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ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО АПІКАЛЬНОГО ПЕРІОДОНТИТУ 

(1 година) 

1. Актуальність теми:  При гострих періодонтитах одним із основних 

завдань є якнайшвидша ліквідація запального процесу в тканинах 

періодонтиту, усунення болю та запобігання поширенню запального процесу. 

Лікування періодонтитів передбачає дію на кореневий канал, 

мікроканали та періапікальне вогнище запалення. Ліквідація інфекційного 

вогнища в періодонті сприяє попередженню сенсибілізації організму і 

запобігає розвитку хронічних запальних процесів у щелепно-лицевій  

ділянці. 

Тактика лікаря залежить від етіології періодонтиту, стадії запального  

процесу та загального стану пацієнта. 

2. Навчальні цілі: 

Рівень теоретичних знань 

1. Засвоїти основні клінічні етапи лікування гострих форм апікального 

періодонтиту. 

          2. Знати:  

           - класифікацію та клініку гострих періодонтитів; 

      - топографо-анатомічну будову порожнини усіх груп зубів та     

кореневих каналів; 

     - дані анамнезу, що характеризують гостре запалення тканин 

періодонту; 

     - етапи ендодонтичного лікування гострого апікального періодонтиту;  

     - методику визначення довжини к/к рентгенологічним методом; 

- принцип роботи апекс-локатора; 

- фармакодинаміку медикаментозних засобів, застосовуємих для 

лікування періодонтитів; 

Рівень практичних навиків 

Оволодіти: 

- Навичками виконання стандартних прийомів ендодонтичного 

лікування; 
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- технікою застосування стоматологічного інструментарія для 

діагностики гострого апікального періодонтиту; 

- методикою визначення довжини к/к рентгенологічним методом; 

- step-back методикою розширення кореневого каналу; 

- crown-down методикою розширення кореневого каналу; 

Рівень професійних вмінь 

Вміти:  

- скласти план лікування хворого з гострим апікальним 

періодонтитом; 

- вибрати метод лікування гострого періодонтиту в залежності від 

етіології періодонтиту, стадії запального процесу та загального 

стану пацієнта; 

- проводити розкриття апікального отвору к/к; 

- проводити іррігацію к/к під час його механічної обробки; 

- використовувати лубриканти, хейлати для полегшення 

інструментальної обробки кореневого каналу. 

Творчий рівень 

1. Звернути увагу на необхідність психологічної підготовки пацієнта до 

ендодонтичного лікування; 

2. Розвинути почуття професійної відповідальності за правильність дій 

при лікуванні гострого апікального періодонтиту;  

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи: 

3.1. Базові знання, навики, вміння, необхідні для вивчення теми 

Знати: 

1. Анатомічні особливості будови різців, іклів, премолярів та молярів 

нижньої та верхньої щелепи; шляхи розповсюдження ексудату. 

2. Патологічні зміни в тканинах періодонта при гострих періодонтитах. 

3. Препарати антисептичної дії в залежності від ступеню інфікованості 

кореневих каналів та стану періапікальних тканин. 

4. Можливі ускладнення гострих апікальних періодонтитів. 
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Вміти: 

1. Визначити показання до хірургічного втручання при гострих формах 

періодонтиту. 

2. Зібрати та оцінити дані анамнезу для встановлення діагнозу гострого 

періодонтиту. 

3.2. Зміст теми заняття: 

Лікування гострих інфекційних періодонтитів 

Гострі інфекційні періодонтити протікають з дуже короткою фазою 

інтоксикації, але вираженими явищами  ексудації, що розвиваються досить 

швидко. 

Ексудат, утворений у періапікальному просторі, може просуватись у 

навколишні тканини різними шляхами: через кореневий канал, через 

альвеолярну кістку щелеп під окістя з вестибулярного або язикового 

(піднебінного) боку, і далі під слизову оболонку, по періодонтальтній щілині 

до циркулярної зв’язки. Основними завданнями при лікуванні гострих 

інфекційних періодонтитів як серозних, так і гнійних є: усунення болю, 

створення умов для відтоку ексудату, проведення антимікробного та 

протизапального лікування, припинення розповсюдженності запалення 

тканин періодонту, відновлення анатомічної форми та функції зуба. 

