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ТЕМА: Медикаментозна обробка кореневих каналів зубів. Засоби 
стимуляції регенерації тканин періодонту 

(1 година) 
І. Актуальність теми: На сьогодні ендодонтичне лікування 

неможливе без застосування медикаментів на всіх етапах препарування 
кореневих каналів зубів. При інструментальному обробленні, незалежно від 
того, якими файлами його проводять – ручними чи машинними – необхідне 
використання засобів, які полегшують проходження кореневих каналів зубів 
та сприяють ефективному видаленню дентиннихстружок та залишків 
тканини пульпи, біологічних рідин. До них можна віднести препарати ЕДТА, 
розчини гіпохлориту натрію, лимонної кислоти. При наявності інфікованих 
кореневих каналів зубів, зокрема, при некротизованій пульпі, або з метою 
запобігання обсемінення дентинних канальців кореневих каналів зубів 
мікрофлорою у процесі лікування необхідно застосовувати  препарати з 
антимікробною активністю – розчин гіпохлориту натрію, хлоргексидину. За 
наявності вогнищ хронічного періапікального або перірадікулярного 
запалення необхідно застосовувати препарати, що стимулюють регенерацію 
тканин періодонту. У цьому випадку доцільно застосовувати препарати з 
гідроксидом кальцію, протизапальними засобами. 

ІІ. Навчальні цілі заняття. 
Рівень теоретичних знань   

- Знати медикаментозні засоби, що застосовуються для лікування 
кореневих каналів зубів та способи їх застосування; 

- Знати клініко-анатомічні особливості будови порожнини зубів різних 
груп; 

- Знати етапи ендодонтичного лікування; 
- Знати хімімчні та фармакологічні властивості препаратів для 

медикаментозного оброблення кореневих каналів зубів; 
- Знати способи введення медикаментів та іригаційних розчинів у 

систему кореневих каналів зубів; 
- Знати засоби для введення в систему кореневих кканалів зубів 

медикаментів та іригаційних розчинів (ендодонтичні канюлі, прилад 
«Рінз-ендо»(Durr Dental, Німеччина), прилад «EndoVac», (Dentsply, 
США). 

Рівень практичних навиків  
- Вміти використовувати лубриканти, хелати для полегшення 

інструментальної обробки кореневого каналу; 
- Вміти вводити в кореневий канал медикаменти короткочасної та 

тривалої дії; 
- Вміти використовувати засоби для стимуляції регенерації тканин 

періодонту. 
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Рівень професійних вмінь   
- Оволодіти технікою іригації кореневих каналів зубів, введення в 

кореневі канали медикаментів короткочасної та тривалої дії; 
- Оволодіти технікою іригації кореневого каналу під час його механічної 

обробки; 
- Оволодіти методикою медикаментозного оброблення кореневих 

каналів зубів за допомогою турунд; 
- Оволодіти методикою медикаментозного оброблення кореневих 

каналів зубів за допомогою шприця з ендоканюлями; 
- Оволодіти методикою медикаментозного оброблення кореневих 

каналів зубів за допомогою пристроїв «Рінз-ендо» , «ЕндоВак» 
(показово викладачем). 

Творчий рівень 
- Вміти дослідити розвиток пристосувань і технік іригації кореневих 

каналів. 
 

ІІІ. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 
ІІІ.1. Базові знання, навики, вміння, необхідні для вивчення т еми. 

1. Анатомічна будова зубів і періодонту. 
2. Гістологічна будова зубів і періодонту. 
3. Фізіологічні і функціональні особливості періодонту. 
4. Етіологія періодонтитів. 
5. Патогенез періодонтитів. 
6. Принципи лікування періодонтитів. 
7. Поняття про медикаментозне оброблення кореневих каналів зубів. 
8. Фармакологічні препарати, що використовують для медикаментозного 

оброблення кореневих каналів зубів. 
9. Основні властивості препаратів, які використовують для лікування 

медикаментозного оброблення кореневих каналів зубів. 
10. Інструменти і пристосування, що використовують для 

медикаментозного оброблення кореневих каналів зубів. 
11. Основні методики медикаментозного оброблення кореневих каналів 

зубів. 
 



