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Тема: " Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічних 
періодонтитів"         (1 година) 

І.    Актуальність теми.  
Актуальність теми визначається високою захворюваністю населення 

України на хронічні форми періодонтиту, резистентністю до лікування, 
відсутністю високоефективної терапії, що призводить у кінцевому рахунку до 
втрати зубів та вторинної адентії. Таким чином, хронічні періодонтити мають 
велике медико-соціальне значення в сучасній терапевтичній стоматології, що 
обумовлено їх суттєвою частиною  (понад 70%)  в структурі захворюваності 
твердих тканин зубів, високими показниками тимчасових втрат працездатності 
при загостренні захворювання, та можливої первинної інвалідності при 
несвоєчасній та низько кваліфікованій медичній допомозі. 

Верхівкові періодонтити знижують якість життя людей, призводять до 
тимчасової втрати їх працездатності, аутосенсебілізації організму. Знання 
клініки захворювання верхівкового періодонтита необхідно, оскільки 
подібність за окремими симптомами різних форм періодонтитів ускладнює 
правильну діагностику захворювання. 

II.  Навчальні цілі заняття: 
Рівень теоретичних знань 

1. Знати клініко-анатомічні особливості взаємовідносин коренів різних груп 
зубів та структури альвеолярних відростків; 
2. Знати анатомо-гістологічні особливості будови періодонту зубів; 
3. Знати етапи, особливості обстеження хворого хронічними формами 
періодонтиту (техніку пальпації шкіри обличчя та регіональних лімфовузлів, 
перехідної складки, техніки вертикальної та горизонтальної перкусії зубів, 
симптомів характеризуючи пошкодження структури кісткової тканини); 
4. Знати особливості клінічних проявів фіброзного, гранулюючого, 
гранулематозного переодонтитів; 
5. Знати R-логічне зображення патологічних змін періодонтальної щілини при 
фіброзному, гранулюючому, гранулематозному періодонтитах під час ремісії; 
6. Знати принципи роботи апарату ЕОД. 

Рівень практичних навиків 
1. Оволодіти технікою  порівняльного аналізу стану перехідної складки в 
ділянці хворого зуба та здорового з протилежного боку; 
2. Оволодіти технікою  порівняльної вертикальної та горизонтальної перкусії 
зубів; 
3. Оволодіти технікою  визначення симптому "тремтіння кореня"; 
4. Оволодіти технікою  визначення симптому вазопарезу; 

 Рівень професійних вмінь   
1. Вміти інтерпретувати дані рентгенологічного обстеження зубів, 
ортопантомографії  хворого на хронічний періодонтит;  
2. Вміти діагностувати на підставі отриманих клінічних та R-логічних даних 
різні форми хронічного періодонтита. 
3. Оволодіти вмінням проводити найбільш раціональне диференційне 
діагностичне обстеження хворого на хронічний періодонтит та хронічний 
гайморит, хронічний остеомієліт. 
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Творчий рівень 
Вміти досліджувати зв'язок між вогнищами одонтогенної інфекції та 

станом місцевого та загального імунітету. 
III. Матеріали доаудиторної самостійної роботи: 
3.1 Базові знання, навики, вміння, необхідні для вивчення теми  
1. Знати, що таке хронічний періодонтит зубів. 
2. Знати етіологію та патогенез хронічних періодонтитів. 
3. Вміти зібрати та оцінити дані загального анамнезу та результатів клінічних 
досліджень при хронічних періодонтитах зубів. 
4. Вміти інтерпретувати аналіз крові у нормі. 
5. Вміти діагностувати різні нозологічні форми ускладненого карієсу. 
6. Вміти запобігати виникнення помилок при лікуванні пульпіту, та аналізувати 
помилки ендодонтичного лікування зубів на рентгенограмах.  
3.2 Зміст теми заняття: Поряд з численними поглядами на механізм 
розвитку хронічного запального процесу у патогенезі цього захворювання 
безсумнівно визначено відношення помилок та ускладнення ендодонтичного 
лікування пульпітів зубів та участь імунних механізмів. Останнім часом значна 
кількість уваги приділяється дослідженням як клітинних, так і гуморальних 
факторів імунної системи на місцевому рівні у розвитку хронічних запальних 
захворювань періодонту. При цьому все більш необхідним стає вивчення 
імунних реакцій безпосередньо локально та у системному імунітеті, отримано 
дані щодо змін периферійної крові хворих. При діагностиці та моніторингу 
лікування хворих на хронічні форми періодонтиту велике значення має 
уточнення топографо-анатомічної оцінки ендодонтичного лікування, вибору 
антимікробних засобів і пломбувальних матеріалів, якості обтурації кореневих 
каналів зубів, рентгенологічних змін структури періодонту та 
навколоверхівкової ділянки альвеолярної кістки, що забезпечує розвиток  
захворювання і прогноз лікування. 
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Структурологічна схема заняття 