          При лікуванні токсичного періодонтиту, визваного застосуванням 

девіталізуючих паст для лікування пульпіту, використовують наступні етапи: 

1. Видалення девіталізуючої пасти. 

2. Виконання всіх етапів методу девітальної екстирпації пульпи. 

3. Обробка кореневого каналу специфічними антидотами, що містять 

сульфгідрільні групи – 5% розчин унітіолу, розчин натрію тіосульфату. Цими 

розчинами рясно промивають кореневі канали та залишають їх на турундах 

на 1-2 доби під герметичну пов’язку. В багатокореневих зубах, 

важкопрохідних каналах необхідно провести йод-електрофорез 

(внутрішньокореневий). 

4. В друге відвідування, після зникнення симптомів ексудації та 

загострення проводиться подальша медикаментозна обробка каналів 2,5% 
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розчином йоду, 1% розчином йодинолу, та інструментальна обробка каналів 

в повному обсязі. 

5. Пломбування каналів проводиться до верхівкового отвору сілерами 

з подовженою антисептичною та протизапальною дією. 

3.3. Список рекомендованої літератури: 

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.  
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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 

http://medstandart.net/browse/1626 

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=medicine&id=2262&start=6 

http://thaleyan.ru/periodontyt-likuvannya-apikalnoho-periodontytu-

symptomy-on-klinik/ 

http://www.diplomservis.com/load/avtoreferaty/likuvannja_khvorikh_na_go

strij_gnijnij_ta_zagostrenij_khronichnij_verkhivkovij_periodontit_z_vikoristannja

m_dozovanogo_vakuumu/230-1-0-44133 

3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 

літературою по темі заняття 

№ Навчальні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
 
1. 

Вивчити: 
Етапи ендодонтичного 
лікування гострого апікального 
періодонтиту  

 
Перелічити основні етапи в 
залежності від клінічної 
ситуації. Назвати інструменти 
для їх проведення. 

 

 
2. 

Засвоїти: 
Техніку розкриття верхівкового 
отвору кореневого каналу 

 
Скласти алгоритм проведення 
та назвати інструменти, які 
використовуємо в даному 
випадку.   

 

3. Медикаментозні засоби для 
антисептичної обробки 
кореневого каналу 

Виписати назви препаратів 
вітчизняних та зарубіжних 
виробників антисептичної 
пролонгованої дії. 

 

4. Критерії за якими зуб витримав 
герметизм 

Перелічити об’єктивні та 
суб’єктивні признаки 
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5. Засвоїти вимоги до якісної 

інструментальної обробки 
кореневих каналів та оцінити 
результати лікування у 
віддаленні терміни. 

Охарактеризувати якісні 
показники обробки к/к: 
довжину, форму, стан стінок 
кореневого каналу та 
апікального отвору. 

 

3.5. Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

1. Назвіть причини, які викликають періодонтит. 

2. Розкажіть про патологічні зміни при гострих періодонтитах. 

3. Шляхи розповсюдження ексудату. 

4. Які основні та додаткові методи дослідження необхідно застосувати 

для діагностики гострих форм періодонтиту? 

5. Перерахуйте групи лікарських засобів, які застосовуються при 

лікуванні періодонтиту. 

6. Назвіть ендодонтичні інструменти, які застосовуються при лікуванні 

періодонтитів та їх призначення.  

7. Перечисліть етапи лікування гострого апікального періодонтиту. 

8. Принцип потрійної дії (Лукомського) при лікуванні періодонтитів. 

9. Визначте показання до хірургічного втручання при гострих 

періодонтитах. 

Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 

теоретичних знань 

1. У пацієнта В. 32р 46 зуб потребує ендодонтичного втручання з 

приводу гострого апікального періодонтіту.Планується застосувати 

„CROWN-DOWN” техніку Якими інструментами найбільш часто 

проводиться розширення каналів?   

А. „Gates glidden” 

В. К-римерами   

С. К-файлами   

Д. Нендстрем-файлами   

Е.*Обертовими нікель-титановими   

2. Пацієнтка В. 34 р звернулась із скаргами на постійний ірадіюючий 

пульсуючий біль, що посилюється при накушувані в 36 зубі. Біль з’явилася 3 
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дні тому. 36 зуб тиждень назад лікувався з приводу карієса. Об-но: на 

жувальній поверхні 36 зуба велика пломба. По перехідній складці, в проекції 

причинного зуба – припухлість слизової оболонки. Пальпація болюча. 

Флюктурація. Перкусія болюча. На R-мі без змін. Виберіть найбільш 

ефективний шлях відтоку ексудату.   

А. Через каріозну порожнину. 

В. Через розріз по перехідній складці.   

С.*Через пародонтальну кишеню.   

Д. Через кореневий канал та розріз слизової оболонки біля 36 зуба.   

Е. Шляхом резекції верхівки кореня.   

3. У пацієнта К. 34 р., виникли болі в 45 зубі при накушуванні. Зуб 

лікувався  з приводу пульпіту 3 роки тому. Об-но: в 45 зубі пломба, перкусія 

помірно болюча, реакція на термоподразники відсутня, слизова по перехідній 

складці в ділянці коренів без патологічних змін. На рентгенограмі - апікальна 

частина каналу недостатньо обтурована, переапікально, деформація 

періодонтальної щілини, незначна деструкція кісткової тканини. Ваші дії?   

А.*Розпломбування кореневого каналу, турунда з антисептиком, 

герметична пов’язка на 1-2 дні   

В. Перепломбування кореневого каналу в перше відвідування  

С. Перепломбування каналу і безпосереднє проведення операціі резекціі 

верхівки   

Д. Перепломбування каналу з віддаленим проведенням резекції верхівки   

Е. Резекція верхівки кореня без перепломбування каналу   

4. Пацієнтка, 40 років. Діагноз: Гострий апікальний періодонтит в стадії 

інтоксикації. Дії лікаря в перше відвідування пацієнта? 

А. Дати відтік екс3удату, залишити зуб відкритим.   

В. Залишити турунду з метронідазолом в кореневому каналі.   

С. * Запломбувати кореневий канал гідроксидом Са на 2-3 тижні   

Д. Провести лікування зуба в одне відвідування (постійним 

ендогерметиком)   

Е. Зробити розріз 
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5. Хворому 30 років. Вчасно не з’явився на прийом. Діагноз: Гострий 

миш’яковистий періодонтит 25 зуба. Який з антисептиків доцільно 

використовувати для медикаментозної обробки кореневих каналів?   

А. 3% розчин гіпохлориту Nа   

В.*5% розчин унітіолу 

С. 0,2% розчин хлоргексидину   

Д. 3% розчин Н2О2   

Е. 5% розчин йоду   

6. Хвора 29 років. Впродовж останньої доби скаржиться на постійний 

ниючий біль в 25 зубі, що посилюється при накушуванні. Об’єктивно на 

жувальній поверхні 25 зуба фотополімерна пломба. Вертикальна перкусія 

болісна. Пальпація в проекції кореня 25 зуба – болісна. На рентгенограмі в 

області верхівки кореня змін немає. Який найбільш вірогідний діагноз?   

А. Загострення хронічного періодонтиту   

В. Хронічний фіброзний пульпіт   

С. Гострий дифузний пульпіт   

Д.* Гострий серозний періодонтит 

Е. Хронічний гранулюючий періодонтит   

7. Який метод обстеження буде остаточним при проведенні 

диференційної діагностики між загостренням хронічного періодонтиту та 

гострим гнійним періодонтитом?    