 

ІІІ.2. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ. (Структурно-логічна схема заняття) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
Медикаментозна обробка кореневих каналів  

Засоби для стимуляції регенерації 
тканин періодонту (гідроксид 

кальцію, «MM-Paste», ProRoot-
MTA, «Abscess Remedy» 

Лубриканти Canal + Chela - Jen gel 
канал - Глейз, Glide (10% пероксид 

сечовини), 10-20% ЕДТА, 
трилон Б, Largal ultra; лимонна 

кислота 50% 
 

Антисептики: 3% р-н перекису 
водню, 0,01% хлоргексид. 

Гіпохлорит Na 5025%, 2,6% 

МЕДИКАМЕНТИ ДЛЯ 
ПОЛЕГШЕННЯ РИМІНГА, 
ФАЙЛІГНА; ДЛЯ ІРИГАЦІЇ 

ВИМОГИ ЕТАПИ 

МЕТОДИКИ 

Кореневі голки, шприці з ендоканюлями, 
пристрій «Рінз-ендо»; «ЕндоВак», 
ультразвукові та світлові насадки  

Іригація і медикаментозне 
оброблення кореневих каналів  

Проходження, розширення, 
формування к/к 

 

Файли ручні та машинні, 
медикаменти для полегшення 

проходження кореневих каналів  

Видалення путридного розпаду, 
м’яких тканин 

Пульпоекстрактор, кореневий 
рашпиль 

Голки кореневі: діагностичні, 
Міллера, для фіксації турунд, 

веріфери 

Дослідження довжини 
кореневого каналу 

Бори, ендобори, ендодонтичні 
екскаватори, ендозонди 

Розкриття порожнини зуба, 
пошук устів 

Ендодонтичний інструментарій Послідовність маніпуляцій 

Шприці з 
ендоканюлями 

Турунди 
Активація іригаційних 
розчинів ультразвуком, 

світлом 
Введення розчинів з 

одночасною аспірацією 
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ІІІ.3. Список рекомендованої ітератури: 

Основна 
1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 
Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 
Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 
2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 
Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 
3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. 
Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун 
и др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 
4. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 
стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 
5. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Періодонтит. – 
Полтава,2004.-164 с. 
6. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 
діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 
2004. – 164 с. 
7. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Воспаление периодонта. –
Полтава: Дивосвіт, 2006. -172 с. 
8. Петрушанко В.Н. Строение, функции и лечение эндодонта. - Полтава, 
2007. - 150 с.; 

Додаткова 
1. Беєр Р., Бауман М.А., Кієльбаса А.М. Ілюстрований довідник з 
ендодонтії/ За редакцією А.В.Борисенко. – Москва:МЕДпресс-информ, 2008. – 
240 с.5.  
2. Ламли Ф., Адамс Н., Томсон Ф. Практическая клиническая эндодонтия. – 
М.:МЕДпресс-информ, 2007. – 128 с. 
3. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача. – 
Полтава: Дивосвіт, 2007. -236 с. 
4. Педорец А.П., Пеиляев А.Г., Педорец Н.А. Предсказуемая эндодонтия. – 
Донецк: Норд-Пресс, 2006. -364 с. 
5. Садовский В. В. Депофорез. –М.: Медицинская книга, 2004. -48 с. 
6. Хоменко Л.А.,Биденко Н.В. Практическая эндодонтия: инструменты, 
материалы, методы. -2002. - 208 с. 
 
Електронні джерела: 
www.ukrdental.com/ 
www.uaportal.com/ukr/Society/.../Dental/ 
lsmu.edu.ua/.../96-anotovanyj-pokazhchyk-sajtiv-po-stomatologii.ht... 
http://users.forthnet.gr/ath/abyss/Root-Canal-04-Complications.htm 
http://www.youtube.com/watch?gl=IL&hl=en&v=qqkJYU8zQpY 
http://www.betterendo.com 
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ІІІ.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по 
темі заняття. 

