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ТЕМА: Пародонт. Визначення поняття Анатомія, гістологія, фізіологія 

пародонта. Функції. Захисні механізми. 

Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Проблема захворювань тканин пародонта не втрачає своєї актуальності. 

За даними ВООЗ, 65-98% пацієнтів віком від 35 до 44 років страждають на 

генералізований пародонтит [М.Ф. Данилевський, 2008]. В різних регіонах 

України розповсюдженість захворювання сягає 81,5%. [М.Ф. Данилевський, 

2005]. Наслідком проблеми є рання втрата зубів, глибока дезорганізація зубо-

щелепного апарату, порушення діяльності інших органів та систем організму. 

Більшість захворювань тканин пародонта на ранніх етапах розвитку 

характеризується відсутністю виражених клінічних проявів. Отже, знання 

анатомо-функціональних особливостей будови пародонта дає можливість 

лікарю своєчасно діагностувати доклінічні функціональні та морфологічні 

зміни в тканинах пародонта, виявляти ранні клінічні прояви окремих 

захворювань, що в свою чергу забезпечує подальше якісне лікування пацієнта. 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- визначення поняття «пародонт»; 

- топографо-анатомічну будову тканин пародонта; 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- методикою огляду тканин пародонта; 

- навиками пародонтального зондування; 

Вміти (α-ІІІ): 

- оцінити стан зубів, зубних рядів та прикусу; 

- оцінити стан ясен; 

Творчий рівень (α-ІV): 

 вміти проводити комплексний огляд та оцінювати стан тканин 

порожнини рота. 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

3.1 Базові знання, навички, вміння, необхідні для вивчення теми 

Знати: 

1. Розвиток зуба, ясен, періодонту та коміркової кістки. 

2. Визначення поняття «пародонт». 

3. Топографо-анатомічну та морфологічну будову ясен. 

4. Будову та функції періодонта. 

5. Будову та функції цементу кореня зуба; 

6. Будову коміркового відростку. 

7. Джерела кровопостачання, лімфообігу та іннервації пародонта. 
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8. Функції пародонта. 

Вміти: 

1. Проводити суб’єктивне обстеження стоматологічного хворого. 

2. Проводити об’єктивне обстеження стоматологічного хворого (огляд, 

пальпацію, перкусію, зондування). 

3. Заповнювати медичну документацію. 

3.2 Зміст теми заняття 

Пародонт - комплекс анатомічних утворень, які мають спільні джерела 

іннервації та кровопостачання, що становлять єдине ціле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ясна 

періодонт комірковий відросток цемент кореня зуба 

Частини: 
- рухома 
- прикріплена 
- маргінальна 
(вільна) 

 міжзубний сосочок 

 ясенна борозна (1-
1,5 мм) 

епітелій: 
- багатошаровий 
плоский зроговілий: 
• базальний шар 
• остеоподібний 
(шипуватий) шар 
• зернистий 
• роговий 
- епітелій борозни 
- епітелій 
прикріплення 
базальна мембрана 
власна пластинка: 
- сосочковий шар 
- сітчастий шар 

- сприйняття 

жувального 
навантаження 
- формуванню харчової 
грудки 
-всмоктування та 
виділення БАР 
-зв’язковий аппарат 

- маргінальний 
періодонт 
- апікальний 
періодонт 

сполучна тканина 
-щільна 
   -колагенові 
   -окситаланові 
   -ретикулярні 
-пухка 
   -основна 
 речовина 
   -клітинні 

 елементи 

- опорно-
утримувальна 
- амортизувальна 
- пропріоцептивна 
- трофічна 
- репаративна 

- безклітинний 
(первинний): 
пришійкова 
частина кореня 
-колагенові 
 волокна 
  -кальцифікований 
 матрикс 
- клітинний 
(вторинний): 
верхівкова третина 
кореня, фуркації 
  -колагенові 
 волокна 
  -кальцифікований 

 матрикс 

  -цементоцити 

Дентинно-цементне 
з’єднання: 
- цемент перекриває 
емаль (60-65%) 
- стикання емалі та 
цементу (39%) 
- емаль перекриває 
цемент (5%) 
- емаль та цемент не 
стикаються 

- коміркова кістка 
(стінка комірки) 
-підтримувальна 
коміркова кістка: 
• кортикальна 
пластинка 
• губчаста кістка 

- приєднання 
волокон періодонту 
до зуба 
- захист дентину 
кореня 
- репаративна 

