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КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ГОСТРОГО  

ПЕРІОДОНТИТУ                                                                                        
(1година) 

I. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.  
 

Загальні патологічні процеси в періодонті розвиваються як і в інших утво-

реннях сполучнотканинного типу. В той же час особливості структури періодо-

нту зумовлюють цілий ряд моментів, характерних тільки для цього захворю-

вання. Перш за все необхідно пам’ятати, що періодонтальна щілина являє со-

бою відносно замкнутий простір, який виповнено періодонтальною тканиною. 

При гострих запаленнях періодонту перш за все необхідно враховувати харак-

тер ексудату, оскільки саме він в основному буде зумовлювати особливості 

клінічної картини захворювання. В клінічній практиці найчастіше лікар зустрі-

чається з періодонтитами, які виникають під впливом інфекції і переважно роз-

виваються як ускладнення при запаленнях пульпи або внаслідок помилок, при-

пущених при ендодонтичних втручаннях. 

 
 
II. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ. 
 
Рівень теоретичних знань 
1. Знати класифікацію гострих форм періодонтитів. 
2. Знати основні механізми та фази розвитку запального процесу в періодонті. 
3. Вивчити клінічні прояви гострого серозного та гострого гнійного періодон-
титу. 
4. Засвоїти принципи діагностики та диференційної діагностики гострого серо-
зного та гнійного періодонтиту. 
 
Рівень практичних навиків 
1. Оволодіти технікою використання основного стоматологічного інструмента-
рію і матеріалів, а також стоматологічним обладнанням у терапевтичній стома-
тології  при обстеженні хворих на періодонтит. 
2. Оволодіти методикою  виконання стоматологічних  маніпуляцій при діагнос-
тиці та диференційній діагностиці  гострих форм періодонтитів. 



  
Рівень професійних вмінь 
1. Вміти проводити обстеження хворого з гострим пнріодонтитом.  
2. Вміти правильно визначити діагноз гострого періодонтиту. 
3. Оволодіти вміннями проводити диференційну діагностику гострих форм пе-
ріодонтитів. 
  
Творчий рівень 
1. Вміти досліджувати правильність встановленого діагнозу та обґрунтованість 
запропонованого лікування гострого періодонтиту. 
2. Розвинути почуття професійної відповідальності за правильність дій при об-
стеженні, встановленні діагнозу та ендодонтичному лікуванні хворих. 
 
III.МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 
3.1. Базові знання, навички, вміння, необхідні для вивчення теми. 
1. Знати анатомо-гістологічну будову періодонту. 
2. Знати класифікацію періодонтитів. 
3. Знати етіологію та патогенез гострого періодонтиту. 
4. Знати шляхи проникнення мікрофлори в періодонт. 
5. Володіти методикою обстеження хворого на періодонтит в клініці терапевти-
чної стоматології.  
6. Вміти інтерпретувати рентгенограми. 
7. Вміти перешкоджати виникненню помилок при  обстеженні хворого на  пері-
одонтит та знати, як їх виправити.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Зміст теми заняття. 
 

Гострий апікальний періодонтит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕТІОЛОГІЯ 

  неінфекційні     інфекційні 

травматичні 

   алергічні 

токсичні 

медикаментозні 

 
 ХАРАКТЕР 

ЕКСУДАТУ 

серозні 

гнійні 

Через кореневий канал 

По періодонтальній щілині 

Через кістково-мозкові от-
вори альвеолярного па-

тростка під окістя 

Через розплавлену кістку в  
тіло щелепи 

ШЛЯХИ 
РУХУ       
ЕКСУДАТУ 



Диференціально-діагностичні ознаки гострого серозного та гострого гнійного періодонтитів 
 

Діагноз 
Клінічні ознаки 

Анамнез Зовнішні ознаки і загальний стан здоров'я Стан регіонарних 
лімфатичних вузлів 

Гострий серозний 
періодонтит 

Зуб заболів уперше, була травма, болі 
продовжуються добу. 