№ 
п/п Навчальні завдання  Вказівки до завдання  Відповіді  

 
1. 

Вивчити: 
Етапи ендодонтичного 
лікування верхівкового 
періодонтиту 

 
Перелічити основні етапи 
відповідно до клінічної 
ситуації. Назвати інстументи 
для їх проведення. 

 

2. Техніку медикаментозної 
обробки кореневих каналів 

Скласти алгоритм 
проведення медикаментозної 
обробки кореневих каналів 
зубів. 

 

3. Техніку іригації кореневих 
каналів 

Назвати позитивні і 
негативні сторони. 

 

4. Техніку медикаментозного 
оброблення кореневих 
каналів зубів ручним 
інструментами 

Назвати інструменти, 
особливості роботи з ними. 

 

5. Медикаментозні засоби для 
полегшення 
інструментальної обробки 
кореневих каналів, ірігації: 
склад, властивості, 
механізм дії 

Виписати назви препаратів 
вітчизняних і зарубіжних 
виробників антисептичної 
дії, хелатних агентів, 
лубрикантів. 

 

6. Вимоги до якісної 
медикаментозної обробки 
кореневих каналів 

Охарактеризувати якісні 
показники медикаментозної 
обробки кореневого каналу 

 

 
ІІІ.5. Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі. 
А. Теоретичні питання для самоконтролю. 

1. Перечисліть етапи лікування різних форм ускладненого карієсу. 
2. Принцип потрійної дії (Лукомського) при лікуванні різних форм 

верхівкового періодонтиту. 
3. Особливості проведення розкриття порожнини зуба. 
4. Особливості видалення пульпи, путридних мас при лікуванні різних форм 

ускладненого карієсу. 
5. Застосування препаратів для полегшення інструментального оброблення 

кореневих каналів зубів. 
6. Іригація кореневого каналу: методи і засоби. 
7. Розчини, які використовуються для іригації кореневих каналів зубів. 
8. Особливості використання шприців з ендоканюлями для іригації кореневих 

каналів зубів. 
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9. Особливості застосування сучасних пристроїв для іригації кореневих 

каналів зубів («РінзЕндо», «ЕндоВак»). 
10.Вимоги до іригації кореневих каналів зубів. 
11.Засоби для стимуляції регенерації тканин періодонту та методи їх 

застосування. 
 

Б. Тестові завдання для самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань. 

Тестове завдання №1: В чому полягає принцип потрійної дії 
(Лукомського) при лікуванні хронічних форм верхівкового періодонтиту? 
Відповідь: дія на макроканал, мікроканальці,. періапікальне вогнище 
запалення. 

Тестове завдання №2: Назвіть послідовність етапів ендодонтичного 
лікування хронічного верхівкового періодонтиту. 

1. Видалення путридних мас з порожнини зуба. 
2. Розкриття порожнини зуба. 
3. Препарування каріозної порожнини, трепанація зуба. 
4. Розширення устів кореневих каналів. 
5. Інструментальна та медикаментозна обробка кореневих каналів. 
6. Пломбування кореневих каналів. 
7. Дія на періапікальне вогнище інфекції. 

Відповідь: 3, 2, 1, 4, 5, 7, 6. 
Тестове завдання №3: Який розчин має виражену антимікробну дію, 

при цьому здатний розчиняти неорганічні речовини? 
1. Перекис водню 3%. 
2. Р-н хлоргексидину біглюконату 0,002%. 
3. Спирт 72°. 
4. Р-н гіпохлориту натрію 5,25%. 
5. 30% р-н лимонної кислоти. 

Відповідь: 4. 
Тестове завдання №4: Які з наведених препаратів будуть стимулювати 

регенерацію тканин періодонту? 
1. Камфорофенол. 
2. Тимол. 
3. Гідроксид кальцію. 
4. Гіпохлорит натрію 3%. 
5. Хлорамін-Т. 