- кортикальна 
пластинка 
- губчаста кістка: 
  - крупноямкова 
  - дрібноямкова 

- опорно-утримувальна 

- сприйняття 
жувального 
навантаження 
- трофічна 
- репаративна 

ясна 
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Кровопостачання тканин пародонта 

 

 
Зони судинної сітки пародонта: 

 ясенна 

 коміркова 

 верхівкова 

 

спільна сонна 
артерія 

зовнішня 
сонна 

артерія 

поверхнева 
скронева 

щелепна 

верхньо-
щелепна 

задні 
верхні 

коміркові 

великі і малі 
піднебінні 

передні 
верхні 

коміркові 
різцевого 

каналу 

нижньо-
щелепна 

підборідні 
гілки 

лицева 

язикова 

внутрішня 
сонна 

артерія 

внутрішня яремна 
вена 

лицева вена 

крилоподібне 
сплетення 

передні щелепні 

занижнєщелепна 

лицева 

язикова 

верхня 
щитоподібна 

внутрішня яремна 
вена 
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Кровопостачання слизової оболонки ясен: 

Інтенсивність кровотоку в яснах становить 70% інтенсивності кровотоку 

всіх тканин пародонта. 

Основні джерела: підокісні судини, які є кінцевими гілочками на верхній 

щелепі - передньої та задньої альвеолярної артерії, підочної артерії, піднебінної 

артерії; на нижній щелепі - нижньощелепної артерії, під’язикової артерії, 

підборідної артерії, щічної та лицевої артерій. 

Мікроциркуляторне русло ясен: артерії, артеріоли, прекапіляри, капіляри, 

посткапіляри, венули, вени, артеріо-венулярні анастомози. 

Особливості капілярів слизової оболонки ясен: 

• наявність безперервної базальної мембрани 

• наявність фібрил у клітинах ендотелію 

• відсутність фенестрації клітин ендотелію 

• діаметр 7 мкм, тобто капіляри ясен є істинними капілярами 

• численні анастомози через окістя з судинами альвеолярної кістки та 

періодонта 

• в маргінальній яснах - вид капілярних петель (шпильок) розташованих 

правильними рядами 

• в альвеолярній яснах і перехідній складці є артеріоли, артерії, венули, вени, 

артеріо-венулярні анастомози 

• плазматичні капіляри - функціонуючі капіляри, які містять тільки плазму 

крові і не містять еритроцити 

Особливості кровотоку в ділянці зубо-ясенної борозни: 

• судини не утворюють капілярних петель, а розташовуються плоским шаром. 

Це - посткапілярні венули, стінки, яких мають підвищену проникність, через 

них йде транссудація плазми крові та її перетворення в ясенну рідину. 

Ясенна рідина містить речовини, що забезпечують місцевий імунний захист 

слизової оболонки порожнини рота. 

Особливості кровопостачання кісткової тканини щелеп: 

• великий ступінь надійності за рахунок колатерального кровопостачання 

(пульсової приплив - 50-70% крові та 20% - з жувальних м'язів) 

• дрібні судини і капіляри знаходяться в ригідних стінках гаверсових каналів, 

що перешкоджає швидкій зміні їх просвіту  дуже висока обмінна 

активність кісткової тканини 

• кровопостачання кісткового мозку, що виконує кровотворну функцію 

• широкі синуси з уповільненим кровотоком внаслідок великої площі 

поперечного перерізу синуса. Стінки синуса дуже тонкі і частково відсутні, 

просвіти капілярів широко контактують з позасудинним простором, що 

Великий за обсягом обмін між 

кров'ю і тканинами. 
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створює гарні умови для вільного обміну плазми і клітин (еритроцитів, 

лейкоцитів) 

• численні анастомози через окістя з періодонтом та слизовою оболонкою 

ясен  забезпечують живлення клітин і транспорт до них мінеральних 

речовин 

• інтенсивність кровотоку в кістках щелеп в 5-6 разів перевищує інтенсивність 

кровотоку в інших кістках скелету. На робочій стороні щелепи кровотік на 

10-30% більше, ніж на неробочому боці щелепи 

• власний міогенний тонус судин для регуляції кровотоку в кістковій тканині. 