 Загальний стан здоров'я незмінений або змінений незнач-
но, шкіра нормального кольору, Т0 тіла не підвищена. 

Можуть бути збіль-
шені або незмінені. 

Гострий гнійний пе-
ріодонтит 

Зуб заболів уперше, тривалість за-
хворювання - декілька днів. 

Підвищення   Т0 тіла до 38-400С, нездужання, дратівли-
вість, головний біль, порушення сну, збільшення СОЕ, лей-
коцитоз, обличчя асиметрично. Хворий апатичний. 

Збільшені, болісні 
при пальпації. 

Гострий гнійний 
пульпіт, ускладне-
ний перифокальним 
періодонтитом 

У зубі була наявна каріозна порож-
нина або лікувався раніше з приводу 
карієсу. 

Зміни загального стану незначні,  Т0 нормальна, шкіра но-
рмального кольору. 

Можуть бути боліс-
ні. Рідко незмінені. 

Гострий періостит 
В анамнезі - загострений Рt або кис-
та, що нагноїлася, абсцедуюча форма 
пародонтиту тощо. 

Шкіра гіперемована, напружена, головний біль, підвищен-
ня Т0 тіла, колатеральний набряк, асиметрія обличчя. 

Збільшені, болісні 
при пальпації. 

Гострий одонтоген-
ний остеомієліт 

Раніше були наявні захворювання 
каріозного походження або інші за-
хворювання зубо-щелепної системи 
на тлі  зниженого імунітету. 

Значне порушення загального стану здоров'я, блідість, 
млявість, підвищення Т0 тіла >380С, СОЕ, лейкоцитоз. 

Збільшені, болісні, 
можуть з’єднуватися 
в пакети. 

Білякоренева киста, 
що нагноїлася 

В анамнезі наявний зуб, який раніше 
болів чи лікувався, або травма. На  
Rh-грамі знайдена киста.  

Загальний стан здоров'я може бути порушеним, головний 
біль, підвищення Т0 тіла, збільшення СОЕ, лейкоцитоз. 

Збільшені, болісні 
при пальпації. 

Гострий одонтоген-
ний гайморит 

В анамнезі- незадовільне лікування 
або наявність зруйнованих зубів, які 
межують з гайморовою пазухою. 

Загальний стан здоров'я порушується, зниження апетиту, 
порушення сну, підвищення Т0 тіла до 390С, затруднення 
дихання, виділення слизу з носа, збільшення СОЕ, лейко-
цитоз. 

Збільшені, болісні 
при пальпації. 

Альвеоліт Видалення зуба 2-4 дні тому. 
Загальний стан здоров'я порушується, підвищення Т0 тіла 
до 37-380С, порушення сну, збільшення СОЕ, лейкоцитоз. 
Зовнішній вигляд -змучений. 

Збільшені, болісні 
при пальпації. 



Диференціально-діагностичні ознаки гострого серозного та гострого гнійного періодонтитів 
 

Діагноз 
Клінічні ознаки 

Характер болю Стан слизової оболонки біля причинного 
зуба 

Гострий серозний періодонтит 
Постійний ниючий біль, який підсилюється при наку-
шуванні. Хворий точно вказує на уражений зуб. Немає 
іррадіації. 

Ясна в ділянці причинного зуба набряклі пере-
хідна складка гіперемована, згладжена, болісна 
при пальпації. 

Гострий гнійний періодонтит 

Пульсуючий, рвучкий біль. Відчуття зуба, що виріс, у 
зв’язку з чим рот напіввідкритий,слинотеча. Іррадіює 
вздовж гілок трійчастого нерва. Не реагує на термічні 
подразники. 

Ясна гіперемовані, набряклі, перехідна складка 
різко болісна при пальпації, згладжена не тіль-
ки в ділянці причинного зубу, але і в ділянці 
розташованих поруч зубів. 