Відповідь: 3. 
Тестове завдання №5 (“на підстановку”): При проведенні розширення 

кореневого каналу використовують препарати гідроксиду кальцію. При 
проведенні іригації кореневого каналу використовують препарати ЕДТА. 
Іригаційні розчини застосовують для стимуляції регенерації тканин періодонту. 
Засоби для стимуляції регенерації тканин періодонту залишають в кореневих 
каналах на декілька хвилин. 
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Тестове завдання № 6. 

 
Помилки в 

ендодон-
тичному 
лікуванні 

Ускладнення  
№ 
п/п 

Аспірація 
ендодонт. 

інстру-
ментами 

Проштовху-
вання інф. 
вмісту к/к 
за верхівку 

Механічна 
травма 

періодонту 

Виведення 
іригаційних 
розчинів за 

межі 
кореневих 

каналів 
1. Робота без 

кофердама 
+    

2. Надмірне 
розширення 
апікального 
отвору 

 + + + 

3. Відсутність 
фіксації 
інструмента 

+    

4. Агресивне 
використання 
шприця з 
ендоканюлями  

 + + + 

5. Неправильно 
визначена робо-
ча довжина к/к 

 + + + 

6. Неправильне 
використання 
ендодонтичного 
інструментарію 

  + + 

В.Ззадачі для самоконтролю. 
Задача №1. У хворого під час лікування хронічного фіброзного 

верхівкового періодонтиту 17 виявлено погану прохідність кореневих каналів 
за рахунок облітерації їх просвіту. Які медикаментозні засоби необхідно 
використати для полегшення інструментальної обробки кореневих каналів 
розрихлення структури дентину? 

Відповідь: препарати комплексонів, хейлатів (на основі ЕДТА: 10-20% 
р-н ЕДТА, трилон Б, Edetal, Largal ultra). 

Задача №2. На початку інструментальної обробки кореневого каналу 34 
у хворого з хронічним гранулюючим періодонтитом 34 виявлено 
“провалювання” ендодонтичного інструмента за межі “робочої довжини”. Яка 
причина такого явища? В чому особливості медикаментозного оброблення 
такого каналу? 

Відповідь: при хронічному гранулюючому періодонтиті може мати 
місце резорбція верхівки кореня. Необхідно використовувати інструменти 
більшого розміру на чітко визначену робочу довжину каналу, слідкувати, щоб 
іригаційний розчин не потрапив за межі кореневого каналу (у тканини 
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періодонту), застосувати засоби для регенерації тканин періодонту (препарати 
гідроксиду кальцію, ProRoot – MTA). 

Задача №3. Під час обробки кореневих каналів 26 у хворого Н. з 
діагнозом хронічний гранульоматозний періодонтит 26 сталася поломка файла 
в устьовій частині дистально-щічного каналу. Які медикаменти можуть 
допомогти вийняти фрагмент інструмента з каналу? 

Відповідь: Щоб оптимізувати процес витягання фрагменту 
інструмента, спочатку слід застосувати ендолубриканти, які допоможуть 
створити простір між затисненим інструментом і стінками кореневого каналу, а 
потім застосувати розчини гіпохлориту натрію та перекису водню, почергове 
застосування яких дасть ефект «шипучки» і може «винести» інструмент з устя 
каналу. Можливо також застосувати ультразвукові ендо насадки, і спробувати 
«розклинити» фрагмент інструмента  за  допомогою ультразвуку. 

Задача № 4. Під час розширення кореневих каналів 24 у хворого з 
хронічним гранулюючим періодонтитом після роботи файлом 20 розміру 
наступний за розміром інструмент (25) перестав входити в канал на робочу 
довжину. При огляді файла 20 поломки і деформації його не виявлено. В чому 
причина такого явища? Яка подальша тактика лікаря? 

Відповідь: виникла блокада просвіту каналу дентинними опилками. 
Необхідно провести рекапітуляцію меншим за розміром інструментом, ірігацію 
кореневого каналу з використанням препаратів на основі ЕДТА. 

Задача № 5. Хворому Н. З діагнозом хронічний фіброзний періодонтит 
36 проводилася іригація кореневих каналів розчином гіпохлориту натрію 
5,25%, під час якої виник різкий, розлитий біль у всій половині щелепи. Назвіть 
ускладнення, яке виникло в процесі лікування, його причини. 

