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I. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.  
 
Ендодонтичне лікування зубів з важко прохідними кореневими каналами пред-
ставляє особливі складності. Використання в таких випадках фізичних методів 
(електрофорез, депофорез гідроокису міді-кальцію) дозволяє вплинути на бак-
теріальну флору кореневого каналу і дельти, а також на запальний процес в пе-
ріодонті. Названі методи активізують обмінні процеси в  періапікальних ткани-
нах, стимулюють регенерацію сполучної і кісткової тканини, запобігають появі 
ускладнень, що сприяє успішному лікуванню зубів з важко прохідними корене-
вими каналами. 
  
II. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ. 
 
Рівень теоретичних знань 
 
1. Знати показання та протипоказання до застосування фізичних методів. 
 
2. Вивчити принципи і методику проведення електрофорезу і депофорезу гід-
роокису міді-кальцію. 
 
Рівень практичних знань 
 
1. Оволодіти технікою використання основного стоматологічного інструмента-
рію і матеріалів, а також стоматологічним обладнанням у терапевтичній стома-
тології при ендодонтичному лікуванні зубів з важко прохідними кореневими 
каналами. 
 
2. Оволодіти технікою виконання ендодонтичних маніпуляцій при підготовці 
зубів з важко прохідними кореневими каналами до проведення фізичних мето-
дів лікування. 
 
3. Оволодіти методикою проведення електрофорезу і депофорезу гідроокису 
міді-кальцію в зубах з важко прохідними кореневими каналами. 
 
Рівень професійних знань 
 
1. Вміти правильно визначити необхідність застосування фізичних методів при 
ендодонтичному лікуванні зубів. 
 
2. Вміти проводити електрофорез і депофорез гідроокису міді-кальцію в зубах з 
важкопрохідними кореневими каналами. 
 
Творчий рівень 
 
Вміти досліджувати ефективність проведення лікування зубів з важко прохід-
ними кореневими каналами і оцінювати віддалені результати лікування. 

 



III.МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 
  
3.1. Базові знання, навички, вміння, необхідні для вивчення теми. 
 
1. Знати анатомічну будову зубів, кількість коренів і кореневих каналів у кож-
ній групі зубів верхньої і нижньої щелепи. 
 
2. Знати показання та протипоказання до фізичних методів лікування. 
 
3. Знати будову апаратів для електрофорезу і депофорезу. 
 
4. Знати принцип дії електрофорезу і депофорезу гідроокису міді-кальцію на 
тканини зуба і періодонта. 
 
5. Вміти правильно оцінювати рентгенограму зубів. 
 
6. Вміти діагностувати і лікувати різні нозологічні форми ускладненого карієсу. 
 
7. Вміти визначити необхідність застосування фізичних методів лікування в ен-
додонтії. 
 
8. Вміти перешкоджати помилок при лікуванні пульпіту і періодонтиту, а при їх 
виникненні вміти їх виправляти. 
 
3.2. Зміст теми заняття.  
 
Труднощі у проходженні кореневих каналів обумовлені анатомічними особли-
востями кореня (викривлення); фізіологічними (звуження просвіту каналу, по-
в'язане з віком, відкладенням петрифікатів) і біологічними причинами. Часто в 
таких випадках ефективним є використання фізичних методів (електрофорез; 
депофорез гідроокису міді-кальцію). 
 
Показання до застосування: 
 
 1) Лікування періодонтиту в зубах з непрохідними кореневими каналами, з 
уламками інструментів. 
 
 2) Лікування періодонтитів, які погано піддаються традиційним методам. 
  
 3) Лікування хронічного гранулюючого періодонтиту із стійкими норицями. 
 
 4) У хворих зі зниженою резистентністю організму. 
   
 5) Профілактика і лікування ускладнень після ендодонтичного лікування. 
 



 Протипоказання: злоякісні новоутворення, захворювання крові (лейкози); важ-
кі форми аутоімунних захворювань, порушення мозкового кровообігу, вагіт-
ність, відкриті форми туберкульозу. 
 
Електрофорез лікарських речовин: 
нітрату срібла, йоду, 10% розчину кальцію хлориду, цинку хлориду, протеолі-
тичних ферментів з антибіотиками. 
Процедура електрофорезу триває 15-20 хвилин, сила струму 2-3 мА. Процедуру 
виконують щодня або через день, залежно від форми періодонтиту. Курс ліку-
вання 3-5 процедур. 
 
