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Обстеження хворого на періодонтит 

Методи діагностики періодонтиту 
(1 година) 

1. Актуальність теми 
Періодонтит – це захворювання, при якому запальний процес 

розвивається між верхівкою кореня зуба та альвеолярною стінкою зубної 
альвеоли. Причиною періодонтиту найчастіше бувають інфекція, травма та 
токсична дія лікарських засобів. Клінічні прояви захворювання обумовлені 
характером патологічного процесу та анатомо-гістологічними особливостями 
періодонту. Неправильна та несвоєчасна діагностика не дозволить провести 
раціональне лікування і полегшити стан хворого та зберегти його 
працездатність, а також може призвести до ряду інших захворювань. 

2. Навчальні цілі заняття: 
Рівень теоретичних знань 
1. Ознайомитися з поширеністю періодонтитів та їх роллю у структурі 

стоматологічних захворювань   
2. Знати будову та функції періодонту, його вікові особливості, етіологію 

та патогенез періодонтиту, класифікацію періодонтитів та її обґрунтування. 
3. Засвоїти загальну симптоматику гострих та хронічних періодонтитів. 
Рівень практичних навиків 
Оволодіти: 
1. Технікою застосування стоматологічного інструментарію та методикою 

обстеження хворого на періодонтит. 
2. Засвоїти додаткові методи діагностики періодонтиту. 
Рівень професійних вмінь 
Вміти застосовувати комплекс основних та додаткових методів 

обстеження для діагностики та диференційної діагностики періодонтиту. 
Творчий рівень 
Вміти досліджувати взаємозв’язок між суб’єктивними та об’єктивними 

проявами періодонтиту. 
3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи: 
3.1. Базові знання, навики, вміння, необхідні для вивчення теми 
1. Знати анатомічну та гістологічну будову всіх груп зубів постійного 

прикусу та їх періодонту. 
2. Знати клінічні, патофізіологічні та патоанатомічні ознаки гострого та 

хронічного запалення. 
3. Вміти інтерпретувати рентгенологічне зображення анатомічних 

утворень щелепно-лицевої ділянки. 
4. Вміти діагностувати та лікувати карієс. 
5. Вміти діагностувати та лікувати пульпіт. 
3.2. Зміст теми заняття: 
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ПЕРІОДОНТИТ 

ЕТІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ 

Інфекція: 
екзогенна, 

гематогенна 

Травма: 
гостра, хронічна 

Інтоксикація 
сильнодіючі засоби 

 

СКАРГИ 

- біль - постійний, наростаючий, 
підсилюється при дотиканні 
- асиметрія обличчя (за рахунок набряку 
м’яких тканин) 
- підвищення температури тіла 

- біль – відсутній 

- зміна кольору зуба 

- наявність нориці 
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 Зовнішній вигляд зуба 
- каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба 
- пломба 
- інтактний зуб 
- травматичне ушкодження зуба 

 

 Зондування поверхневе та глибоке: 
- безболісне 

 

 Температурна реакція: 
- відсутня 

 

 Перкусія:  
 - болісна - безболісна  
 Стан м’яких тканин 

- гіперемія та набряк ясен та перехідної складки 
- пальпація болісна 
- деформація обличчя 
- нориця або рубець 
- симптом вазопарезу 

 

 Лімфовузли:  
 - болісні, рухомі, збільшені - не пальпуються  
 Рентгенологічні ознаки: 

- розширення та деформація періодонтальної щілини 
- дефект кісткової тканини округлої форми 
- дефект кісткової тканини без чітких меж 

 

 

ЗАГОСТРЕНИЙ ПЕРІОДОНТИТ 

Клінічні ознаки гострого 

періодонтиту 

Рентгенологічні ознаки 

хронічного періодонтиту 
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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.  