Особливості кровопостачання періодонта: 

• клубочковий характер судин 

• знаходяться в нішах кісткової стінки альвеоли. Капілярна мережа йде 

паралельно поверхні кореня зуба 

• численні анастомози між судинами періодонта і судинами кісткової тканини, 

ясен, кісткового мозку  швидкий перерозподіл крові під час стискання 

судин періодонта між коренем зуба і стінкою альвеоли при жувальному 

тиску. При стисканні судин періодонта виникають вогнища ішемії. Після 

зняття жувального навантаження і усунення ішемії настає реактивна 

гіперемія, що допомагає зубу повернутися у вихідне положення. 

 

Іннервація тканин пародонта 

 

 

трійчастий 
вузол 

очний нерв 
верхньощелепний 

нерв 

нервове 
сплетення 

верхньої щелепи 

переднє нервове 
сплетення 

верхньої щелепи 

заднє нервове 
сплетення 

верхньої щелепи 

нижньощелепний  
нерв 

щічний нерв язиковий нерв 
нижній 

комірковий нерв 

нервове 
сплетення 

нижньої щелепи 
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Іннервація слизової оболонки ясен: 

Нервові волокна ясен (мієлізовані і немієлізовані) знаходяться в 

сполучній тканині власної пластинки ясен. 

Нервові закінчення: 

• вільні - інтерорецептори (тканинні) 

• інкапсульовані (клубочки), які з віком перетворюються в дрібні петельки. Це 

- чутливі рецептори (больові, температурні) - так звані полімодальні, які 

реагують на 2 види подразників. Вони мають низький поріг подразнення, яке 

йде до нейронів ядер V пари (трійчастого нерва). Найбільша кількість цих 

рецепторів знаходиться в маргінальній зоні ясен. 

Іннервація кісткової тканини щелеп: 

• нервові вазомоторні волокна, що йдуть уздовж кровоносних судин  

регуляція просвіту судин шляхом зміни тонічного напруження гладеньких 

м'язів. Для підтримки нормального тонічної напруги судин з кори головного 

мозку до них йде 1-2 імпульсу в секунду. 

Іннервація судин нижньої щелепи: 

• симпатичні судинозвужувальні волокна від верхньошийного симпатичного 

вузла. Тонус судин нижньої щелепи може швидко і значно змінюватися при 

рухах нижньої щелепи під час жування. 

Іннервація судин верхньої щелепи: 

• парасимпатичні судинорозширювальні волокна ядер трійчастого нерва з 

Гассерова вузла. 

Судини верхньої та нижньої щелеп одночасно можуть перебувати в 

різних функціональних станах (вазоконстрикції та вазодилатації). Судини 

щелеп дуже чутливі до медіатора симпатичної нервової системи - адреналіну. 

Завдяки цьому, судинна система щелеп володіє властивостями шунта, тобто 

має можливість швидко перерозподіляти кровотік за допомогою артеріо-

венулярних анастомозів. Механізм шунтування включається при різких змінах 

температури (під час прийому їжі), що є захистом для тканин пародонту. 

Іннервація періодонта: 

• трійчастий нерв та верхньошийний симпатичний вузол 

• у приверхівковій ділянці періодонта, між пучками колагенових волокон 

знаходяться механорецептори (барорецептори). Вони реагують на торкання 

до зуба (на тиск) під час жування. 

 

Лімфопостачання тканин пародонта: 

• лімфатичні судини супроводжують кровоносні та мають з ними спільні 

колектори 

• поверхнева і глибока лімфатичні судинні сітки в яснах 
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Ясенна рідина: 

• знаходиться в зубо-ясенному жолобку (є транссудатом - наслідком 

випотівання сироватки крові) 

• містить десквамовані епітеліальні клітини, лейкоцити, електроліти, органічні 

речовини, бактерії та продукти метаболізму 

• забезпечує місцевий імунний захист 

Слина: 

• секрет слинних залоз, важливе біологічне середовище порожнини рота, її 

властивості та хімічний склад суттєво впливають на стан зубів та слизової 

оболонки порожнини рота 

Ротова рідина: 

• складається зі слини (секрету слинних залоз), ясенної рідини, злущених 

епітеліальних клітин, лейкоцитів, бактерій, залишків їжі тощо. 

Місцевий імунітет порожнини рота - це складна багатокомпонентна 

система, що включає специфічні і неспецифічні компоненти, гуморальні і 

клітинні фактори, які забезпечують захист тканин порожнини рота і пародонта 

від мікробної агресії. 

