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Вступ. Лікування хронічних форм періодонтиту є актуальною проблемою сучасної стоматології
[4,18]. Хронічний періодонтит залишається основною причиною видалення зубів і здатний привести
до розвитку таких серйозних ускладнень як періостит, флегмона, остеомієліт [20].
Частота захворювань пульпи і періодонту у дітей
і дорослих не має тенденції до зниження. При лікуванні хронічного періодонтиту спостерігається
великий відсоток невдач, як у найближчі, так і у віддалені терміни. Завершене ендодонтичне лікування
часто помилково приймають за успіх [5,9]. У той час
як, навіть при технічно бездоганному пломбуванні
кореневого каналу, патологічний осередок у періапікальних тканинах зберігається тривалий час, створюючи небезпеку рецидивів та ускладнень. Потреба
у повторному лікуванні каналів зубів перевищує потребу в їх первинному лікуванні [8,13].
Бактерії, які присутні в кореневих каналах є стійким джерелом інфікування по відношенню до захисних механізмів організму і антисептиків, що застосовуються під час лікування періодонтиту [40]. Аналіз
мікрофлори кореневих каналів при ендодонтичній
патології виявляє представників переважно факультативних анаеробів, рідше аеробних мікроорганізмів. Стійкими представниками факультативних
анаеробів, які висіваються при хронічних формах періодонтиту є Enterococcus faecalis, Staphylococcus
epidermalis, Staphylococcus haemoliticus тощо
[15,19,24].
Асоціативна флора виробляє ферменти та ендотоксини, які перешкоджають процесам хемотаксису
й фагоцитозу в періодонті та інгібують активність
антибактеріальних препаратів, що застосовуються
для обробки кореневих каналів [25,42]. У зв’язку
з цим у деяких випадках при лікуванні хронічного періодонтиту зберігається біль і набряк м’яких тканин
навіть після проведеного ендодонтичного лікування
з використанням сильнодіючих засобів [22]. Зміни
з боку мікробної флори або порушення в її рівновазі
призводять до клінічного загострення періодонтиту
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[35,43]. Разом з тим, основними умовами зупинення
патологічного процесу є хемомеханічна обробка кореневих каналів і щільна обтурація [7,26]. Тому дуже
важливо знайти оптимальний засіб для пломбування кореневих каналів, який мав би змогу чинити антибактеріальну та протизапальну дію [2,6,21].
Для антисептичної обробки кореневого каналу
широко використовуються препарати, що містять
хлор, окислювачі, антисептики, йод, антибіотики
різних груп, сульфаніламіди, протеолітичні ферменти, препарати нітрофуранового ряду [1]. Але навіть
ретельна разова медикаментозна обробка кореневого каналу не запобігає рецидиву, оскільки в глибоких шарах дентинних канальців і періапікальних тканинах після традиційних ендодонтичних маніпуляцій
зберігається патогенна мікрофлора [10]. Достатня
експозиція діючої речовини може бути досягнута
лише після обтурації кореневих каналів [36].
Далеко не завжди ендодонтичне лікування можна
відразу завершити постійним пломбуванням. У разі
одномоментної повної інструментальної обробки кореневого каналу та присутності всіх критеріїв
можливості його постійної обтурації проводиться
ендодонтичне лікування в один сеанс [23]. До критеріїв можливості постійної обтурації відносять відсутність болю, припухлості, безболісність перкусії та
пальпації перехідної складки, відсутність ексудату
в каналі. В інших випадках постійна обтурація може
відкладатися, та проводиться тимчасове пломбування кореневого каналу [12,23,27].
Тимчасова обтурація кореневих каналів зубів – це
заповнення їх пластичним матеріалом, що має певні
лікувальні властивості, на період від декількох діб до
декількох місяців з подальшою заміною постійним
обтураційним матеріалом. Для пломбування доцільно використовувати пастоподібні матеріали, що
добре заповнюють канал і забезпечують протягом
усього часу обтурації підтримку на достатньому рівні
концентрації лікарської речовини [26,33].
Згідно результатам досліджень останніх років
«золотим стандартом» лікування хронічного періодонтиту є метод тимчасової обтурації із використанням паст на основі гідроксиду кальцію [14].