 
 

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. 

 

Клініка, діагностика хронічного 
періодонтита 

ФОРМА Клініка 
Скарги 

Діагностика 

-зовнішній огляд, пальпація шкіри та 
регіонарних лімф.вузлів; 

-огляд ураженого зуба, вертикальна 
та горизонтальна перкусії; 

-визначення симптомів “тремтіння 
кореня” Дюпюітрена; 

термометрія; 
зондування дна каріозної 

порожнини, устів кореневих 
каналів; 

-візуальна оцінка слизової, 
визначення нориці, симптома 
вазопореза; 

-визначення глибини та пальпація 
перехідної складки; 

-рентгенологічне обстеження 

- руйнування коронки зуба, 
зміна кольору; 

- потрапляння їжі, неприємний 
запах; 

- випадіння пломби; 
-біль при накушуванні; 
-поява нориці; 
-хитання зуба; 
-загальна слабкість 

Хронічний 

Фіброзний 

Гранулюючий 

Гранулематозний 
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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., Пиляев 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://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%
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 етіологічні 

фактори, що 
зумовлюють хронічні 
періодонтити. 

Яка роль мікроорганізмів у розвитку 
хронічних періодонтитів? Вкажіть, яка 
мікрофлора переважає при хронічних 
періодонтитах? 

 
 

2.  Вивчити основні теорії 
походження 
періодонтитів. 

Вкажіть особливості гістологічної 
будови періодонта та щелепної кістки. 
Шляхи потрапляння у періодонт 
мікрогранізмів та токсинів: а) через 
кореневий канал; б) маргінальний; в) 
контактний; г) гематогенний або 
лімфогенний. Теорії розвитку 
неінфекційних періодонтитів. 

 

3.  Вивчити гістологічні, 
патоморфологічні та 
клінічні ознаки, що 
характеризують  
хронічні форми 
періодонтитів 

Перелічить морфологічні ознаки 
хронічного запалення.  Спрогнозуйте 
можливість руйнації структур, що 
складають періодонтальну щілину і 
обумовлюють клінічні симптоми 
захворювання. 
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4.  Засвоїти принципи 
діагностики хронічних 
форм періодонтитів 

Перелічить основні ланки та характер 
змін при хронічному запаленні. 
Рентгенологічне зображення 
анатомічних утворень щелепно-
лицьової ділянки, бухт гайморових 
пазух, різцового каналу, ментального 
отвору. Уявити характер, 
консистенцію,склад та межі продуктів 
хронічного запалення, що обумовлює 
особливості клінічних проявів різних 
форм періодонтитів 

 

5.  Засвоїти методику 
проведення 
діагностичних проб. 

Визначіть зовнішній огляд, пальпацію 
шкіри та регіонарних лімфовузлів; 
огляд ураженого зуба, вертикальну та 
горизонтальну перкусію; 
симптом “тремтіння кореня” 
Дюпюітрена; термометрію;  ЕОД; 
зондування дна каріозної порожнини, 
устів кореневих каналів; 
візуальну оцінку слизової, існування 
нориці, симптома вазопореза; 
консистенції слизової оболонки при 
пальпації перехідної складки; 
рентгенологічне обстеження (межі 
періодонтальної щілини, її вигляд в 
нормі і при різних формах хронічного 
періодонтита, стан кореневих каналів, 
присутність пломбувальної маси, 
інородних тіл). 