Загострений гнійний пульпіт, 
ускладнений перифокальним 
періодонтитом 

Нападопоподібний біль, котрий іррадіює. Підсилюєть-
ся під впливом термічних подразників. 

Зміни незначні. Може спостерігатися боліс-
ність при пальпації в ділянці причинного зубу. 

Гострий періостит Пульсуючий, рвучкий біль, котрий швидко посилюєть-
ся. 

Ясна гіперемовані, набряклі. Перехідна склад-
ка згладжена в ділянці 2-3 зубів. Пальпація бо-
лісна.  

Гострий одонтогенний остео-
мієліт 

Пульсуючий, рвучкий біль, котрий швидко посилюєть-
ся. 

Перехідна складка згладжена  з обох сторін 
альвеолярного паростка. В центрі набряклих 
тканин  формується інфільтрат. Може спосте-
рігатися тризм.  

Білякоренева кіста,  
що нагноїлася 

Біль постійний, ниючий, іррадіює вздовж гілок трійча-
стого нерва. 

Слизова оболонка в ділянці кісти набрякла, ін-
фільтрація оточуючих тканин . Позитивний 
симптом "пергаментного хрусту". Пізніше 
симптом флуктуації.  

Гострий одонтогенний гаймо-
рит 

Біль і важкість у відповідній половині обличчя. Біль 
іррадіює в лобну, потиличну, скроневу ділянку і верхні 
зуби, а також іррадіює вздовж гілок трійчастого нерва.  

Перехідна складка може бути набряклою і 
згладженою. 

Альвеоліт Біль постійний, ниючий. Іррадіює вздовж гілок трійча-
стого нерва. 

Ясна біля рани набряклі, гіперемовані, різко 
болісні при дотику. Стінки  лунки оголені, 
вкриті грязно-сірим нальотом. Тризм. 



Диференціально-діагностичні ознаки гострого серозного та гострого гнійного періодонтитів 
 

Діагноз Клінічні признаки 
Стан причинного зубу Дані рентгенограми та ЕОД 

Гострий серозний 
періодонтит 

Зуб може бути інтактним у випадку травми, заплом-
бованим або ураженим карієсом. Вертикальна пер-
кусія болісна. 

Змін на рентгенограмі немає. ЕОД >100 мкА 

Гострий гнійний 
періодонтит 

Вертикальна і горизонтальна перкусія різко болісні. 
Зуб рухливий. Зондування безболісне. 

Зміни у вигляді завуальованості кісткової структури альвео-
лярного паростка у ділянці верхівки або розширення періодо-
нтальної щілини та тіні від ексудату при наявності великої 
кількості гною.  
ЕОД >100 мкА 

Гострий гнійний 
пульпіт, ускладне-
ний перифокаль-
ним періодонтитом 

Глибоке зондування дна каріозної порожнини різко 
болісно. Перкусія болісна. Зуб нерухливий. 

Зміни в періапікальній ділянці на рентгенограмі відсутні. 
ЕОД – 60-80 мкА 

Гострий періостит 
Зуб має каріозну порожнину або запломбований. 
Перкусія болісна в ділянці  декількох зубів. Може 
бути рухливим. 

Завуальованість, втрата чіткості кісткового малюнка. 

Гострий одонто-
генний остеомієліт 

Зуб (або зуби) зруйновані каріозним процесом, змі-
нений в кольорі, може бути рухливим. Перкусія ви-
кликає  різкий біль трійчастого нерва. 

На рентгенограмі протягом перших 5 діб зміни не визнача-
ються, якщо до того не було хронічного періодонтиту, кісти, 
пародонтита; пізніше - осередок розрідження з нечіткими ко-
нтурами. 

Білякоренева кіста, 
що нагноїлася 

Зуб змінений у кольорі, рухливий,  вертикальна пер-
кусія болісна. Симптом "дрижання кореня". 