Депофорез гідроокису міді-кальцію. 
Принципова відмінність від електрофорезу: 
1) у канал вводяться не іони, а молекули мідно-кальцієвого гідроксиду, які ма-
ють виражену антисептичну дію, та створюють депо в кореневій частині; 
2) препарат, що вводиться в кореневий канал, потрапляючи на поверхню кореня 
через розгалуження, стимулює фізіологічне закриття отворів на поверхні коре-
ня; 
3) нижня третина каналу пломбуванню не підлягає. 
 
Необхідно 3 відвідування з інтервалом 8-14 днів. 
 
Практичне застосування методу депофорезу 
 

Підготовка кореневого каналу 
 
 

Заповнення каналу купралом 
 
 

                   Установка електродів 
 

    закріплення затискного електрода 
 
                                        розташування крюкоподібного електрода 
 
                                        застосування негативного голкового електрода  

 
 

Проведення сеансів депофорезу 
(3 сеанси по 15 мА х хвилину) 

 
 

Пломбування каналу 
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3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 
заняття 
 

Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
1. Вивчити принцип 
дії електрофорезу на ко-
реневі канали 
 

1. У чому суть стерилізації ко-
реневого каналу прямим пос-
тійним струмом. 
2. Перерахувати лікарські 
препарати, які використову-
ються для проведення елект-
рофорезу та їх активні іони. 

 

2. Вивчити 
методику проведення 
електрофорезу 

1.Перелічити етапи проведен-
ня електрофорезу. 
2. Вказати тривалість проце-
дури, яку використовують си-
лу струму, визначити курс лі-
кування. 

 

3. Вивчити принцип дії 
депофорезу гідроокису 
міді-кальцію на систему 
кореневих каналів 

1. У чому полягає суть методу. 
2. Описати механізм дії депо-
форезу. 
3. Вказати принципову від-
мінність методу від тих, щ о 
раніше використовували  (еле-
ктрофорез). 

 

4. Засвоїти методику 
проведення депофорезу 
гідроокису міді-кальцію 

1. Перерахувати етапи прове-
дення депофорезу. 
2. Вказати кількість відвіду-
вань, тривалість процедури,  
силу струму, що використо-
вують. 
3. У чому особливість остан-
нього етапу (пломбування ко-
реневого каналу). 

 

5. Засвоїти позитивні та 
негативні сторони фізи-
чних методів лікування 
(електрофорез, депофо-
рез) 

1. Перерахувати позитивні і 
негативні сторони електрофо-
резу різних лікарських речо-
вин. 
2. Перерахувати позитивні і 
негативні сторони депофорезу. 
3. Вказати проблеми, які мо-
жуть виникнути при прове-
денні та після лікування депо-
форезом і електрофорезом. 
4. Вказати помилки, які може 
припустити лікар під час про-

 



ведення депофорезу та елект-
рофорезу і методи їх усунен-
ня. 
 

 
3.5. Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі:  
А. Теоретичні питання для самоконтролю: 
 
1) У чому полягає особливість ендодонтичного лікування зубів з важко прохід-
ними кореневими каналами? 
 
2) Чим обумовлена поява важко прохідних кореневих каналів? 
 
3) Перерахуйте показання та протипоказання до проведення фізичних методів 
лікування (електрофорез, депофорез). 
 
4) Опишіть методику проведення електрофорезу кореневих каналів. 
 
5) Перерахуйте лікарські препарати, що використовуються для проведення еле-
ктрофорезу, та особливості їх застосування. 
 
6) Який механізм дії депофорезу гідроокису міді-кальцію. 
 
7) Опишіть методику проведення депофорезу кореневих каналів. 
 
8) Перерахуйте позитивні і негативні сторони депофорезу гідроокису міді-
кальцію. 
 
9) Вкажіть проблеми, які можуть виникнути при проведенні депофорезу, і спо-
соби їх усунення. 
 
Б. Тестові завдання для самоконтролю репродуктивного рівня теоретичних 
знань: 
 
1. При проведенні електрофорезу кореневих каналів використовують: 
 *А. Постійний струм. 
 В. Змінний струм високої частоти. 
 С. Ультразвукові коливання. 
 D. Електромагнітні коливання. 
 Е. Імпульсний струм 
 
 2. Стерилізація кореневого каналу при проведенні електрофорезу відбувається 
за рахунок: 
 *А. Іонних процесів у каналі. 
 В. Надходження в канал молекул речовини. 
 С. Випадання в осад сполук. 