А.* Рентгенологічний    

В. Одонтометрія   

С. Термометрія   

Д. Перкуссія   

Е. Пальпація   

8. Хворий 20 років, звернувся зі скаргами на постійний пульсуючий 

ірадіюючий біль в зубі нижньої щелепі зліва, які посилюються при 

накушуванні. При огляді - в 35 зубі пломба. Перкусія 35 різко болісна. 

Пальпація – болісна. Асиметрія обличчя зліва. Діагноз: загострення 

хронічного періодонтиту 35. За допомогою якого методу джослідження 
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можна підтвердити діагноз?      

А. Термодіагностики.     

В. Електроодонтодіагностики.     

С. Перкусії.     

Д. Зондування.     

Е.*Рентгенографії.     

9. Пацієнт П. 30 років, скаржиться на постійний ниючий біль в 16 

впродовж 2 днів, різкий біль при накушуванні, відчуття “зуба, що виріс ". 

Об'єктивно: зуб в кольорі не змінений. Перкусія - болісна. Патологічна 

рухливість І ступеню. Слизова в області зуба набрякла, гіперемійована, 

позитивний симптом вазопарезу. ЕОД – 100 мкА. На ретгенограмі не 

відмічається змін в тканиних періодонту. Який остаточний діагноз?     

А. Гострий дифузний пульпіт 

В. Загострення  хронічного періодонтиту   

С. Загострення  хронічного гангренозного пульпіту   

Д.* Гострий серозний періодонтит   

Е. Гострий одонтогенний періостит   

10. Чоловік 49 років звернувся до терапевта-стоматолога з метою санації 

порожнини рота перед протезуванням. Об’єктивно: в 15 на дистальній 

поверхні каріозна порожнина. Зондування, перкусія безболісні. На 

рентгенограмі 15 - розширення періодонтальної щілини в ділянці апексу. До 

якої межі даному випадку доцільно запломбувати кореневі канали?   

А. Не доводити матеріал до верхівки 

В. *До фізіологічної верхівки   

С. Вивести матеріал за верхівку   

Д.До анатомічної верхівки   

Е. До рентгенологічної верхівки   

 

1. Які антисептичні засоби необхідно використовувати для обробки 

інфікованого кореневого каналу? 
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Відповідь: 0,2% водний розчин хлоргексидину, 3% розчин перекисі 

водню, 1% розчин йодинолу, 1% розчин діоксидину та 1-3% розчин 

гіпохлорита натрію. 

2. В чому полягає принцип потрійної дії Лук омського при лікування 

періодонтитів? 

Відповідь: дія на макроканали, мікроканальці, періапікальне вогнище 

запалення. 

3. Назвіть послідовність етапів лікування гострого гнійного 

апікального періодонтиту в перше відвідування. 

Відповідь: 

1. Знеболювання 

2. Трепанація зуба. 

3. Розкриття порожнини зуба 

4. Поетапне видалення путридних мас з кореневого каналу 

5. Інструментальна і медикаментозна обробка к/к 

6. Розкриття верхівкового отвору 

7. Умови для відтоку ексудату з к/к, полоскання порожнини рота  

розчином соди та солі. 

В. Задачи для самоконтролю: 

1. Хворий скаржиться на постійний ниючий біль у  13 зубі, що 

посилюється при накушуванні, який з’явився 5 днів тому назад після 

накладання миш’яковистої пасти. В призначений час для продовження 

лікування 13 зубу хворий  не з’явився. Об’єктивно: 13 зуб закритий 

герметичною пов’язкою. Реакція на вертикальну перкусію різко виражена. 

Ясна навколо зуба не змінені.  

1. Поставте діагноз. 2. Визначте план лікування. 

2. Хвора скаржиться  на постійний  наростаючий, пульсуючий 

іррадіюючий біль в  14 зубі , що посилюється при накушуванні, набряклість 

підочної ділянки. Біль з’явилася 2 дні тому. Об’єктивно: в 14 зубі на 

апроксимальній  поверхні – пломба, реакція на перкусію зуба різко болюча. 