Осередок розрідження  кісткової тканини > 0,5 см у ділянці 
верхівки кореня причинного зуба з нечіткими розмитими кон-
турами. 

Гострий одонто-
генний гайморит 

Зуби, які примикають до гайморової пазухи, зруйно-
вані, змінені в кольорі. Перкусія викликає різкий 
біль з іррадіюванням на відповідну половину щеле-
пно-лицьової ділянки.  

На рентгенограмі альвеолярного паростка помітні явища хро-
нічного періодонтиту, кістогранульома. Структура кісткової 
перегородки між осередком запалення у верхівки зуба і дном 
верхньощелепної пазухи порушена. На рентгенограмі верх-
ньощелепної пазухи визначається завуальованість або затем-
нення верхньощелепної пазухи.  

Альвеоліт Зуб відсутній. Дефект кісткової тканини відповідає формі лунки видаленого 
зуба або в наявності фрагмент не видаленого кореня зуба. 
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МЕДпресс-информ, 2007. - 128 с. 
3.  Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача. - Полтава: 
Дивосвіт, 2007. -236 С. 
4.  Педорец А.П., Пеиляєв А.Г., Педорец Н.А. Предсказуемая эндодонтия. - До-
нецк: Норд-Прес, 2006. -364 С. 
5.  Садовский В. В. Депофорез. -М.: Медицинская книга, 2004. -48 С. 
6.  Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия: инструменты, мате-
риали, методы. -2002. - 208 с. 

 
Електронні джерела 
 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-
odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-
razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D
1%81%D0%B8%D1%81 
 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81


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

Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
1. Вивчити етіологію 
та патогенез гострих 
періодонтитів 
 

1.Назвати основні етіологічні 
фактори розвитку гострого 
серозного та гнійного періо-
донтиту. 
2. Перелічити шляхи проник-
нення інфекції в періодонт. 
3. Назвати фази розвитку гос-
трого гнійного періодонтиту. 

 

2. Вивчити клініку 
гострого серозного та 
гнійного періодонти-
ту. 
 

1. Назвати основні клінічні 
прояви гострого серозного та 
гнійного періодонтиту. 
2. Вказати, чи є специфічні 
рентгенологічні зміни при го-
строму періодонтиті. 
3. Перелічити, які морфологі-
чні зміни відбуваються в пері-
одонті при гострому запаль-
ному процесію 

 

3. Засвоїти принципи 
діагностики гострих 
періодонтитів. 

1. Дати перелік основних ме-
тодів діагностики гострих пе-
ріодонтитів: 
а) перелічити клінічні методи; 
б) назвати додаткові методи.  

 

4. Засвоїти методику 
проведення диферен-
ційної діагностики. 

1. Вказати захворювання, з 
якими необхідно диференцію-
вати гострі періодонтити. 
2. Перелічити диференційно-
діагностичні ознаки гострого 
серозного та гнійного періо-
донтиту. 
3. Записати у вигляді таблиці 
диференційної діагностики.  

 

 
3.5. Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі. 
 
А. Теоретичні питання для самоконтролю: 
1. Назвіть загальну симптоматику гострого періодонтиту. 
2. Як потрібно проводити обстеження хворого з гострим періодонтитом? 
3. Викладіть клінічну картину гострого серозного періодонтиту. 
4. Перелічіть морфологічні зміни при гострому серозному періодонтиті. 

5. Проведіть диференційну діагностику гострого серозного періодонтиту. 



6. Викладіть клінічну картину гострого гнійного періодонтиту. 
7. Які морфологічні зміни відбуваються при гострому гнійному періодонтиті? 
8. Проведіть диференційну діагностику гострого гнійного періодонтиту. 
9. Вкажіть шляхи евакуації ексудату при гострому гнійному періодонтиті.    
 