 D. Газоутворення в каналі. 
 Е. Теплового ефекту. 
  
3. Процедура електрофорезу триває: 
 *А. 15-20 хв. при силі струму 2-3 мА. 
 В. 5 хв. при силі струму 2-3 мА. 
 С. 15 хв. при силі струму 5-10 мА. 
 D. Близько 30 хв. при силі струму 5 мА. 
 Е. В залежності від клінічної ситуації. 
 
4. Знайти логічні зв’язки між елементами груп: 
 
 
 
       Електрофорез 
 
 
        Депофорез 
 
 
 

  
гідроокис міді-кальцію 
 
  
калію йодид 
 
 
розчин трипсину в мікроциді 
 

 
5. Суть методу депофорезу складається: 
 *А. Утворення «мідних пробок», які щільно обтурують дельту. 
 В. Утворення в каналі іонів кальцію. 
 С. Утворення в тканинах тепла. 
 D. Перерозподіл іонів у каналі. 
 Е. Коагуляція білків. 
 
6. Лікування за допомогою депофорезу проводять: 
 *А. В 3 відвідування з інтервалом 8-14 днів. 
 В. В 1 відвідування. 
 С. В 3 відвідування через день. 
 D. В 5 відвідувань з інтервалом 7 днів. 
 Е. В 5 відвідувань щоденно. 
 
7. Під час проведення депофорезу кількість електричного струму, що має бути 
отримано на один канал, повинна дорівнювати: 
 *А. 5 мА / хв. 
 В. 10 мА / хв. 
 С. 1 мА / хв. 
 D. 0,5 мА / хв. 
 Е. Не має значення. 
 
8. При пломбуванні кореневого каналу після проведення депофорезу атацаміт 
вводять: 
 *А. Не глибше ніж 3 мм до апекса. 



 В. До фізіологічної верхівки. 
 С. Тільки в устя. 
 D. До рентгенологічної верхівки. 
 Е. До половини довжини кореня. 
 
9. Показанням до проведення електрофорезу,  депофорезу є: 
 *А. Непрохідні, важко прохідні кореневі канали, відламування інструменту, 
наявність вогнищ хронічної інфекції у апекса. 
 В. Використання для пломбування кореневих каналів резорцин-формалінової 
пасти. 
 С. Використання для пломбування кореневих каналів методу центрального 
штифта.  
 D. Зуби, які планують опорними під ортопедичні конструкції. 
 Е. Всі багатокореневі зуби. 
 
10. Використання фізичних методів при лікуванні зубів з важко прохідними ко-
реневими каналами дозволяє: 
 *А. Домогтися успішного результату, запобігти ускладнення. 
 В. Не проводити інструментальну обробку кореневих каналів. 
 С. Не проводити медикаментозну обробку кореневих каналів. 
 С. Не пломбувати кореневі канали. 
 D. Залишити зуб вітальним. 
 
 
В. Задачі для самоконтролю.  
 
1) Пацієнту С. 70 років, було встановлено діагноз: «Хронічний фіброзний пері-
одонтит 35 зуба». Зуб планується опорним під мостовидний протез. Під час лі-
кування виявилося неможливим провести якісну інструментальну обробку ко-
рових каналів через їх часткову облітерацію. Складіть план лікування. 
 
Відповідь:  
1. Інструментальна та медикаментозна обробка кореневих каналів (по можли-
вості). 
2. Електрофорез з 5% настоянкою йоду. 
3. Пломбування кореневих каналів (на розроблену довжину). 
 
 2) Пацієнтці К. під час ендодонтичного перелічування 27 зуба в медіально-
щічному каналі було зламано інструмент. Уламок витягти не вдалося. На рент-
генограмі 27 зуба кореневі канали запломбовані на 2 / 3 довжини. Відзначається 
викривлення медіально-щічного кореня, уламок інструменту розташований в 
апікальної третини. Викладіть тактику стоматолога. 
 
Відповідь:  
1. Інструментальна та медикаментозна обробка, розпломбування дистально-
щічного і піднебінного кореневого каналів. 



2. Електрофорез з йодидом калію в медіально-щічний канал (3 сеанси по 20 
хвилин). 
3. Пломбування дистально-щічного і піднебінного кореневих каналів на всьому 
протязі, медіально-щічного - на розроблену довжину. 
 
3) Кілька місяців тому пацієнтові П. під час стоматологічного обстеження було 
встановлено діагноз: «Хронічний гранулюючий періодонтит 15 зуба» і прове-
дено лікування, яке не принесло результату. Зуб продовжує турбувати, нориця 
на яснах знаходиться в активному стані. Під час перелічування виявлено, що 
щічний кореневий канал облітерований на ½ довжини, у зв'язку з чим немож-
лива його повноцінна обробка. Складіть план лікування. 
 