Перехідна складка в ділянці 14 зуба згладжена, болісна при пальпації, 
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слизова гіперемірована. Рентгенологічно: в 14 зубі між пломбою і 

порожниною зуба визначається тонкий шар твердих тканин. Кореневі канали 

не пломбовані. Біля верхівок коренів  14 зуба відсутня чіткість 

періодонтальної щілини, змазані контури кісткової тканини. 

1. Поставте діагноз.  

2. Складіть план лікування. 

3. Хворий скаржиться на почуття “зуба, що виріс”, постійний ниючий 

біль в 22 зубі, набряк верхньої губи. Поява болю в 22 зубі пов’язана з 

травмою в цій ділянці  3 місяці тому назад. За цей час виникав ниючий біль, 

але хворий до лікаря не звертався. Об’єктивно: 22 зуб інтактний, реакція на 

перкусію різко виражена. Перехідна складка в ділянці 22 зуба 

гіперемійована, згладжена, болісна при пальпації. Верхня губа набрякла.  

1. Які методи обстеження хворого потрібні для постановки діагнозу? 

2. Поставте попередній діагноз та складіть план лікування. 

4. Хворий скаржиться  на ниючий постійний біль в 35 зубі, котрий 

з’явився  два дні тому назад, після видалення пульпи під анестезією. Біль  у 

зубі посилюється при накушуванні. Об’єктивно: в 35 зубі на жувальній 

поверхні - герметична пов’язка, слизова навколо зуба без змін, реакція на 

вертикальну перкусію різко виражена. Підщелепові лімфоузли безболісні. 

1. Поставте діагноз.  

2. Складіть план лікування. 

5. Хворий скаржиться на гострий наростаючий пульсуючий біль в 46 зубі, 

що посилюється при накушуванні, набряклість правої щоки, підвищення 

температури до 37,5 С, загальну слабкість. Біль з’явилася 5 днів тому. 46 

зуб - лікований з приводу карієсу. Об’єктивно: в 46 зубі на жувальній  

поверхні – фотополімерна пломба. Перехідна складка гіперемійована, 

згладжена, болюча при пальпації, відзначається флюктуація.  

1. Обстежте хворого. 

2. Поставте діагноз. 

3. Складіть план лікування.  
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ЕТАЛОНИ  ВІДПОВІДЕЙ  ДО  ЗАДАЧ 

1.Миш’яковистий періодонтит 13 зуба. Знеболення. Препарування. 

Розкриття порожнини зуба. Поетапне видалення некротизованої пульпи з 

кореневих каналів. Інструментальна и медикаментозна обробка кореневих 

каналів. Залишити в кореневому каналі турунду з антидотом миш’яка – 

розчином йодинолу, розчином йоду, 5% розчином унітіолу. Зуб закрити 

герметичною пов’язкою на 2-3 дні. Після стихання болю при накушуванні на 

зуб кореневий канал можна пломбувати. 

2. Гострий  гнійний періодонтит  14 зуба. Дати відтік ексудату через 

кореневі канали або розрізом по перехідній складці (за показаннями). При 

необхідності позначити протизапальну терапію. Після стихання гострих 

запальних явищ провести інструментальну і медикаментозну обробку 

кореневих каналів і перевірити 14 зуб на герметизм. Якщо 14 зуб витримує 

герметичне закриття, можна пломбувати кореневі канали. 

3. Рентгендіагностика 22 зуба для визначення стану періапікальних 

тканин. Після знеболення, фіксують 22 зуб пальцями лівої руки; трепанують 

з піднебінної  поверхні коронку 22 зуба, розкривають порожнину зуба і 

дають відтік ексудату. Додому призначають полоскання 2% содовим 

розчином. Після стихання гострих запальних явищ перевіряють 22 зуб на 

герметизм і пломбують кореневий канал. 