Б. Тестові завдання для самоконтролю репродуктивного рівня теоретич-
них знань: 
 
1. Найбільш поширеним етіологічним чинником гострого періодонтиту є: 
 *А. Мікробний.  
   В. Травматичний. 
   С. Алергічний. 
   D. Хіміко-токсичний. 
   Е. Фізичний.  
2. Головний шлях проникнення мікроорганізмів та їх токсинів у періодонт:  
*А.Через кореневий канал . 
  В. Маргінальний. 
  С. Контактний. 
  D. Гематогенний. 
  Е. Лімфогенний. 
  
3. При гострому серозному періодонтиті хворий скаржиться на: 
 *А. Постійний ниючий біль в зубі, який посилюється при накушуванні. 
   В. Самовільний біль зі світлими проміжками. 
   С. Біль від хімічних подразників.  
   D. Нападоподібний біль, що посилюється вночі. 
   Е. Зуб не турбує. 
 
4. Дані ЕОД при гострому періодонтиті складають: 
*А. Більше 100 мкА. 
  В. 2-6 мкА.  
  С. 15-25 мкА. 
  D. 25- 35 мкА. 
  Е. до 60 мкА. 
5. Рентгенологічні ознаки при гострому серозному періодонтиті: 
 *А. Незначне розширення періодонтальної щілини на пізніх етапах розвитку. 
   В. Деструкція періодонтальної щілини у апекса з нечітким контуром. 
   С. Деструкція періодонтальної щілини у апекса з чітким контуром до 5 мм. 
   D. Деструкція періодонтальної щілини  з чітким контуром більше 5 мм.  
   Е. Має місце секвестр. 
  
6. Основною діагностичною ознакою гострого гнійного періодонтиту є: 
 *А. Інтенсивний біль пульсуючого характеру з ірадіацією, який посилюється 
при торканні до зуба, наявність набряку м’яких тканин, погіршення загального 
стану. 
  В. Зміна кольору зуба. 
  С. Рухомість зуба. 



  D. Біль від хімічних подразників. 
  Е. Відсутність скарг. 
 
7. Рентгенологічні ознаки при гострому гнійному періодонтиті: 
 *А. Періодонтальна щілина розширена, наявна тінь від інфільтрату. 
   В. Деструкція кісткової тканини у апекса з чітким контуром. 
   С. Деструкція періодонтальної щілини у апекса з нечітким контуром. 
   D. Деформація періодонтальної щілини у верхній третині. 
   Е. Не має змін. 
 
8. Зміни слизової оболонки при гострому серозному періодонтиті:  
*А. Незначні гіперемія та набряк у верхівки зуба. 
  В. Виражена гіперемія та набряк в ділянці декількох зубів. 
  С. Наявність нориці з гнійним відділенням. 
  D. Наявність рубця. 
  Е. Слизова не змінена. 
  
9. Хворий В., 19 років, скаржиться на постійний біль в 22 зубі, який посилюєть-
ся при накушуванні, відчуття « вирослого» зуба; в анамнезі травма верхньої 
щелепи. Об’єктивно: 22 зуб інтактний, вертикальна перкусія різко болюча; вер-
хня губа набрякла, перехідна складка в області 22 зуба гіперемійована. Який 
метод дослідження необхідно провести для встановлення діагнозу?  
 *А. Рентгенографія.  
   В. Термометрія. 
   С. Бактеріологічне дослідження.  
   D. Реодентографія. 
   Е. Глибоке зондування. 
 
10. Хворий С. протягом доби скаржиться на постійний біль та біль при накушу-
ванні в 25 зубі. Об’єктивно: в 25 зубі каріозна порожнина, що не сполучається з 
порожниною зуба, зондування порожнини та термопроба безболісні, вертика-
льна перкусія болюча. На рентгенограмі змін не виявлено. Найбільш імовірний 
діагноз: 
 *А. Гострий серозний періодонтит. 
   В. Гострий гнійний періодонтит. 
   С. Загострений хронічний періодонтит. 
   D. Гострий серозний пульпіт. 
   Е. Гострий гнійний пульпіт . 
 