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://stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-

odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 
http://stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-

odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=76 
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%

D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81 
 
 

http://stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=76
http://stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=76
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
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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 будову періодонта (склад і 
напрям волокон, наявність клітин, 
кровопостачання, інервація) 

Схематично малюйте 
будову періодонту з 
позначенням 

 

2. Вивчити функції періодонту Перелічіть функції та 
поясніть, чим 
забезпечується кожна 
з них 

 

3. Вивчити, як змінюється періодонт до 
прорізування зубів, при втраті 
антагоніста, при підвищеному 
навантаженні на зуб, при гіперцементозі, 
запальних процесах, у зв’язку з віком 

Зверніть увагу на 
зміни періодонтальної 
щілини при вказаних 
станах 

 

4. Вивчити причини періодонтитів: 
а) інфекційних, 
б) хімічних, 
в) травматичних. 

Докладно розберіть 
причини 
періодонтитів 

 

5. Вивчити класифікацію періодонтитів Обґрунтуйте 
класифікацію 
періодонтитів 

 

6. Розібрати загальні симптоми, 
характерні для гострих і хронічних 
періодонтитів 

Перелічіть та 
обґрунтуйте 

 

7. Вивчити методи обстеження хворого 
на періодонтит (анамнез, огляд, 
пальпація, перкусія, ЕОД-діагностика, 
рентгенографія) 

Розмістить за 
ступенем значимості 
основні та додаткові 
методи обстеження 

 

 
3.5. Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 
А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

1. Будова періодонту та його взаємозв’язок з оточуючими анатомічними 
утвореннями. 

2. Назвіть вікові особливості будови періодонту  
3. Які функції виконує періодонт? 
4. Назвіть етіологічні фактори, що спричиняють розвиток періодонтиту. 
5. Які структурні зміни розвиваються в періодонті при хронічному запаленні? 
6. Класифікація періодонтитів та її обгрунтовування. 
7. Які симптоми характеризують гостре запалення періодонту? 
8. Назвати симптоми властиві хронічному запаленню періодонту. 
9. Які основні методи дослідження використовують при обстеженні хворих 

на періодонтит? 
10. Які допоміжні методи обстеження використовують при періодонтиті? 

 
Б. Тестові завдання до самоконтролю  

1. Який характер має біль при гострому періодонтиті? 
1. *Пульсуючий. 
2. Приступоподібний 
3. *Безперервний (постійний) 
4. Від температурних подразників 
5. *Наростаючий 
6. *Від механічних подразників 
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7. *Самовільний 

2. Які ознаки хронічного періодонтиту? 
1. Біль від температурних подразників? 
2. *Зміна кольору зуба. 
3. Біль при пальпації ділянки проекції верхівки коренів зуба. 
4. *Наявність Ro змін. 
5. Біль при накушуванні. 
6. *Наявність нориці. 
7. *Слабо позитивна перкусія. 

3. Назвіть форми хронічного періодонтиту (за класифікацією) 
1. Обмежений 
2. Дифузний 
3. *Фіброзний 
4. Гіпертрофічний 
5. *Гранулюючий 
6. Гранулематозний 
7. *Гангренозний 
8. Гранулематозний 

4. Яка форма періодонтиту відповідає таким рентгенологічним ознакам: 
деструкція кісткової тканини в апікальній ділянці з нечіткими межами? 

1. Гострий серозний. 
2. Гострий гнійний. 
3. Хронічний фіброзний. 
4. *Хронічний гранулюючий. 
5. Хронічний гранулематозний. 

5. При якій формі періодонтиту на рентгенівському знімку визначається 
деструкція кісткової тканини в апікальній ділянці з чіткими контурами, 
округлої форми? 

1. Гострий серозний. 
2. Гострий гнійний. 
3. Хронічний фіброзний. 
4. Хронічний гранулюючий. 
5. *Хронічний гранулематозний. 

6. Яка форма періодонтиту супроводжується такими рентгенологічними 
ознаками: періодонтальна щілина в апікальній частині розширена та 
деформована? 