Відповідь: сталася протрузія іригаційного розчину (гіпохлорит натрію 
5,25%) за межі кореневого каналу. Це ускладнення могло виникнути у разі 
широкого верхівкового отвору при деструктивних формах періодонтиту, або 
внаслідок агресивного введення іригаційного розчину (під тиском) через 
звичайну голку, а не через ендодонтичну канюлю. 

Задача № 6. При діагностичному рентгенологічному обстеженні 
пацієнта з хронічним гранульоматозним періодонтитом 47 виявлено, що 
кореневі канали не викривлені, дистальний і передньоязичний - добре прохідні, 
а передньощічний - облітерований протягом верхніх 2/3 його довжини.  Які 
препарати доцільно використати при медикаментозному обробленні  
передньощічного кореневого каналу? 

Відповідь: доцільно використати для розширення каналу препарати 
ЕДТА, р-н гіпохлориту натрію 5,25%. 
ІV. Матеріали для аудиторної самостійної роботи. 
ІV.1. Перелік навчальних практичних завдань. 

1. Складіть план лікування хронічного гранулюю чого періодонтиту 46 зуба 
з облітерованими кореневими каналами. Вкажіть, які саме медикаментозні 
засоби Ви будете використовувати на різних етапах лікування. 
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2. Складіть план лікування загостреного хронічного періодонтиту 25 зуба. 

Вкажіть, які саме медикаментозні засоби Ви будете використовувати на 
різних етапах лікування. 

3. Складіть план лікування хронічного гранулематозного періодонтиту 22 
зуба. Вкажіть, які саме медикаментозні засоби Ви будете використовувати на 
різних етапах лікування. 

 
ІV.2. Професійні алгоритми для оволодіння практичними навичками та 
професійними вміннями. 

Завдання  Вказівки Примітки 
Провести 
препарування 
каріозної 
порожнини і 
порожнини зуба 
із застосуванням 
медикаментозни
х засобів 

Відпрепарувати каріозну 
порожнину і порожнину 
зуба, використовуючи 
швидкісні наконечники, 
розширюючи її з 
врахуванням анатомічних 
особливостей зуба – 
розміру, форми, кількості 
і розташування кореневих 
каналів. 

Пульпові камери премолярів 
розширюють у вестибуло-
оральному напрямку, пульпові 
камери молярів – відповідно 
до форми коронки. 
Розширення устів кореневих 
каналів зубів проводиться 
механічними інструментами із 
застосуванням 
ендолубрикантів 
Після роботи кожним 
інструментом проводиться 
іригація кореневих каналів 
зубів 

Оцінити 
правильність 
сформованості 
порожнини 
зуба. 

Перехід стінок каріозної 
порожнини в стінки 
порожнини зуба повинен 
бути плавним, склепіння 
порожнини зуба не 
нависає, при огляді на дні 
порожнини зуба видно 
устя кореневих каналів. 

Використовувати принцип 
біологічної доцільності. 

Знайти устя 
кореневих 
каналів. 

Візуально, 
використовуючи 
ендодонтичні зонди. 
Методом просвічування з 
язичної чи вестибулярної 
поверхні. Методом 
фарбування спеціальними 
індикаторами «Tu Dye 
For» (фірма Roudent 
(Канада).  

 

Провести 
розширення 
устів кореневих 
каналів. 

Використовувати бори 
типу Gates-Glidden, Peeso 
(Largo), orifice opener на 
невеликій швидкості під 
контролем 
стоматологічного 
дзеркала. 

При облітерації порожнини 
зуба необхідно вдатися до 
рентгендослідження, 
фіксуючи інстумент в тому 
положенні, в якому він 
знаходиться при 
препаруванні. 