В. Задачі для самоконтролю.  
 
1). Хворий Т. скаржиться на постійний ниючий біль в 37 зубі, біль посилюється 
при доторкуванні до зуба і трохи затихає від холодної води. Відмічається слаб-
кість, головний біль, температура тіла 38 С. Об’єктивно: на дистально- апрок-
симальній та жувальній поверхнях 37зуба пломба із композиційного матеріалу, 
перкусія різко болюча, зуб рухливий, перехідна складка згладжена, відмічаєть-
ся гіперемія і набряк, болісність при пальпації. 



      1. Встановіть попередній діагноз. 
      2. Які методи дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу? 
Еталон відповіді: 1. Гострий гнійний періодонтит 37 зуба. 
                              2. Рентгенографію 37 зуба. 
 
 

2). Пацієнт П., 25 років, скаржиться на постійний локалізований біль в 36 зубі, 
що посилюється при накушуванні і доторканні до зуба. Зуб заболів вперше, 
біль триває добу.  
Об’єктивно: коронка зуба в кольорі не змінена, каріозна порожнина в межах 
парапульпарного дентину, з порожниною зуба не сполучається, перкусія різко 
болюча. Слизова оболонка в ділянці зуба гіперемійована, болісна при пальпації, 
на рентгенограмі змін немає . 

1. Поставте діагноз. 
2. З якими захворюваннями необхідно провести диференційну діагностику? 

Еталон відповіді:  1. Гострий серозний періодонтит 36 зуба. 
                          2.Гострий гнійний періодонтит,  загострений хронічний пері-
одонтит, гострий дифузний пульпіт, гострий гайморит. 
 

3). Пацієнту С, 42 роки, під час огляду лікарем-стоматологом було встановлено 
діагноз хронічного фіброзного пульпіту 27 зуба і, з приводу цього ,  накладено 
миш’яковисту пасту на розкритий ріг пульпи. У встановлений термін хворий до 
лікаря не з’явився. Через тиждень у нього з’явився постійний біль в 27 зубі, що 
різко посилювався при накушуванні та доторкуванні до зуба.  
При огляді: накладена раніше  пов’язка збережена, перкусія різко болюча, сли-
зова оболонка в ділянці зуба гіперемійована. 

1. Встановіть діагноз. 
2. Вкажіть причину ускладнення. 

Еталон відповіді:  1. Гострий токсичний періодонтит 27 зуба. 
                               2. Порушення алгоритму лікування (токсична дія 
миш’яковистої пасти).  
 
 4). Хвора С., 29 років, після травми скаржиться на пульсуючий постійний різ-
кий біль , що посилюється при накушуванні на 11 і 21 зуби. Об’єктивно: регіо-
нальні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації.  11 і 21 інтактні, перкусія 
різко болюча.  Слизова оболонка в проекції верхівок коренем 11 і 21 гіперемі-
йована, набрякла. Реакція на термічні подразники відсутня. На рентгенограмі: 
втрата чіткості малюнка губчастої кістки . 
    1. Встановіть діагноз. 
    2. Проведіть диференційну діагностику. 
Еталон відповіді: 1. Гострий гнійний періодонтит 11 і 21 зубів. 
                              2. Від гострого серозного періодонтиту відрізняє наявність 
вираженої гіперемії та набряка слизової, реакція лімфовузлів, рентгенологічна 
картина; від загострення хронічного періодонтиту – відсутність периапікальних 
змін; від гострого гаймориту – відсутність болі при пальпації передньої стінки 
верхнєщелепної пазухи та виділення гнійного ексудату з носа.   



