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Передмова
Лікування хронічних форм періодонтиту в основному зводиться до
ліквідації причин їх виникнення, протизапальної і заверхівкової
стимулюючої терапії в періодонті з наступним відновленням форми і функції
зуба як органу.
Проблема боротьби з одонтогенною інфекцією є актуальною, виходить
за межі стоматології через те, що існує взаємозв’язок між одонтогенною
інфекцією і ураженням інших органів і систем організму. Вогнища запалення
в періодонті є джерелом сенсибілізації організму. Тому виконувані
лікувальні заходи при періодонтиті повинні виходити за межі лікування
причинного зуба і активно впливати на вогнище інфекції, попереджуючи
сенсибілізацію організму.
Вибір методу лікування хронічного періодонтиту залежить від ступеню
розвитку місцевих проявів (розміру деструкції біляверхівкових тканин) і
наявності вогнищево - обумовленого стану пацієнта (ендокардит, нефрит,
ревматизм і т.ін.).
Існують консервативні, консервативно-хірургічні і хірургічні методи
лікування хронічного періодонтиту.
При лікуванні хронічного періодонтиту перед лікарем стоять задачі, які
мали місце і при лікуванні гострого періодонтиту, зокрема - ліквідація
запалення в періодонті, вплив на мікрофлору кореневих макро- і мікро
каналів, гіпосенсибілізація організму і відновлення функції зуба як органу
ротової порожнини. Разом з тим, при деструктивних формах хронічного
періодонтиту (гранулюючому і гранульоматозному) виникає необхідність
сприяти репаративним процесам в періодонті, що досягається шляхом
активної заапікальної терапії.
Ефективність консервативного методу лікування хронічних форм
періодонтиту в великій мірі залежить від прохідності кореневих каналів
зубів. В однокореневих зубах кореневі канали добре прохідні, і в цьому
випадку можлива повна обтурація каналу і виключення його як джерела
різних подразників, які підтримують запальний процес в періодонті. Таким
чином лікування періодонтиту в однокореневих зубах (різцях, іклах і почасти
премолярах) в основному вирішується порівняно легко. Хронічний
фіброзний періодонтит в цих зубах, як правило, лікується за одне
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відвідування. Для цього після препарування каріозної порожнини і
порожнини зуба і створення достатнього доступу до кореневих каналів
приступають до інструментальної обробки каналу: видаляють розпад пульпи
з допомогою пульпоекстрактора з дотриманням тих же умов, що і при
гострих формах періодонтиту, тобто під ванночкою із антисептиків і
частинами (порціями), щоб не проштовхнути інфіковані маси за верхівку
зуба. При необхідності проводять розширення каналу з допомогою
ендодонтичних інструментів і розчину ЕДТА (для декальцинації
використовують 20% розчин трьохзамісної натрієвої солі ЕДТА). При цьому
видаляється патологічно змінений дентин із стінок кореневого каналу, що
сприяє не тільки його розширенню, але й усуває вплив біогенних амінів,
створює сприятливі умови для наступної медикаментозної обробки
кореневого каналу. Остання проводиться з допомогою ватних турунд,
змочених в антисептиках, і кореневих голок відповідного діаметру. Контроль
медикаментозної обробки можна виконати з допомогою розчину йодинолу:
при добре проведеній обробці каналу турунда після введення в канал не
змінює свого кольору.
Наступним етапом лікування є висушування і пломбування кореневого
каналу
відповідним
пломбувальним
матеріалом
з
допомогою
каналонаповнювача (до верхівкового отвору).
Заключним етапом є накладення постійної пломби.
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