Провести 
видалення 
путридних мас, 
залишків 
пломбувального 
матеріалу з 
порожнини зуба 

Використовувати 
ендодонтичні 
інструменти, 
медикаментозні засоби 
антисептичної дії 

Особливу увагу звернути на 
недопущення проштовхування 
вмісту кореневого каналу за 
його межі (у періапікальні 
тканини) 
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Провести 
видалення 
путридних мас з 
кореневого 
каналу. 

Проводити поетапно з 
верхньої, середньої і 
нижньої третини 
кореневого каналу, 
використовуючи 
пульпоекстрактор, 
кореневий рашпиль. 

Обережно! Різке 
прокручування цих 
інструментів у викривлених 
каналах може привести до їх 
поломки. 

Провести 
іригацію 
кореневого 
каналу шприцем 
з 
ендодонтичною 
канюлею 

Заповнити шприц 
(ємністю 2-5мл) 
іригаційним розчином 
(перекису водню 1%, 3%; 
р-ном гіпохлориту натрію 
3%, 5,25%; р-ном 
хлоргексидину 
біглюконату 0,02%). 
Вдягнути на нього 
ендодонтичну канюлю. 
Ввести канюлю в 
кореневий канал, не 
доходячи 1-2-3 мм до 
верхівкового отвору 
(залишити простір для 
розчину, що буде 
виходити з шприця). 
Обережно, з постійним 
тиском натискаємо на 
поршень шприця, 
випускаючи іригаційний 
розчин. 

Позитивні сторони метода: 
1) іригацію проводять 
достатньою кількістю 
розчину. 
2) іригаційні розчини 
підводяться безпосередньо до 
верхівкової частини каналу. 
3) збільшується ефективність 
видалення дентинних 
стружок, розпаду, 
мікроорганізмів з каналу . 
 

Провести 
медикаментозну 
обробку 
кореневого 
каналу за 
допомогою 
турунд. 

Визначити довжину 
кореневого каналу (одним 
з відомих методів). На 
кореневій голці з 
невеликої кількості 
волокон вати зробити 
турунду. Турунду змочити 
в достатній кількості 
іригаційного розчину і 
ввести в кореневий канал. 
Вивести кореневу голку з 
турундою з кореневого 
каналу, ввести файл і 
провести фалінг 
вертикальними рухами. 
Ввести в канал кореневу 
голку з сухою турундою і 
промокнути вміст 
кореневого каналу.  

Звернути увагу на умови! 
1.Доцільно проводити в 
кореневих каналах з широким 
верхівковим отвором. 
2.Менша вірогідність 
попадання іригаційного 
розчину за межі кореневого 
каналу. 
 

 
ІV.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному 
етапі практичного заняття 

- протоколи надання медичної допомоги (терапевтична стоматологія). 
- стоматологічний пацієнт; 
- інструменти основного стоматологічного набору; 
- прицільні рентгенограми; 
- засоби для медикаментозної обробки кореневих каналів; 
- ендодонтичний інструментарій. 
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V. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи. 
 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до заняття 
за темою: „Медикаментозна обробка кореневих каналів зубів. Засоби 
стимуляції регенерації тканин періодонту”: 
1. Дослідити переваги і недоліки ручних і машинних інструментів. 
2. Дослідити переваги і недоліки машинного і ручного оброблення кореневих 
каналів. 
3. Дослідити розвиток застосування машинних інструментів. 
 
1. Петров С.М. Диференційований підхід до вибору ендодонтичного лікування 
хронічних форм деструктивних періодонтитів : Автореф. дис... канд. мед. наук : 
14.01.22МОЗ України. Укр. мед. стоматолог. акад.. -Полтава, 2006.-16 с.  
2. Скрипникова Т.П., Хоружая Р.Е., Хоружий М.Е., Белоусова Е.Е. Лечение 
хронических периодонтитов, сопровождающихся деструкцией периапикальных 
тканей/ // Вісник проблем біології і медицини. -Полтава; Харків, 2009,N N1.-
С.204-206 
3. Чалая Т.А. Клинико-патогенетическое обоснование отсроченного этапного 
метода эндодонтического лечения пульпитов и периодонтитов // Український 
медичний альманах. -Луганськ, 2005,N N3.-С.179-181 
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