5). У дівчини 17 років скарги на різкий біль при накушуванні на 15 зуб. В 
анамнезі: 2 тижні тому зуб лікували з приводу гострого дифузного пульпіту 
методом вітальної екстирпації.. Кореневий канал 15 зуба запломбований 
цинк-евгеноловою пастою з гутаперчевими штифтами з незначним виведен-
ням маси за верхівку, патологічних змін в периапікальних тканинах немає. 
Об’єктивно: перкусія різко болюча, слизова оболонка над 15 зубом гіперемі-
йована. 
    1.  Про яке ускладнення відносно 15 зуба йде мова? 
    2. Який етіологічний чинник найбільш імовірний? 
Еталон відповіді: 1. Гострий верхівковий періодонтит 15 зуба. 
                              2. Травматичний. 
 

 
 IV. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 
 
 4.1. Перелік навчальних практичних завдань:  
  
1. Оволодіти технікою виконання клінічних та додаткових методів обстеження 
хворих з гострим періодонтитом, вміти інтерпретувати отримані дані. 
2. Провести диференційну діагностику гострого серозного та гострого гнійного 
періодонтиту. 
3. Провести курацію пацієнта з гострим періодонтитом . 
 
4.2. Професійні алгоритми для оволодіння практичними навичками та 
професійними вміннями. 
 
№ Завдання Вказівки Примітки 

1. Оволодіти нави-
чками обсте-
ження хворого з 
гострим сероз-
ним та гострим 
гнійним періо-
донтитом. 

Виконувати у такій послідовності: 
1) Виявити скарги, зібрати анамнез. 

 
 
 
 
 2) Огляд пацієнта. 
 
 
 
 
 
 3) Клінічне обстеження «причинного» 
зуба: 
- наявність каріозної порожнини; 
- зміна кольру; 
- зондування каріозної порожнини; 
- перкусія; 
- рухливість зуба; 

Опитування 
проводити ак-
тивно, задавати 
конкретні пи-
тання. 
 
Звернути увагу 
на порушення 
загального ста-
ну, регіональні 
лімфовузли. 
 
Проводити обе-
режно. 



- зміни слизової оболонки, пальпація. 
 

2. Оволодіти нави-
чками прове-
дення додатко-
вих методів діа-
гностики та ін-
терпретації 
отриманих да-
них. 

1) Провести електроодонтодіагностику 
причинного зуба, оцінити результати. 
 
2) Описати рентгенограму. 
 
 
 
 
 

Вище 100 мкА 
 
 
Звернути увагу 
на наявність чи 
відсутність пе-
риапікальних 
змін. 
 
 
 
 

3. Провести кура-
цію пацієнта з 
гострим періо-
донтитом. 

1. В процесі обстеження виявити: 
-  скарги; 
-  особливості анамнезу; 
-  наявність колатерального набряка;   
-  реакцію збоку лімфовузлів; 
-  зміну загального стану; 
-  наявність периапікальної патології. 
2. Проаналізувати отримані результати 
обстеження. 
3. Встановити діагноз.  
 

Обов'язково ви-
вчити рентге-
нограми. 
 
 
 
 
Записати ре-
зультата обсте-
ження і діагноз 
в медичну кар-
ту. 

 
 
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 електроодонтодіагностики;. 
      - Набір нетипових ситуаційних задач, завдань, проблемних питань; 
      - Нормативні матеріали; 
 
V. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІСЛЯАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 
 
Тематика: "Новітні сучасні способи і методи діагностики гострого періодонти-
ту". 
 
Завдання для індивідуальної пошукової роботи: 
 
1) Вивчити сучасні тенденції в діагностиці і диференційній діагностиці гострих 
періодонтитів. 



 
2) Дослідити новітні технології і методики, що застосовуються в ендодонтії для 
діагностики захворювань періодонта. 
 
Завдання для групової пошукової дослідницької роботи студентів із вико-
ристанням методу кооперативних груп: 
  
Дослідити сучасні світові тенденції розвитку діагностичних методів в ендодон-
тії. 
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