1. Гострий серозний. 
2. Гострий гнійний. 
3. *Хронічний фіброзний. 
4. Хронічний гранулюючий. 
5. Хронічний гранулематозний. 

7. Для якої форми періодонтиту характерна поява симптомів вазопарезу? 
1. Гострий серозний. 
2. Гострий гнійний. 
3. Хронічний фіброзний. 
4. *Хронічний гранулюючий. 
5. Хронічний гранулематозний. 
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8. Характерною ознакою запалення верхівкового перідонтиту є біль. 

1. При дії температурного подразника. 
2. При зондуванні дна каріозної порожнини. 
3. При зондуванні вустя кореневого каналу. 
4. *При перкусії. 
5. *При накушуванні на зуб. 

9. Які скарги характерні для гострого запалення періонтиту? 
1. *Біль самостійний. 
2. *Біль постійний та наростає. 
3. *Біль підсилюється при накушуванні на зуб. 
4. Відсутність болю. 
5. Періодична поява болю. 

10. Які скарги характерні для хронічного періодонтиту? 
1. Гострий біль. 
2. *Періодична поява ниючого болю. 
3. *Відсутність скарг. 
4. *Зміна кольору зуба. 
5. Набряк слизової оболонки. 
В. Задачі для самоконтролю: 
№1. Хворий скаржиться на наявність порожнини в 36 зубі. Рік тому мав 

місце гострий приступоподібний біль. Об’єктивно: коронка 36 зуба значною 
мірою зруйнована темно-сірого кольору, порожнина зуба сполучається з 
каріозною порожниною. Глибоке зондування безболісне, температурна реакція 
відсутня. Вертикальна перкусія слабо позитивна. Який перебіг має періодонтит 
в даному випадку? 

Відповідь: хронічний. 
№2 Хворий скаржиться на сильний постійний біль в 23 зубі, що 

посилюється при дотикові до нього. П’ять днів тому хворий звертався до 
стоматолога з приводу пульпіту 23 зуба. Було накладено миш’яковисту пасту. 
Об’єктивно в 23 зубі порожнина ІІІ класу за Блеком, заповнена штучним 
дентином. Перкусія різко позитивна. Після зняття пов’язки – зондування 
безболісне, температурна реакція відсутня. Вкажіть причину розвитку 
періодонтиту та характер його перебігу. 

Відповідь: перебування миш’яковистої пасти в зубі перевищує 24 години. 
Гострий перебіг. 

№3. Хворий скаржиться на сильний постійний біль в 21 зубі, який 
посилюється при доторканні до нього, що з’явився після спортивної травми два 
дні тому. Об’єктивно колір 21 зуба рожево-синій, перкусія болісна, має місце 
патологічна рухомість ІІ ступеню. Чим обумовлена така симптоматика? 

Відповідь: розривом судинно-нервового пучка зуба, ушкодженням 
зв’язкового апарату періодонту або переломом кореня, розвитком гострого 
запалення. 

№4. Хворий звернувся зі скаргами на наявність порожнини в 45 зубі. 
Декілька років тому зуб лікувався з приводу пульпіту, тиждень тому пломба 
випала. Об’єктивно: в 45 зубі каріозна порожнина, що сполучається з 
порожниною зуба, у вусті кореневого каналу м’яка пломбувальна маса. На 
альвеолярному відростку в ділянці кореня 45 зуба рубець розміром 3 мм. 
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Перкусія зуба безболісна. Поставте попередній діагноз. Які потрібно провести 
обстеження для встановлення остаточного діагнозу? 

Відповідь: Вторинний хронічний карієс в депульпованому 45зубі. 
 Визначення симптому вазопарезу (Лукомського). 

 Проведення рентгенологічного дослідження для вивчення 
стану періапікальних тканин. 

