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до стінок каналу і розміщуватися всередині його на відстані 8-10 мм від верхівки. Стінки 

кореневого каналу за допомогою рашпіля або паперового штифта покривають силером. Далі 

розігріту канюлю з голкою помішують у кореневий канал і під тиском уводять гутаперчу. Коли 

гутаперча заповнила апікальний простір і стає густою, відчувається викидання голки з каналу, 

оскільки матеріал переміщується з голки. Надлишок гутаперчі видаляється з пульпової камери. 
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Ultrafil із силером AH Plus 8 16 

Дослідження проводилось на видалених зубах, які зберігалися у розчині формаліну. 

Досліджувані зуби були механічно оброблені дрильбором VDW Reamer і рашпілем VDW-

LT-file. Апікальна частина кореневого каналу була розширена мінімально до № 15, а 

максимально до №35 залежно від розміру оригінального кореневого каналу. Протягом 

інструментальної обробки кореневі канали промивали 3% розчином натрію гіпохлориту, 

змазуючий шар усували Gly-Oxide. Канали висушували паперовими штифтами, спиртом і 

повітрям. За допомогою каналонаповнювача стінки кореневих кананалів покривали силером 

AH Plus. Канали пломбували за методом латеральної конденсації гутаперчі, а стінки 

кореневих каналів, які пломбували Ultrafil, покривали силером за допомогою паперових 

штифтів. Після пломбування кореневих каналів коронковий доступ закривали Harvard 

Cement. Висушені зуби двічі покривали лаком і помішували в барвник (Ink ). 

Для дослідження використовували зелені канюлі Ultrafil, оскільки вони є з більш в’язкою 

і з менш легко текучою гутаперчею. Зуби поміщували в пластикові блоки Palapress, Kulzer. 

Горизонтальні зрізи, зроблені від верхівки кореня на 2-4 мм завтовшки 1 мм, досліджували 

під мікроскопом. 

Дослідження довели необхідність усунення змазуючого шару. Два досліджені методи 

конденсації гутаперчі без змазуючого шару не показали суттєвої різниці. Латеральна 

конденсація гутаперчі - значно простіший і швидший метод, ніж Ultrafil. Під час досліджень 

із 18 використаних канюль 15 зламались. Клінічні та лабораторні дослідження тривають. 

   

 

Морфологічні особливості центральних різців верхньої щелепи 

Марченко А. В. 

Полтава 

Мета роботи: мікроскопічне дослідження верхніх центральних різців. На основі 

одонтогліфіки та одонтометрії проведено макроскопічне (з використанням бінокулярної лупи 

) та мікроскопічне вивчення емалі на товстих та тонких нативних та гістохімічно забарвлених 

шліфах. Для виготовлення шліфів було взято інтактні різці з різною формою вестибулярної 

поверхні (прямокутною, трикутною, овоїдною). 

Товсті (1-2 мм) і тонкі (0,1-0,2 мм) нативні та гістохімічно забарвлені шліфи вивчалися у 

проникаючому світлі (діамікроскопія), відбитому (епімікроскопія) та поляризаційному світлі. 

При цьому головним завданням наших досліджень під час вивчення шліфів було визначення 

ступеня вираженості третинної та вторинної мінералізації за трьома зонами: 
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Карієс зубів та його ускладнення 

 

шийки, екваторіальною та різального краю. Ступінь третинної та вторинної мінералізації 

ми розглядали згідно з рекомендаціями Deutsch D. та Варшавського. Так, ступінь 

вторинноїї мінералізації, що відбувається шляхом заміщення амелогеніну кристалами 

гідроксіапатиту за ходом емалевих призм, нами враховувався за ступенем вираженості 

пучків емалевих призм. Третинна мінералізація вивчалася за стуненем вираженості ліній 

Ретціуса. Крім того, в разі комплексного гістохімічного забарвлення ШИК+альціановий 

синій + за Хартом товстих і тонких шліфів нами враховувався ступінь вираженості на 

вестибулярній поверхні кутикули, забарвленої в темно-фіолетовий колір, поперечної 

посмугованості емалевих призм альціанофільністю (тобто різним ступенем блакитного 

забарвлення), а також ступенем вираженості ламел (емалевих пластинок) за вмістом у них 

Харт-позитивних структур. 

Наслідки проведених досліджень товстих і тонких шліфів свідчать про те, що по 

різальному краю в екваторіальній частині відмічаються добре виражені лінії Шрегера,  які в 

ділянці емалево-дентинного сполучення мають чітко виражений малюнок, а в ополучені 

кутикули він згладжений. Має певне значення розташування ліній Шрегера: в ділянці 

екватора вони мають перпендикулярне спрямування, а в ділянці різального краю  

віялоподібне. Підтвердженням положення про різний ступінь вторинної та третинної  

мінералізації є поперечні зрізи центральних верхніх різців, проведені в ділянці екватора, на 

вестибулярній поверхні яких чітко видно наступні зони: кутикули, сильної мінералізації, 

слабкої мінералізації та зони хаотично розташованих пучків емалевих призм,  для 

характерна анізотропія. 

Таким чином, як показують наслідки наших досліджень, у разі прямокутної форми  

вестибулярної поверхні центральних різців є деякі істотні особливості ділянки різального 

краю, екваторіальної та ділянки шийки. Макро- та мікроскопічні дослідження дозволяють 

припустити, що як в різальному краї, так і в екваторіальній частині є вторинна та третинна 

мінералізація у вигляді чіткого малюнка окремих пучків емалевих призм,  добре виражені 

лінії Ретціуса. Останні в ділянці шийки зуба слабко виражені. У разі  трикутної форми 

зберігається третинна мінералізація у вигляді чітко виражених ліній Ретціуса. У ділянці 

екватора лінії Ретціуса частково збережені, хоча вторинна мінералізація ходом окремих 

пучків емалевих призм чітко виражена. У пришийковій частині спостерігається ідентичний 

малюнок мінералізації: поздовжні лінії збережені, а лінії Ретціуса як правило, відсутні. 

Наслідки комплексних досліджень товстих та тонких шліфів різців з овоїдною формою 

вестибулярної поверхні дозволяють припустити, що ділянка вестибулярної поверхні  в 

дялянці різального краю має вторинну мінералізацію з добре вираженими лініями  Шрегера. 

Остання зберігається в екваторіальній частині. І, нарешті, в пришийковій  ділянці поряд із 

вторинною мінералізацією нами визначається третинна мінералізація з  добре вираженими 

лініями Ретціуса. 

   

 

Використання сучасних технологій під час лікування активної фази 

хронічного верхівкового періодонтиту 

Ніколішин А. К., Котелевська Н. В.  

Полтава 

 
Мета дослідження: використання комплексу протизапальних, протимікробних і 

гіпосенсибілізувальних препаратів у поєднанні з вакуум-відсмоктуванням гною під час 

лікування активної фази хронічного періодонтиту. 
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