4. Травматичний періодонтит 35 зуба. В кореневому каналі необхідно 

залишити  на 1-2 дні турунду з антисептиками пролонгованої дії, які містят  

гормони (“Крезофен”, “Дікамфен”, “Камфорокрезол”) чи пломбують 

кореневі канали лікувальною пастою гідроксидом Са на 5-7 днів. Після 

стихання болю при накушуванні пломбують кореневий канал. 

5. Рентгендіагностика 46 зуба. Гострий гнійний періодонтит 46 зуба. 

Під провідниковим знеболюванням зробити розріз по перехідній складці, 

видалити металеву пломбу, розкрити порожнину зуба, поетапне видалення 

некротичної пульпи з кореневих каналів, дати відтік ексудату через кореневі 

канали, додому призначити полоскання 2% содовим розчином.   
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4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

1. Складіть схему лікування гострого періодонтиту (серозного та 

гнійного). 

2. Проведіть ендодонтичне лікування зуба та встановіть чергу 

маніпуляцій при гострому (серозному, гнійному) періодонтиті. 

3. Встановіть кількість відвідувань для проведення лікувальної терапії 

в залежності від форми (серозний, гнійний) періодонтиту. 

4. Обґрунтуйте вибір антисептичних засобів для медикаментозної 

обробки кореневих каналів та проведіть іррігацію кореневих каналів 

розчинами. 

4.2. Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками 

та професійними вміннями 

Схема орієнтовних дій при лікуванні гострих періодонтитів 
№ Порядок дій Засоби дій Критерії самоконтролю 
1. 
 

 

Знеболювання, або фіксація 
хворого зуба пальцями лівої 
руки 

Карпульний шприць, 
голка, розчин 
убістезіну, ультракаїну, 
септонесту, лідокаїну, 
тримекаїну 

Маніпуляції повинні бути  
без болю 
 

 
2. 
 

Антисептична обробка 
порожнини рота 

Розчини хлоргексидіну, 
фурациліну, 
фітопрепаратів 

Відсутність м'якого 
зубного нальоту 

3. 
 

Препарування зуба. 
Розкриття порожнини зуба, 
виходячи з топографії устя 
кореневих каналів 

Стоматологічна 
установка, бори 

Стінки каріозної 
порожнини продовжують 
стінки порожнини зуба. 

4. 
 

Видалення розпаду 
коронкової пульпи 

Екскаватор, 
шаровидний бор 

Відсутність розпаду в 
порожнині зуба. Добре 
видно устя каналів. 

5. 
 

Антисептична обробка 
коронкової порожнини зуба 

3% розчин перекисі 
водню, розчин 
хлоргексидіну та 
гіпохлориту натрію 1-
3% 

 

6. 
 
 

Розширення устів кореневих 
каналів 

Бор типу Gates Glidden. Воронкоподібний вид устя 
кореневого каналу, вільний 
вхід ендодонтичних 
інструментів в канал 
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7. 
 

 Внесення пінцетом 
краплини аннтисептику на 
устя кореневого каналу. 
Поетапне видалення 
некротичних мас  з каналу 

 

Пульпекстрактор, 2% 
розчин хлоргексидину, 
1% розчин йодинолу, 
1% розчин діоксидину, 
0,1%-0,25% розчин 
сальвіну, розчин 
фурациліну (1:5000)  

Відсутність розпаду 
пульпи на 
пульпекстракторі 

8. Медикаментозна обробка 
кореневого каналу 

 

Коренева голка, шприць, 
турунди, антисептичні 
засоби (1% р-м 
хлоргексидину, 3% р-м 
перекису водню, 1% р-м 
йодинолу), 1-3% р-м 
гіпохлориту Nа. 

Відсутність зміни 
забарвлення турунди. 

9. 
 
 
 

Розкриття верхівкового 
отвору 
 

 

Коренева голка, К-файл, 
ример-обертовими 
рухами навколо осі зуба, 
просуваючись до 
заверхівкової ділянки. 
При важкопрохідних 
каналах чи облітерації 
верхівкового отвору-за 
допомогою машинних 
дрилів-розширювачів. 

