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У сучасній стоматології при лікуванні незворотних 
форм пульпітів усе частіше застосовується односеа- 
нсний метод лікування (А.Ж.Петрикас, 2000; 
А.К.Иорданишвили и соавт., 2001; B.C. Иванов и co- 
авт., 2003; Л.Тронстад, 2006 та ін.).

Але широке впровадження його в практику терапе
втичної стоматології наштовхується на значні труд
нощі у вигляді післяпломбувального болю, виник

нення гострого верхівкового періодонтиту та розвинення хронічних запальних процесів у періодонті, що є 
наслідком кровотечі з кукси пульпи, утворення гематоми, приєднання інфекції (А.Ж.Петрикас, 2000; B.C. 
Иванов и соавт., 2003 та ін.).

Для антисептичної обробки кореневих каналів при ендодонтичному лікуванні більшість авторів рекоме
ндують 3-5,25% розчин гіпохлориту Na (А.П.Педорец и соавт., 1999; J.Ingle, 2002 та ін.). Проте, як відомо, 
крім бактерицидної дії цей препарат розчиняє як некротизовані, так і живі тканини. Для зупинки кровотечі 
практичні лікарі використовують найчастіше обробку кореневого каналу 3% р-ном перекису водню, аль- 
фа-амінокапроновою кислотою, препаратами на основі хлористого алюмінію тощо (рацестиптин фірми 
«Септодонт» та ін.).

З огляду на це метою нашого дослідження була розробка щадного способу медикаментозної обробки 
кореневого каналу при односеансному екстирпаційному методі лікування пульпіту, який мав би антисеп
тичні та гемокоагулюючі властивості і зменшив би кількість ускладнень.

М атеріали і м етоди

Під нашим спостереженням було 44 хворих із гострими та хронічними формами пульпіту, яких лікували 
односеансним методом. Пульпіт діагностували загальноприйнятими клінічними методами з використан
ням електроодонтометрії.

Після інфільтраційної анестезії 4% розчином “Убістезину” 1,0 мл проводили препарування каріозної по
рожнини і порожнини зуба, ампутацію і екстирпацію пульпи. Кровотечу із кореневого каналу зупиняли 
шляхом уведення препарату на основі хлориду алюмінію «Алюмогель» фірми “ВладМіВа”. Його вводили 
в кореневий канал на 10-30 сек, за допомогою паперового штифта. Цей препарат має також 
антибактеріальні властивості, за рахунок умісту центимоніуму броміду, що перешкоджає проникненню 
інфекції в періодонт. Після медикаментозної проводили інструментальну обробку кореневого каналу за 
методикою Степ-бек- техніки, створюючи апікальний упор. За необхідності після мєдико-інструментальної 
обробки кореневого каналу повторно вводили «Алюмогель» на 10 сек. Після цього кореневий канал про
мивали фізіологічним розчином, висушували за допомогою паперових штифтів і пломбували.

У групі порівняння (32 хворих) односеансний екстирпаційний метод лікування пульпіту проводили за за
гальноприйнятою методикою, використовуючи для зупинки кровотечі з пульпи гемостатик “Оксицелодекс” 
у вигляді суміші, яку готують ex tempore на стерильному склі, змішуючи невелику кількість порошку “Ок- 
сицелодексу” з 20% розчином поліглюкіну, який беруть стерильним шприцем із флакона, і доводять 
суміш до консистенції однорідної пасти (Л.А.Дмитриева и соавт., 1986).

Результати і обговоре ння

Результати односеансного методу лікування пульпіту за запропонованою методикою (патент №19296 
від 15.12.2006 р. «Спосіб лікування пульпітів», автори Геранін С.І., Ніколішин А.К., Котелевська Н.В.) та в 
групі порівняння наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1

Найближчі та віддалені результати лікування пульпіту односеансним методом

Контрольна
група
(п=32)

Основна група 
(п=44)

Абс. % Абс. %

Стан протягом першої 
доби після пломбування

Мимовільний 12 37,5 4 9,1
Постійний ниючий біль 11 34,4 5 11,36
Біль при накушуванні 14 43,75 6 13,6
Болючість при перкусії 18 56,3 7 15,9

Стан через 7-10 діб Біль при накушуванні 4 12,5 1 2,27
Болючість при перкусії 7 21,9 2 2,27

Зміни в періодонті через 1 рік 
(розширення періодонтальної щілини) 5 15,6 2 4,5

Дані таблиці свідчать, що в найближчий час після односеансного методу лікування пульпіту 
зустрічається ускладнення у вигляді мимовільного, постійно ниючого болю, болю при накушуванні та при 
перкусії. Проте в групі хворих, яким для медикаментозної обробки кореневого каналу застосовували пре
парат на основі хлористого алюмінію з антисептиком (центимоніум бромід) «Алюмогель» фірми 
“ВладМіВа”, відсоток ускладнень був значно нижчим, що можна пояснити не тільки гемокоагулюючими 
властивостями препарату, а й антисептичною його дією напротивагу препарату на основі гемостатику 
“Оксицелодексу”.

Позитивні результати лікування в основній групі через 7-10 діб та у віддалені строки (через 1 рік) 
свідчать про зменшення кількості випадків розвитку хронічного верхівкового періодонтиту (всього у 2-х 
хворих (4,5%) в основній групі проти 5 хворих (15,6%) у контрольній групі).

Можна вважати, що зменшення кількості ускладнень в основній групі хворих пов’язане з антисептичною 
дією «Алюмогелю» в порівнянні з гемостатиком “Оксицелодекс".

Висновки

Отже, застосування препарату «Алюмогель» фірми “ВладМіВа” на основі хлористого алюмінію й анти
септика “Центимоніуму броміду” за односеансного методу лікування пульпіту зменшує кількість усклад
нень, що є підставою для його широкого використання в практичній стоматології.
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