Вперше застосування гідроксиду кальцію згадується у 1838 році при лікуванні Нігреном (Nygren)
«зубної фістули». У 1851 році Кодман (Codman) застосував гідроксид кальцію для прямого покриття
пульпи. Популярність препарат отримав після того,
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як Герман (Hermann) запатентував на стоматологічному ринку матеріал «Саlхуl» (суспензія гідроксиду
кальцію в розчині Рінгера) у 1920 році [14,41].
Механізм дії даного препарату полягає у тому,
що гідроксид іони вивільняються з гідроксиду кальцію при його дисоціації та ведуть до руйнування клітинної мембрани бактерій, денатурації структурних
протеїнів і ферментів, пошкоджуючи ДНК. У основі
руйнуючої дії гідроксиду кальцію лежать реакції гідролізу [31]. Гідроксид кальцію має високий лужний
pН і виступає в ролі антисептика. Але деякі бактерії
мають власні адаптивні механізми [29]. Наприклад,
E. faecalis здатний створювати колонії в дентинних
трубочках за рахунок вираженої адгезії до немінералізованого колагену дентину [39]. Здатність Е. faecalis виживати при високих значеннях pH визначається будовою його зовнішньої мембрани, в складі
якої є протонний насос, що нагнітає катіони ззовні
через мембрану всередину клітини проти електрохімічного градієнту, тим самим підтримуючи внутрішньоклітинний баланс pH, необхідний для життєдіяльності бактеріальної клітини [24,30].
На етапі тимчасового пломбування кореневих
каналів також використовуються препарати на основі йодоформу, який є антисептичним йодовмісним
лікарським засобом широкого спектру дії [29,37].
Популярність препарату надав видатний хірург
М. В. Скліфосовський, який застосовував його
для лікування ехінококозу, здійснюючи антисептичне дренування порожнин за допомогою марлевих тампонів з йодоформом [11,32]. У терапевтичній стоматології застосовується у вигляді паст
для тимчасового пломбування кореневих каналів
у комбінації з протизапальними речовинами та наповнювачами. Діючою речовиною паст на основі

йодоформу є трійодметан, який має антисептичну
та дезінфікуючу дію [18]. Під впливом тканинних
виділень, світла та повітря активна речовина трійодметан повільно розкладається та знищує ферментну систему бактерій, утворюючи денатурацію
білкових структур за рахунок окислюючої дії [25].
Основним протипоказанням до використання паст
для тимчасової обтурації з йодоформом є підвищена чутливість до компонентів засобу, що може викликати прояви йодизму [7,15]. Також недостатньо
вивченим залишається вплив йодоформу на регенерацію кісткової тканини, що є важливим фактором вибору препаратів при лікуванні деструктивних
форм хронічного періодонтиту.
На сучасному етапі розвитку терапевтичної стоматології доведена необхідність застосування препаратів для тимчасової обтурації з метою пролонгованого антисептичного впливу на періапікальні
тканини та стінки кореневого каналу для ефективного відновлення кісткової тканини у віддалені терміни
[9,16,38].
Таким чином, на ринку стоматологічних матеріалів існують різноманітні засоби у вигляді розчинів
і паст, які використовують для лікування хронічного
періодонтиту [7,14]. Вітчизняні виробники випускають матеріали для тимчасової обтурації кореневих
каналів, клінічна ефективність яких недостатньо висвітлена в літературних джерелах. Широкий асортимент препаратів для тимчасового пломбування
кореневих каналів ускладнює вибір оптимального
матеріалу для лікаря-стоматолога. У зв’язку з цим,
поглиблене вивчення аспектів з різних напрямків лікування хронічного періодонтиту, використовуючи
метод тимчасової обтурації, дозволить підвищити
якість ендодонтичного лікування [2,3,14,35].
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УДК 616.314.17-008.1-036.12-08:616.314.163-089.843
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ФОРМ ПЕРІОДОНТИТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ
ТИМЧАСОВОЇ ОБТУРАЦІЇ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ
Жданова Н. О.