 

6.  Засвоїти принципи 
диференційної 
діагностики  

Диференціювати в клініці 
терапевтичної стоматології різні 
форми хронічного періодонтита з 
загостреною хронічною формою 

і  і  
  

 

3.5 Матеріали для самоконтролю на доаудиторному етапі  
А. Теоретичні питання для самоконтролю: 
1. Анатомо-гістологічні та функціональні особливості періодонту. 
2. Основні функції періодонту.  
3. Класифікація хронічних форм періодонтитів.  
4. Етіологічні фактори, що зумовлюють розвиток хронічних періодонтитів. 
5. Патогенез хронічних періодонтитів. Перелічить існуючі теорії. 
6. Охарактеризуйте клініку хронічного фіброзного періодонтита. 
7. Охарактеризуйте клініку хронічного гранулюючого періодонтита. 
8. Охарактеризуйте клініку хронічного гранулематозного періодонтита. 
9. Дайте порівняльну рентгенологічну характеристику руйнування періодонту 

в залежності від форм хронічного періодонтита. 
10. З якими захворюваннями потрібно проводити диференційну діагностику 

хронічних форм періодонотитів. 
Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня теоретичних 
знань 
1. Вкажіть клініко-діагностичні ознаки хронічного гранулючого періодонтита 

Скарги хворого:  
a) біль при накушуванні; 
b) біль від термічних подразників; 
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c) на потрапляння їжі в порожнину зуба; 
d) * на періодичне виникнення нориці на слизовій оболонці; 
e) на асиметрію лиця; 

2. Які рентген-симптоми характеризують фіброзний періодонтит: 
a) * розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня; 
b) звуження  періодонтальної щілини при наявності гіперцементоза; 
c) деструкція кісткової тканини округлої форми; 
d) розповсюдження патологічного процесу на ділянку фуркації, при 

порушенні цілісності дна порожнини зуба, або стінки кореня зуба; 
e) остеоліз верхівки кореня зуба. 

3. Провідною диференціально-діагностичною ознакою хронічного 
гранулюючого періодонтиту є: 

a)   * рентгенологічне вогнище розрідження периапікальних тканин  з 
нечіткими контурами ; 

b)  конвергенція коронок зубів; 
c)  скарги на періодично виникаючі болі в області зуба; 
d)  наявність нориці; 
e)  зміна кольору коронки зуба. 

4. Стан каріозної порожнини, найбільш притаманний хронічному верхівковому 
періодонтиту: 

a) ٭ глибока й широка, безболісна при зондуванні дна і стінок, пульпова 
камера відкрита; 

b) глибока й широка, болісна при препаруванні з щільним дном; 
c) глибока й широка, дещо болісна при препаруванні з розм'якшеним дном; 
d) глибока й широка, сполучається з порожниною зуба, дещо болісна при 

препаруванні; 
e) каріозна порожнина відсутня. 

5.   Хронічний гранульоматозний періодонтит диференціюють із: 
a) * радикулярною кістою; 
b) ретроградним пульпітом; 
c) хронічним гангренозним пульпітом; 
d) хронічним гіпертрофічним пульпітом; 
e) початковим карієсом. 

6. Провідною диференціально-діагностичною ознакою  хронічного 
гранулюючого періодонтиту є 

a) * рентгенологічне вогнище розрідження периапікальних тканин  з 
нечіткими контурами; 

b) конвергенція коронок зубів; 
c) скарги на періодично виникаючі болі в області зуба; 
d) наявність нориці; 
e) зміна кольору коронки зуба. 

7. Вплив вогнища хронічного запалення при верхівковому періодонтиті на 
організм 

a) розвиток одонтогенного хроніосепсису; 
b) інфікування тканин пародонту; 
c) імунізація організму; 
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d) відсутній; 
e) інфікування кореневого каналу. 

