілізуючі засоби. Після 

чого підсушують слизову оболонку ясен і наносять гель 

вермілату за допомогою шприця на ясна, міжзубні сосочки. 

Прикривши ватним тампоном оброблені поверхні, гель 

лишають на 20-30 хвилин. Додатково вводять 

внутрішньом’язові ін’єкції 0,75% водного розчину вермілату 

по 2 мл щоденно протягом 10 днів. 

Пропонований спосіб був застосований у лікуванні 46 

хворих генералізованим пародонтитом І і II ступеню. 

ідентична група хворих з 15 пацієнтів, у лікуванні яких 

використана традиційна комплексна терапія ге-

нералізованого пародонтиту препаратом “Екстракт алое”, 

була групою порівняння. 

Після проведеного комплексного лікування паро-

донтиту даним способом у більшості хворих через 2-3 дня 

від початку застосування вермілату зменшувались запальні 

явища, зникав неприємний запах з роту, зменшувались 

пародонтальні кишені, кровоточивість ясен, затихав біль. 

Віддалені результати простежено від 2 місяців до 1 року. 

Через 6 місяців на рентгенограмах відмічалось ущільнення 

кортикальної пластинки, країв міжальвеолярних 

перегородок, зменшення вогнищ остеопорозу. Стабілізація 

патологічного процесу через 1 рік відмічена у 80% хворих 

пародонтитом. 

Відмічено, що препарат “Вермілат”, який шляхом 

зниження активності колагенолізу, пониження у сироватці 

крові рівня оксипроліну, нормалізації співвідношення кислої 

і лужної фосфатаз, реалізує свій корегуючий вплив на 

метаболізм сполучної тканини, надає позитивний 

терапевтичний ефект на стан тканин паро-  
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донту. Він полягає у нормалізації обмінних процесів і 

регенераторних властивостей пародонту. 

Враховуючи відсутність побічних реакцій при за-

стосуванні препарату “Вермілат”, його виражений клінічний 

ефект, вплив на метаболізм сполучної тканини пародонту, 

можна вважати перспективним впровадження у клінічну 

практику даного пептидного препарату, як засоба 

патогенетичної терапії пародонтиту. 
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СПОСІБ ЗАХИСТУ ЕМАЛІ ЗУБІВ ТА ПАРОДОНТУ 

ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ 

Питання захисту емалі зубів від пошкодження під час 

ортодонтичного лікування завжи було актуальним для 

лікарів-ортодонтів. Тому метою нашої роботи стало 

дослідження впливу фіксуючих елементів знімних 

ортодонтичних конструкцій на емаль зубів та 

маргінальний пародонт та розробка методу захисту їх від 

пошкодження. 

Дослідження впливу фіксуючих елементів знімних 

ортодонтичних конструкцій на емаль зубів та 

маргінальний пародонт були проведені в дослідній групі з 

ЗО пацієнтів, що лікувались з використанням знімних 

ортодонтичних апаратів. Отримані результати порівнювали 

з данними аналогічних досліджень, проведених в 

контрольній групі, яку склали ЗО осіб з інтактними зубними 

рядами, які не лікувались у лікаря- ортодонта. 

Проводились цитологічні дослідження клітин зу- 

боясенної рідини: на забарвлених препаратах мазків 

ясенної рідини визначали розміри великого та малого 

діаметрів клітин, їх об’єм, типи ядер та кількість великих 

гранулярних включень в цитоплазмі. 

Були також проведені електрономікроскопічні 

дослідження мікрорельєфу поверхні емалі зубів: репліки 

відбитків зубів вивчали за допомогою ПЕМ-100 МБЦ з 

прискорюючою напругою ЮОкВ. 

Результати досліджень показали, що у осіб, які 

користувались знімними ортодонтичними конструкціями, на 

емалі зубів, що контактували з фіксуючими елементами, 

чітко відзначається місце довготривалого прилягання 

кламера до зуба і при- гранічна зона підвищеної 

демінералізації емалі. Що є прямою загрозою виникнення 

карієсу. 
© Колектив авторів 

Порівняно з контрольною групою пацієнтів у осіб, що 

проходили ортодонтичне лікування, відбувались значні 

реактивні зміни з боку маргінального пародонту: 

спостерігалась велика кількість епітелюцитів, які 

розміщувались поодиноко або групами. Цитоплазма одних 

з них була просвітлена, інших - інтенсивно забарвлена. 6 

цитоплазмі визначалась велика кількість включень і 

прикріплених дрібних частинок. Ядра епітеліоцитів були 

значних розмірів, з рівномірним розподілом хроматину. 

Спостерігалась значна кількість вільно розміщених 

лімфоцитарно-лейкоцитарних елементів. 

З метою запобігання вищезгаданих явищ нами був 

розроблений метод захисту емалі зубів та маргінального 

пародонту, який полягає в використанні металевих 

захисних вестибулярних накладок з пазом для кламеру, 

якими накривають зуби, що будуть контактувати з 

кламерами. Суттєвим в їх конструкції є те, що глибина пазу 

становить половину товщини дроту. 

Клінічне застосування вестибулярних накладок 

показало, що вони не тільки захищають емаль зуба, але й 

сприяють кращій фіксації ортодонтичного апарату при 

низьких клінічних коронках. Виготовлення таких накладок 

не потребує великих матеріальних витрат і значного часу. 

Ефект, який досягається при їх використанні повністю 

виправдовує додаткові етапи в роботі та витрати, що 

пов’язані з виготовленням накладок. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИХРОМАТИЧЕСКОЙ 

ФОТОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ 

АНОМАЛИЯМИ 

Зубочелюстные аномалии занимают значительное 

место в структуре стоматологических заболеваний среди 

детского населения и удельный вес этой патологии 

увеличивается. При этом практически у всех детей с 

зубочелюстными аномалиями (ЗЧА) выявляются 

изменения в тканях пародонта, что диктует необходимость 

разработки новых методов комплексного лечения детей с 

ЗЧА. 

Актуально изучение возможности повышения 

эффективности лечения заболеваний тканей пародонта у 

детей с ЗЧА за счет более широкого применения 

физиотерапевтических немедикаментозных методов, 

например, квазилазерного. Исследованиями последних 

лет установлено, что некогерентный низкоинтенсивный 

монохроматизированный ’’синий" и "красный" свет 

квазилазера обладает противоспалительным, 

обезболивающим и противоотечным действием, сти-

мулирует микроциркуляцию и репаративные процессы в 

тканях и при этом не вызывает побочных эффектов. 

Целью данного исследования было изучение со-

стояния тканей пародонта при применении дихрома-

тической фототерапии в комплексном лечении ЗЧА у детей 

и подростков. 

Стоматологическое обследование наблюдаемых 

детей проводили по обычной методике. Гигиеническое 

состояние определяли с помощью индекса Грин-Вер- 

мильона (1964). Степень воспаления десны определя- 
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