№5. Хворий звернувся зі скаргами на сильний пульсуючий постійний біль 
в 21 зубі. Найменший дотик до зуба викликає підсилення болю. Три дні тому 
хворий отримав спортивну травму. Об’єктивно. Верхня губа набрякла, 
перехідна складка заокруглена, почервоніла, болісна при пальпації, 21 зуб має 
рожевий колір, та патологічну рухомість І ст.. Призначте дослідження для 
встановлення діагнозу. Який перебіг захворювання. 

Відповідь: Рентгенологічне дослідження для діагностики можливого 
перелому кореня 21 зуба. 

Гострий перебіг запального процесу. 
№6. Хворий скаржиться на підвищення температури тіла, різкий біль в 

зубі при накушуванні. Об’єктивно: каріозна порожнина сполучається з 
порожниною зуба, перкусія зуба різко болісна. Для якого перебігу періодонтиту 
характерна така клінічна картина? Призначте додаткові обстеження для 
уточнення діагнозу. 

Відповідь: Для гострого або загостреного перебігу, рентген дослідження. 
 
4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 
4.1. Перелік навчальних практичних завдань 
1. Вивчіть причини розвитку періодонтитів (інфекційних, токсичних, 

травматичних). 
2. Обґрунтуйте класифікацію періодонтитів. 
3. Вивчіть та обґрунтуйте загальні симптоми характерні для гострих та 

хронічних періодонтитів. 
4. Розмістіть за ступенем значимості основні та додаткові методи 

обстеження. 
4.2. Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 
Завдання Вказівки Примітки 

І. Проведіть основні методи дослідження 
Опитування хворого Доброзичливе 

ставлення лікаря 
викликає довіру у 
хворого. Правильна 
постановка питань, 
уважне вислуховування 
відповідей і аналіз 
лікарем даних, 
отриманих зі слів 
хворого, допомагають 
лікарю скласти план 
обстеження і лікування 
хворого 

 

1. Скарги: 
- можуть бути відсутні 

 безсимптомний перебіг 
характерний для 
хронічного періодонтиту 
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Завдання Вказівки Примітки 

- скарги на зміну 
кольору зуба 

 характерні для 
хронічного періодонтиту 
або гострої травми 

- скарги на біль в зубі  біль при накушуванні на 
зуб характерний для 
гострого і загостреного 
хронічного періодонтиту 

- скарги на зміну 
конфігурації обличчя, 
наявність припухлості 
в щелепно-лицевій 
ділянці, підвищення 
температури тіла 

 Характерна для 
запальних захворювань 
щелеп, м’яких тканин 
обличчя, лімфовузлів, 
слинних залоз, гострих і 
загострених 
періодонтиів, 
ускладнених 
періоститом. 

2. Анамнез 
захворювання 

 Для постановки діагнозу 
важливо знати з чим 
пов’язаний початок 
захворювань, його 
тривалість і проведене 
лікування. 

3. Анамнез життя  Професійна шкідливість, 
шкідливі звички, поганий 
догляд за зубами можуть 
бути причиною 
захворювання або 
обтяжувати його перебіг. 

Огляд: 
- зовнішнього вигляду 

хворого 

 
Стоматологічне крісло, 
інструменти, природне 
або штучне освітлення, 
історія хвороби 

 
Вивчення зовнішнього 
вигляду хворого дозволяє 
лікарю визначити його 
психоемоційний стан та 
оцінити деформацію 
обличчя при її наявності. 

- переддвір’я 
порожнини рота 

 Дзеркало лівою рукою 
встановлюється в ротовій 
порожнині так, щоб пучок 
відображеного світла 
освітлював ділянку, що 
досліджується. 
Визначається наявність чи 
відсутність, запальної 
гіперемії, набряку та 
нориць 

- власне порожнини 
рота 

 Огляд зубів слід 
проводити, починаючи з 
молярів нижньої щелепи 
справа наліво, а зуби 
верхньої щелепи тому ж 
порядку зліва направо. 