8.  Вкажіть клініко-діагностичні ознаки хронічного гранулюматозного 
періодонтита 

Скарги хворого:  
a) * біль при накушуванні, а також при фізичному навантаженні на 

організм; 
b) біль від термічних подразників; 
c) на потрапляння їжі в порожнину зуба; 
d) на періодичне виникнення нориці на слизовій оболонці; 
e) на асиметрію лиця. 

9. Рентгенологічні ознаки при хронічному гранульоматозному періодонтиті: 
a) * деструкція кісткової тканини до 5 мм з чіткими контурами в проекції 

апікальної ділянки кореня; 
b) має місце секвестр; 
c) деструкція кісткової тканини в апікальній ділянці з нечіткими контурами; 
d) розширення періодонтальної щілини в апікальній ділянці; 
e) деформація періодонтальної щілини. 

10. Рентгенологічні ознаки при хронічному фіброзному періодонтиті: 
a) періодонтальна щілина в апікальній ділянці недеформована та 

нерозширена 
b) деструкція кісткової тканини в апікальній ділянці з нечіткими контурами 
c) періодонтальна щілина розширена на всьому протязі 
d) деструкція кісткової тканини з чіткими контурами в апікальній ділянці 
e) * деструкція періодонтальної щілини 

В. Задачі для самоконтролю: 
1. Хворий С., 42 роки, скаржиться на наявність порожнини у 36 зубі. Зуб 

раніше лікувався. Обличчя симетрично. Об'єктивно: збільшені підщелепні 
регіонарні лімфатичні вузли. На жувально-дистальній поверхні 36 зуба глибока 
каріозна порожнина сполучається з порожниною зуба. Зондування дна та стінок 
каріозної порожнини безболісні, реакція на термічні подразники відсутня. На 
слизовій оболонці в ділянці медіального кореня 36 зуба спостерігають рубець, 
симптом вазапарезу позитивний.   

1. Які додаткові клінічні методи дослідження необхідно провести для 
визначення діагнозу. 

2. Визначте попередній діагноз. 
Відповідь: 
1. R-графію 36 зуба, винаходження нориці. 
2. Хронічний гранулюючий періодонтит 36 зуба. 
2. Хвора К., 37 років, скаржиться на наявність порожнини в 47 зубі. 

Раніше зуб лікувався, але пломба випала. Об'єктивно: коронка зуба значно 
зруйнована. Він має сірий колір. При зондуванні дна каріозної порожнини 
визначається сполучення з пульповою камерою. При зондуванні - безболісне. 
На температурні подразники зуб не реагує. Порівняльна перкусія з інтактними 
відрізняється неприємними відчуттями. Слизова оболонка біля причинного 
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зуба пастозна, з явищами застійної гіперемії. В ділянці проекції верхівки 
коренів 47 зуба - невеликий рубець. 

1. Які додаткові клінічні методи дослідження необхідно провести для 
визначення діагнозу. 

2. Визначте попередній діагноз. 
Відповідь: 
1. R-графію 47 зуба, симптом "тремтіння кореня", "пергаментного 

хрусту"(Дюпюітрена) 
2. Хронічний гранулюючий періодонтит. 
3. Хвора P., 28 років, скаржиться на зміну кольору 21 зуба. Біля 1,5 року 

тому відбулася травма цього зуба. До стоматолога не зверталася. Об'єктивно: 
зуб інтактний, сірого кольору. Визначається рухомість І ступеня. На термічні 
подразники зуб не реагує, перкусія 21 зуба слабо болісна, симптом відбитого 
удару позитивний. 

1. Які методи дослідження необхідно застосувати для визначення 
діагноза? 

2. Визначте діагноз. 
Відповідь: 
1. R-графію 21 зуба. Рентгенологічно визначається деструкція 

періодонтальної щілини, вогнище резорбції кісткової тканини у верхівки 21 
зуба, розмірами 2х3 мм з чіткими контурами.. 

2. Хронічний гранулематозний періодонтит. 
4. При санації військовослужбовця в пацієнта було знайдено глибоку 

каріозну порожнину на жувальній поверхні 36 зуба. Вона мала сполучення з 
порожнину зуба. Зондування цієї ділянки, вертикальна та горизонтальна 
перкусії були безболісними. На термічні подразники зуб не реагував. Слизова 
оболонка порожнини рота і перехідна складка в ділянці причинного зуба не 
змінені. На R-грамі наявна деформація контурів періодонтальної щілини. 