Вільне проходження 
ендодонтичного 
інструментарію по всій 
довжині кореневого 
каналу. Поява болю при 
просуванні кореневої 
голки до верхівки кореня. 
Немає необхідності в 
розкритті верхівкового 
отвору в тому випадку, 
коли получаємо ексудат 
під натиском. 

10. 
 

При гострому гнійному 
періодонтиті створюють 
умови для відтоку гнійного 
ексудату через   кореневий 
канал.     
  Призначають полоскання 
порожнини рота  та загальне 
лікування. 
  Радять не жувати хворим 
зубом та під час прийму їжі 
закривати його ватною 
кулькою (пухка пов’язка). 
При необхідності хірургічної 
корекції – розріз по 
перехідній складці. 

Кореневий канал 
промивають розчинами 
ферментів, сорбентів, 
антибіотиків, 
гіпохлоритом Nа 
антисептиків. 
Полоскання 1% р-м 
натрію гідрокарбонату 
6-8 разів на добу. 
Загальне лікування - 
дезінтоксикаційна 
терапія, анальгетики, 
жарознижуючі, 
десенсебілізуючі 
препарати та велика 
кількість теплих 
вітамінних напоїв. При 
необхідності - 
пероральний прийом 
антибіотиків 

Зменшення або відсутність 
болю, покращення 
загального стану хворого. 
 

11. 
 

При гострому серозному 
періодонтиті в каналі 
залишають турунду та зуб 
закривають герметичною 
пов’язкою на 2-3 дні. 

 

Емульсія ферментів з 
нітрофуранами або 
комбіновані сорбенти  
на турунді в кореневий 
канал. 

Зменшення або відсутність 
болю. При підсилинні 
болю пацієнту слід 
видалити пов’язку 
самостійно (див.схему 
лікування гнійного 
періодонтита) 
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12. 
 

  Друге відвідування 
  При клінічному 
благополуччі  при  гострому 
серозному періодонтиті 
видаляють герметичну 
пов’язку та продовжують 
лікування: ретельне 
препарування каріозної 
порожнини, медикаментозна 
та інструментальна обробка 
каналу, пломбування каналу 
та каріозної  порожнини. 
Обов’язково – рентген-
контроль пломбування 
кореневих каналів. 

Ендодонтичні 
інструменти: К-, Н-
файли, римери, коренева 
голка, каналонапов-
нювач, антисептики для 
обробки кореневого 
каналу, пломбувальні 
матеріали для 
кореневого каналу: 
“Ендометазон”, 
”Каріосан”, 
”Трикредент”, ”АН-26”, 
”Резодент”, ”Форедент” 
та гутаперчові штифти  

Відсутність скарг на біль у 
зубі, реакція на перкусію 
негативна або слабо 
позитивна, турунда чиста 
та суха. 
 

   2-е відвідування 
 При гострому гнійному 
періодонтиті проводять 
медикаментозну обробку 
кореневого каналу, 
залишають турунду. Зуб 
закривають герметичною 
пов’язкою. В разі появи 
болю, що посилюється при 
накушуванні, пов’язку слід 
видалити. 
 
 3-е відвідування  
Видалення герметичної 
пов’язки, медикаментозна та 
інструментальна обробка 
кореневого каналу, 
висушування та пломбування 
каналу зуба. Ретельна 
конденсація гутаперчових 
штифтів, розплавлення 
гутаперчі та надійна 
герметизація в устях каналів. 
Рентген-контроль.  
 З точки зору скорочення 
відвідувань, в цей же 
прийом, накладають 
ізолюючу прокладку та  
відновлюють  анатомічну 
форму зуба за допомогою 
пломбувальних матеріалів 
для постійних пломб. 

Турунди з розчином 
ферментів та 
антибіотиками на 
фізіологічному розчині, 
сорбентами, 
антисептиками 
пролонгованої дії. 
 