2.Зондування Зонд кутовий Зондування можна 
визначити: 
1) осередки 
розм’якшеного дентину 
2) глибину каріозної 
порожнини 
3) наявність або 
відсутність болючості дна 
порожнини 
4) наявність сполучення 
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Завдання Вказівки Примітки 

каріозної порожнини з 
порожниною зубів. 

3. Перкусія 
(порівняльна) 

Стоматологічний зонд 
або пінцет 

Легке постукування по 
зубу протилежним кінцем 
зонда в вертикальному 
або горизонтальному 
напрямках при 
нормальному стані 
періодонту не викликає 
болісного відчуття у 
хворого. 

4. Температурна проба Вода кімнатної 
температури або 
підігріта до 60-700С, 
ватні тампони 

Відсутність болю свідчить 
про некроз пульпи 

5. Пальпація Пальці рук повинні 
бути з коротко 
підстриженими 
кігтями, без лаку та 
прикрас, в гумових 
рукавичках 

За допомогою пальців 
можна визначити зміну 
тургора м’яких тканин, 
стан лімфовузлів 

ІІ. Проведіть додаткові методи обстеження: 
1. Визначення 

електророзбудливост
і пульпи зуба 

Апарат ОД-2М, ІВН - І Показник ЕОД вище 80-
100 мкА свідчать про 
повну загибель пульпи 

2. Рентгенографія Рентген-кабінет На рентгенограмах зубів 
при хронічних 
періодонтитах 
спостерігається в ділянці 
верхівки зуба, 
деформація 
періодонатльної щілини 
або розрідження 
кісткової тканини з 
нечіткими або чіткими 
межами. При гострому 
періодонтиті – 
розширення 
періодонтальної щілини. 

3. Радіовізіографія Рентген-кабінет -//- 
ІІІ. Заповніть історію хвороби 
 Історія хвороби Правильне оформлення 

історії хвороби включає 
обґрунтовування 
попереднього і 
остаточного діагнозу, 
план лікування, 
динаміку перебігу 
хвороби, ефективність 
лікування 

 
4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття: 
 стоматологічний пацієнт; 
 інструменти основного стоматологічного набору; 
 рентгенологічні знімки (прицільні та ортопантомограми); 
 апарат електроодонтодіагностики. 
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5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 
 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до заняття 
за темою: „Обстеження хворого на періодонтит. Методи діагностики 
періодонтиту ” – Вдосконалення методів діагностики періодонтитів. 

 
1.  Дегтярева Л.А., Авдонина Л.И. Анализ методов оценки состояния 

околоверхушечных тканей зуба при хроническом верхушечном периодонтите // 
Український стоматологічний альманах. -Полтава, 2005,N N3.-С.22-26 

2. Максютенко А.С. Калиновский Д.К. Использование современных 
цифровых методов диагностики хронических периодонтитов и заболеваний 
слизистой оболочки полости рта при проведении телеконсультаций в 
стоматологи // Український журнал телемедицини та медичної телематики. -
Донецьк, 2008. т.Том6,N N2.-С.133-136  

3. Майбородин И.В., Гаврилова В.В., Колмакова И.А. Возрастно-
половые особенности тканей десны в норме и при хроническом верхушечном 
периодонтите // Стоматология, 2009. т.Том88,N N2.-С.29-33  

4. Юнакова Н.Н. Алгоритм диагностики и лечения хронических форм 
периодонтитов у лиц с персистирующей вирусной инфекцией // Дентальные 
технологии. -Харьков, 2009,N N1.-С.6-8 

5. Алехина О.В. Дополнительные возможности диагностики 
хронических форм периодонтита/О. В. Алехина, Е. И. Журочко, О. П. 
Прокопенко // Современная стоматология. -Киев: Издательство Эксперт ЛТД, 
2010, № 1.-С.10-12 
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