Визначте діагноз 
Відповідь: 
Хронічний фіброзний періодонтит 36 зуба. 
5. Хвора скаржиться на зруйнування коронки 46 зуба, потрапляння їжі в 

порожнину зуба. Об'єктивно: коронка 46 зуба зруйнована, дно каріозної 
порожнини  сполучається з устями кореневих каналів, безболісне при 
зондуванні. Вертикальна перкусія 46 зуба болісна у порівнянні з поряд 
розташованим інтактним 45 зубом. Симптом вазапарезу позитивний. 

Визначте діагноз. Які необхідні допоміжні методи діагностики? 
Відповідь:  
Допоміжні методи: гострофокусна прицільна R-графія 46 зуба.  
Хронічний гранулюючий періодонтит 46 зуба. 
 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 
4.1 Перелік навчальних практичних завдань 
1. Викладіть рентгенологічні ознаки при диференційній діагностиці 
рентгенологічних симптомів хронічного фіброзного періодонтита та хронічних 
форм пульпіту. 
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2. Встановіть черговість рентгенологічних симптомів при пошкодженні 
періодонта та кісткової тканини в залежності від форм хронічних 
періодонтитів. 
3. Викладіть сутність клінічних симптомів: "тремтіння кореня", Дюпюітрена, 
вазопареза, нориці при хронічних періодонтитах. 
 
4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 
професійними вміннями 
Схема орієнтовних дій при діагностиці хронічних періодонтитів  

Завдання Вказівки Примітки 

Ознайомлення з 
історією хвороби 

пацієнта 

Ретельно вивчіть історію 
хвороби пацієнта. Зверніть 

увагу на загально-соматичні 
захворювання. Ознайомтеся із 
виписками лікаря-інтерніста 

анамнезом попереднього 
лікування причинного зуба 

Логічне мислення 
лікаря, вміння 

знаходити причинно-
наслідкові зв’язки 

Проведіть опитування 
хворого: 

1.Виявіть скарги 

Можливі скарги на головний 
біль, відчуття тяжкості у 

щелепі, загальну слабкість, 
швидку втомлюваність 

особливо при фізичному та 
психоемоційному 
перенавантаженні 

Перелічені симптоми 
не є специфічними, 
але постійними й 

дозволяють 
запідозрити наявність 

хроніосептичних 
вогнищ у щелепі, в 
періапікальній зоні 

зубів 

2.Зберіть анамнез 
захворювання: 

а). з’ясуйте  його 
давність; 

б). з чим пов’язує 
пацієнт це 

недомагання. 

Від кількох місяців до кількох 
років 

Опитування 

Пацієнт може 
вказати на посилення 
болю у причинному 

зубі при накушуванні 
під час загострення 

хронічного 
захворювання одного 
з внутрішніх органів 

або фізичного 
перенавантаження 

при хронічному 
гранулематозному 

періодонтиті 
Проведіть об’єктивне 
дослідження хворого: 
 
 
 
1.Оцініть гігієнічний 
стан порожнини рота 
 
 
 
 
 
2.Виявіть хронічні 
інфекційні 
деструктивні 
вогнища у 
перепікальних 
областях зубів 

Проведіть огляд порожнини 
рота, використовуючи набір 

стоматологічних 
інструментів. 

 
Виявіть зубні відкладення, 

визначить індекси гігієни (за 
відомою методикою) 

 
 
 

За допомогою зонда та 
дзеркала виявіть неповноцінні 

пломби, гострі та хронічні 
запальні процеси слизової 
оболонки порожнини рота; 
зруйновані та рухливі зуби, 

каріозні зуби, зуби із 

Фарбування зубних 
відкладень 
діагностичним 
фарбником 
 
Недостатній догляд за 
ротовою порожниною 
є передумовою для 
інтоксикації та 
аутоалергізації 
організму 
 
Збіг об’єктивного 
дослідження із даним 
и додаткових методів 
дослідження, 
ортопантомографії 
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хронічними захворюваннями 
пульпи та періодонту, 