Відповідь:  
1. Інструментальна та медикаментозна обробка кореневих каналів на можливу 
довжину. 
2. Депофорез гідроокису міді-кальцію (3 сеанси з проміжком 8-14днів). 
3. Пломбування кореневих каналів атацамітом на 2 / 3 довжини, постійна плом-
ба. 
4. Повторна рентгенограма зуба через півроку. 
 
4) У пацієнта М. під час проведення першого сеансу депофорезу виникла різка 
болючість на самому початку процедури (менше о, 3 мА). 
              1. З чим пов'язана така реакція? 
              2. Вкажіть тактику стоматолога. 
 
Відповідь:  
1. Непереносимість найменших струмів (менше о, 3 мА) пов'язана з наявністю 
залишків вітальної пульпи. 
2. Необхідно девіталізувати зуб одним з традиційних способів, після чого про-
довжити лікування депофорезом. 
 
 
 IV. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 
 
 4.1. Перелік навчальних практичних завдань:  
  
1. Оволодіти навичками проведення внутрішньо-канального електрофорезу. 
  
2. Оволодіти навичками проведення депофорезу гідроокису міді-кальцію. 
 
3. Провести курацію пацієнта з важко прохідними кореневими каналами. 
 
 
4.2. Професійні алгоритми для оволодіння практичними навичками та профе-
сійними вміннями. 
 



№ Завдання Вказівки Примітки 
1. Оволодіти навичками 

проведення внутріш-
ньоканального елект-
рофорезу. 

Виконувати у такій послідовнос-
ті: 
 1) зуб ізолюють від слини. 
 2) пасивний електрод фіксують 
на руці. 
 3) лікарську речовину вводять в 
канал і встановлюють активний 
електрод. 
 4) процедура триває 15-20 хви-
лин, сила струму 2-3 мА. 
 
 
 

Обережно! 
Слідкувати за 
розташуванням 
активного еле-
ктрода і силою 
струму. 
 

2. Оволодіти навичками 
проведення депофо-
резу гідроокису міді-
кальцію. 

Виконувати у такій послідовнос-
ті: 
1) підготовка кореневого каналу. 
2) ізоляція зуба від слини 
3) заповнення каналу купралом. 
4) установка електродів: 
 а) закріплення затискного елект-
рода; 
 б) розташування крюкоподібного 
електрода; 
 в) введення в канал негативного 
голкового електрода; 
5) заповнення каналу свіжою 
порцією купралу. 
 
Необхідно 3 сеанси через 8-14 
днів. Після 3-го сеансу заповнен-
ня каналу атацамітом. 
 

Обережно! 
Постійно конт-
ролювати роз-
ташування еле-
ктродів. 
 
 
 
 
15 мА / хв на 
кожен канал 
 
 
Атацаміт вво-
дять не глибше 
ніж 3 мм до 
апекса! 
 

3. Провести курацію па-
цієнта з важко-
прохідними корене-
вими каналами. 

В процесі обстеження виявити: 
 1) наявність периапікальної па-
тології. 
 2) визначити ступінь облітерації 
кореневих каналів. 
 3) наявність уламків інструмен-
тів в каналі. 
 4) наявність пломбувальної маси 
в каналі (чи був зуб раніше ліко-
ваний). 
 5) ступінь викривлення корене-
вого каналу. 

Обов'язково 
вивчити рент-
генограми. 

 



4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному етапі 
практичного заняття: 
      - Стоматологічний пацієнт;. 
      - Інструменти основного стоматологічного набору; 
      - Прицільні рентгенограми, ортопантомограми, комп'ютерні томограми; 
      - Апарат для електрофорезу і депофорезу;. 
      - Набір нетипових ситуаційних задач, завдань, проблемних питань; 
      - Нормативні матеріали; 
 
V. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІСЛЯАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 
 
Тематика: "Новітні сучасні способи і методи лікування зубів з непрохідними і 
важко прохідними кореневими каналами". 
 
 
Завдання для індивідуальної пошукової роботи: 
 
1) Вивчити сучасні тенденції в ендодонтичному лікуванні зубів з важко прохід-
ними кореневими каналами. 
 
2) Дослідити новітні технології і методики, що застосовуються в ендодонтії для 
лікування зубів з важко прохідними кореневими каналами. 
 
Завдання для групової пошукової дослідницької роботи студентів із викорис-
танням методу кооперативних груп: 
  
Дослідити сучасні світові тенденції у розвитку ендодонтії важко прохідних ко-
реневих каналів. 
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