 
 
 
 
Ендодонтичні 
інструменти, розчин 
гіпохлориту натрія, 
паперові  піни, спредер, 
сілери та філери. 
 
 
 
Композиційні матеріали 
хімічної полімерізації: 
“Консайз”, ”Альфа-
дент”, ”Харізма”, ”Де-
гуфіл” та ін. 
Матеріали світлової 
полімерізації 
(застосування 
“сендвич”-техніки)  
 

Скарг немає, перкусія 
безболісна. Набряк і 
гіперемія слизової 
оболонки ясен відсутні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скарги відсутні, перкусія 
безболісна, ватна турунда 
суха та чиста. 
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4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття: 

 стоматологічний пацієнт; 

 інструменти основного стоматологічного набору; 

 ендодонтичний інструментарій; 

 медикаментозні засоби для антисептичної обробки кореневих 

каналів; 

 лікувальна нетвердіюча паста для активної лікувальної терапії; 

 прицільні рентгенограми, ортопантомограми. 

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 

Тематика: «Гострі періодонтити: нетрадиційний підхід до 

комплексного лікування». 

Завдання для індивідуальної пошукової роботи: 

1. З'ясувати сучасний підхід до методики використання препаратів на 

основі гідроксиду Са при гострому серозному періодонтиті. 

Завдання для групової пошукової дослідницької роботи студентів з 

використанням методу кооперативних груп: 

1. Дослідити сучасні тенденції лікування гострих періодонтитів в І 

відвідування: пломбування кореневих каналів постійними ендогерметиками 

+ хірургічна корекція (розріз по перехідній складці) + антибіотикотерапія. 

Джерела інформації: 

- сайт кафедри на сервері НМУ; 

- інтернет; 

- статті в часописах. 

1. Денискина Е.В. Клинико-лабораторное обоснование гирудотерапии в 

комплексном лечении хронического верхушечного периодонтита: Автореф. 

дис...канд. мед. наук: 14.00.21 / Московский гос. медико-стоматологический 

ун-т. М, 2003. - 24 с. http://www.dissercat.com. 

2. Зыбин О. Депофорез миф или реальность / О. Зыбин // Форум 

стоматологического Интернет-сайта / www.100mat.ru / Март, 2002. (1 дек. 

2003). 

http://www.dissercat.com/
http://www.100mat.ru/
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3. Максимовский Ю.М. Пероральная антибактериальная терапия в 

лечении деструктивных форм хронического верхушечного периодонтита / 

Ю.М. Максимовский, В.М. Гринин, Д.А. Колесникова // Стоматология для 

всех. — №3.-С. 18-21. 

4. Рентгенологический контроль на этапах эндодонтического лечения / 

И.И. Попова, Е.В. Боровский, Л.Ю. Мылзенова, Н.А. Рабухина и др. // 

Клиническая стоматология. — 2002.- № 1, С. 36-39. 

5. Дорофеева Н.Г., Чалая Т.А., Ерохина М. А. Экспериментальное 

подтверждение влияния сорбентов на периапикальные ткани при лечении 

периодонтитов/ // Український медичний альманах, 2008. т.Том11,N N5.-

С.61-62 

6. Дорофеева Н.Г. Применение сорбентов в комплексной терапии 

обострения хронических периодонтитов // Український медичний альманах. -

Луганськ, 2008. т.Том11,N N6.-С.65-66 

7. Тимофеев А.А., Блинова В.П. Использование препарата "октенисепт" 

при лечении обострившихся хронических периодонтитов // Современная 

стоматология, 2007,N N1.-С.38-41 

8. Гаража Н.Н., Готлиб А.О. Результаты лечения обострившегося 

хронического верхушечного периодонтита с применением антисептического 

препарата и лазерного излучения // Российский стоматологический журнал. -

М, 2009,N N2.-С.9-11 

9. Котелевська Н.В. Лікування хворих на гострий гнійний та 

загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого 

вакууму : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22/ Укр. мед. стоматол. акад. 

-Полтава, 2005.-18с.  

 