Резюме. Узагальнено дані літератури, присвячені лікуванню хронічного періодонтиту із використанням
тимчасової обтурації кореневих каналів. Згідно досліджень останніх років найбільш ефективними є препа-
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рати на основі гідроксиду кальцію та йодоформу. На стоматологічному ринку велике різноманіття паст для
відстроченого пломбування, клінічна ефективність яких недостатньо висвітлена в літературних джерелах.
Ключові слова: хронічний періодонтит, тимчасова обтурація, гідроксид кальцію, йодоформ.
УДК 616.314.17-008.1-036.12-08:616.314.163-089.843
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ ПЕРИОДОНТИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ВРЕМЕННОЙ ОБТУРАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
Жданова Н. А.
Резюме. Обобщены данные литературы, посвященные лечению хронического периодонтита с использованием временной обтурации корневых каналов. Согласно исследованиям последних лет наиболее
эффективными являются препараты на основе гидроксида кальция и йодоформа. На стоматологическом
рынке большое разнообразие паст для отсроченного пломбирования, клиническая эффективность которых
недостаточно освещена в литературных источниках.
Ключевые слова: хронический периодонтит, временная обтурация, гидроксид кальция, йодоформ.
UDC 616.314.17-008.1-036.12-08:616.314.163-089.843
MODERN ASPECTS OF THE TREATMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS USING THE METHOD
OF ROOT CANALS TEMPORARY OBTURATION
Zhdanova N. O.
Abstract. Chronic apical periodontitis is aggressive and dangerous disease, leading to the inflammatory complications. Destructive forms of chronic apical periodontitis are chronic sources of infection leading to the development and maintenance of somatic diseases of the body. In periodontal tissues arise reactive inflammatory and
degenerative changes that occur as edema, infiltration of polymorphonuclear leukocytes of bone marrow leading
to the lacunar resorption of alveoli cortical bone.
Infection localized in the dentinal tubules is the main cause of periodontitis. The growth of anaerobic flora with
a predominance of Gr – bacteria in root canals is very intense. Associative flora produces enzymes and endotoxins
that stop the processes of chemotaxis, phagocytosis in periodontal and inhibit the activity of antibacterial drugs.
Due to this fact, in some cases, the treatment of periodontitis and is accompanied soft tissue swelling and pain
even after intracanal treatment. However, the main conditions of treatment of the pathological process are hemomechanical sanitation and treatment of tooth root canals with the following dense obturation. Even the most careful
pharmacological treatment of root canal does not guarantee it’s reinfection. Infected root canals is a stable source
of intoxication, resistant to antiseptics and antibacterial drugs. The most frequently founded flora of root canals
submitted by Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermalis, Staphylococcus haemoliticus etc.
It is very important to influent on the root bacteria and to conduct dense obturation. Sometimes permanent obturation in one visit is impossible because of exudation and painful percussion of tooth. In such situation we replace
permanent obturation by temporary. Bibliographical findings, dealing with solving the problem of chronic periodontitis treatment using temporary obturation have been generalized. Therefore, in addition to conventional processing
techniques of the root canal is necessary to carry out a temporary root obturation to sustained antiseptic action on
the system of root canals.
Temporary obturation is filling of root canals by temporary material consisiting of temporary active antiseptic on
terms 1-2 weeks. It makes effective exposition of antimicrobial medication into the micro- and macrocanals.
According to the last scientific researches calcium hydroxide and iodoformium-containing drugs are the most
effective. Calcium hydroxide is “golden standard” of temporary root obturation. Mechanism of action lays in disassociation of hydroxide ions and destruction of bacteria membrane. Ready for using calcium paste in first time was
prepared by doctor Codman and had name “Calxyl”.
Iodoformium in medicine was described by N. V. Sclifosofskiy, using it in treatment of echinococcosis. Iodoformium is an active antiseptic, but it’s bone regeneration role is unknown. There are a lot of pastes for temporary root
filling on the dental market. Clinical effectiveness of them are not investigated completely.
Treatment of chronic apical periodontitis is an actual problem of modern endodontology, because choose of
optimal temporary root obturation material.
Keywords: chronic periodontitis, temporary obturation, calcium hydroxide, iodoformium.
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