захворювання пародонту. 
Для поточнення 

діагноза проведіть 
додаткові 

дослідження: 
1.Дослідіть 
реґіонарні 

лімфовузли 
2. Проведіть 

пальпацію слизової 
оболонки по 

перехідній складці в 
зоні причинного зуба 

 
 
 
 
 
 

3. Проведіть 
гострофокусну 

прицільну 
рентгенографію або 
ортопантомографію 

 
 
 
 

 
 
 
 

Порівняльна бімануальна 
пальпація, 

симптом"тремтіння кореня"; 
симптом Дюпюітрена, 

симптом вазапареза 
Визначити: 

1) колір; 
2) пастозність; 

3) наявність чи відсутність 
нориці; 

4) симптом вазапареза; 
5) глибину, рухомість 

перехідної складки та її 
болісність 

1)Виявити, які 
рентгенологічні ознаки 

характеризують хронічний 
фіброзний періодонтит. 

2) Дати оцінку деструкції 
періодонтальної щілини, її 

розмір, контури  
3) Охарактеризувати 
рентгенологічні прояви 

деформації 
періодонтальної щілини. 

4) Виявити рентгенологічні 
прояви хронічного 

гранулюючого 
періодонтиту. 

 5) Вивчити рентгенологічні 
прояви хронічного 
гранулематозного 

періодонтиту. 
6) Вказати на основі яких 

рентгенологічних критеріїв 
диференціюють гранульому, 
кістогранульому та кісту, у 

порівнянні з 
патоморфологічними 

ознаками. 

 
 
 
Усі ці симптоми 
повинні 
диференційно 
проявлятися в 
залежності від форми 
хронічного 
періодонтиту 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному 

етапі практичного заняття: 
 

- стоматологічний пацієнт; 
- інструменти основного стоматологічного набору, мануальні та роторні 

ендодонтичні інструменти, антисептичні, антимікробні розчини, 
ендолубриканти для ендодонтичного втручання; 

- прицільні рентгенограми, ортопантомограма; 
- апарат електроодонтодіагностики; 
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5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 
Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до заняття 

за темою: „Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічних 
періодонтитів ” – Вдосконалення діагностики хронічних періодонтитів. 

 
1. Дегтярева Л.А. Антигенная характеристика больных с различными 
клиническими проявлениями хронического верхушечного периодонтита и их 
иммуногенетические взаимоотношения с матерями по антигенам АВО // Вісник 
стоматології. -Одесса, 2007,N N1.-С.12-16 
2. Алехина О.В., Журочко Е. И., Прокопенко О. П. Дополнительные 
возможности диагностики хронических форм периодонтита // Современная 
стоматология. -Киев: Издательство Эксперт ЛТД, 2010,N N 1.-С.10-12 
3. Майбородин И.В., Войтович А.Б., Козлова Е.В. Формирование 
плазмоцитарных инфильтратов в десне пациентов с хроническим верхушечным 
периодонтитом // Морфология, 2009. т.Т. 134,N N 2.-С.43-47. 
4. Кабак Ю.С.,  Кабак С.Л., Анищенко С.Л. Гистоморфология хронического 
апикального периодонтита // Стоматология. -М, 2008. т.Том87,N N3.-С.13-19. 
5. Сідаш Ю.В., Бублій Т.Д. Найближчі результати лікування хворих на 
хронічний верхівковий періодонтит із використанням фото активованої 
дезінфекції кореневих каналів // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 
Полтава, 2011. Т.11, №4. – С.37-39. 
6. Змизгова А.В., Максимов В.А. Клинические аспекты азонотерапии. – 
Москва. – 2003.– 288с. 
7. Оптические системы в стоматологии // Современная стоматология. – 
Киев, 2010. – №3. – С.33-38. 
8. Ковалев Е.В. Воспаление периодонта. – Полтава: Дивосвіт, 2006. – 171с. 
9. Хюльсман М. Дезинфекция ендодонтической системы // Endodontie. – 
2006.– 15(2). – С.147-168. 
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