Гуморальні фактори місцевого імунітету порожнини рота: 

• лізоцим-викликає деполімерізацию полісахаридів клітинної оболонки 

мікроорганізмів 

• лактопероксідаза - утворює альдегіди, які надають бактерицидну дію 

• лактоферин - конкурує з бактеріями за залізо, надаючи бактеріостатична дія 

• муцин - сприяє приклеюванню бактерій до епітеліальних клітин 

• бета-лізин - діє на цитоплазму мікроорганізмів, сприяючи їх аутолізу 

• імуноглобуліни (А, М, G) - потрапляють із сироватки крові шляхом пасивної 

дифузії через міжклітинні простори ясенної борозни і через клітини 

епітелію. Основна роль - імуноглобулін A (IgА). Секреторний компонент SС 

IgА синтезується епітеліальними клітинами вивідних проток слинних залоз. 

IgА з'єднується з секреторним компонентом у ротовій рідині і фіксується на 

епітеліальних клітинах, стаючи їх рецептором  іммуноспеціфічність 

епітеліальної клітини. IgА з'єднується з бактеріальною клітиною, 

перешкоджаючи, тим самим осіданню бактерій на поверхні зубів, і зменшує 

швидкість утворення зубного нальоту. 

 

Клітинні фактори місцевого імунітету порожнини рота: 

• поліморфно-ядерні лейкоцити - виділяються в складі ясенної рідини з 

ясенної борозни в неактивному стані. Нейтоофільні лейкоцити мають 
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спеціальні Fc і С3 рецептори для з'єднання з бактеріальною клітиною. 

Лейкоцити активуються в сукупності з антитілами, комплементом, 

лактоферином, лізоцимом, пероксидазою 

• моноцити (макрофаги) - фагоцитують мікроорганізми порожнини рота, 

виділяють речовини, що стимулюють лейкоцити 

• епітеліальні клітини слизової оболонки ясен - мають спеціальні FC і С3 

рецептори для з'єднання з мікробною клітиною 

• муцин слини сприяє адгезії мікробних клітин і грибків до поверхні 

епітеліальної клітини. 

Постійне злущування епітеліальних клітин із заблокованими на них 

мікроорганізмами сприяє виведенню мікробів з організму і перешкоджає 

надходженню їх у ясенну борозну і глибше в тканини пародонта. 

Функції пародонта 

- опорно-утримувальна (періодонт, ясна, комірковий відросток) 

- амортизувальна (волокна періодонта, судини - опір жувальному тиску) 

- бар’єрна (епітелій ясен - морфологічна цілісність тканин пародонта) 

- трофічна (іннервація та мікроциркуляція у тканинах пародонта) 

- рефлекторна (нервові рецептори) 

- пластична (висока регенеративна здатність тканин пародонта) 

 

3.3 Список рекомендованої літератури: 

Основна: 

1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 

Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. 

Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 

2. Данилевский Н. Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 

Заболевания пародонта / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. 

Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011. – 616 с. 

3. Борисенко А. В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / 

А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сідельнікова. – К.: Здоров'я 

України, 2011. – 469 с. 

4. Боровский Е. В. Терапевтическая стоматология. Учебник / Е. В. Боровский, 

В. С. Иванов, Ю. М. Максимовский [с соавт.]. Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: 

Медицина, 2003, – 840 с. 

5. Данилевский Н. Ф. Заболевания пародонта. / Н. Ф. Данилевский, А. В. 

Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 

6. Данилевский Н. Ф. и др. Заболевания пародонта: Атлас. Учебное пособие 

для студентов медвузов. – М.: Медицина, 1993. – 310 с. 
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7. Заболотний Т. Д. Генералізований пародонтит. / Т. Д. Заболотний, А. В. 

Борисенко, А. В. Марков [та співавт.]. – Львів: "ГалДент", 2011. – 240 с. 

8. Ніколішин А. К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А. К. 

Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 

Додаткова: 

1. Артюшкевич А. С. Заболевания периодонта – М.: Медицинская литература, 

2006. –328с. 

2. Барер Г. М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни 

пародонта / Г. М. Барер, Т. И. Лемецкая, Б. Ю. Суражев [и др.]. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 

3. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, 

Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-

информ, 2008. – 548 с. 

4. Данилевский Н. Ф. Распространенность основных стоматологических 

заболеваний и состояние гигиены полости рта у населения различных 

регионов Украины / Н. Ф. Данилевский, Л. Ф. Сидельникова, А. Г. Ткаченко 

// Современная стоматология. – 2006. – №2. – С. 14–16. 

5. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 

с. 

6. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: 

«ГалДент», 2004. – 256 с. 

7. Цепов Л. М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / 

Л. М. Цепов, А. И. Николаев, Е. А. Михеева. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 

 

Електронні джерела: 

1. http://med-edu.ru/stomat 

2. http://dental-ss.org.ua 

3. http://6years.net 

3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою 

по темі заняття 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
 Вивчити:   

1.  Топографо-анатомічну та 

морфологічну будову, функції 

ясен. 

1. Дати визначення поняття та назвати 

функції пародонта. 

2. Описати топографо-анатомічну та 

морфологічну будову ясен. 

3. Описати функції ясен. 

 

2.  Топографо-анатомічну та 1. Описати топографо-анатомічні та  

http://med-edu.ru/stomat
http://dental-ss.org.ua/
http://6years.net/
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морфологічну будову зубо-

ясенної борозни. 
морфологічні особливості будови 

зубо-ясенної борозни 

2. Описати склад та функції ясенної 

рідини. 

3.  Будову та функції періодонта. 1. Описати топографо-анатомічну, 

морфологічну будову та функції 

періодонта. 

 

4.  Будову та функції цементу 

кореня зуба. 
1. Описати топографо-анатомічну, 

морфологічну будову та функції 

цементу кореня зуба. 

 

 

5.  Будову та функції коміркового 

відростку. 
1. Описати топографо-анатомічну, 

морфологічну будову та функції 

коміркового відростка. 

 

 

6.  Особливості кровопостачання 

тканин пародонта. 

 

1. Описати особливості кровопос-

тачання тканин пародонта. 

 

 

7.  Особливості іннервації тканин 

пародонта. 

 

1. Описати особливості іннервації 

тканин пародонта. 

 

8.  Особливості лімфообігу тканин 

пародонта. 

 

1. Описати особливості лімфообігу 

тканин пародонта. 

 

 

9.  Склад та функції ротової рідини. 

 
1. Описати склад та функції ротової 

рідини. 

2. Визначити поняття місцевого 

імунітету порожнини рота, його 

складові. 

 

 

10.  Вікові зміни тканин пародонта. 

 
1. Описати вікові зміни тканин 

пародонта. 
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3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

А. Теоретичні питання для самоконтролю(α-ІІ): 

1. Визначення поняття та функції пародонта. 

2. Топографо-анатомічна та морфологічна будова, функції ясен. 

3. Топографо-анатомічна та морфологічна будова зубо-ясенної борозни. 

Ясенна рідина. Механізм утворення, склад, функціональне значення. 

4. Топографо-анатомічна, морфологічна будова та функції періодонта. 

5. Топографо-анатомічна, морфологічна будова та функції цементу кореня 

зуба. 

6. Топографо-анатомічна, морфологічна будова та функції коміркового 

відростку. 

7. Особливості кровопостачання тканин пародонта. 

8. Особливості лімфообігу тканин пародонта. 

9. Особливості іннервації тканин пародонта. 

10. Склад та функції ротової рідини. 

11. Вікові зміни тканин пародонта. 

 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних 

знань: 

1. До комплексу тканин пародонта відносять: 

1. Ясна 

2. Ротова рідина 

3. Періодонт 

4. Зубо-ясенна борозна 

5. Епітеліальне прикріплення 

6. Кісткова тканина комірки 

7. Жувальні м’язи 

8. Цемент кореня зуба 

Відповідь: 1, 3, 6, 8. 

2. Визначте правильну послідовність дій при огляді стоматологічного хворого: 

1. Провести огляд та оцінити стан зубів пацієнта 

2. Визначити стан прикусу 

3. Провести зовнішній огляд пацієнта 

4. Зібрати скарги, анамнез 

5. Провести огляд зубних рядів пацієнта 

6. Оцінити стан тканин пародонта 

7. Провести огляд слизової оболонки ясен 
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Відповідь: 4, 3, 2, 5, 1, 7, 6. 

 

3. Встановіть анатомо-морфологічні зв’язки: 

 

Анатомічна ділянка Шари епітелію 

1. Ясна а. Базальний, остеоподібний 

2. Ясенний жолобок б. Кілька рядів продовгуватих клітин 

3. Зубо-ясенне прикріплення в. Базальний, остеоподібний, 

зернистий, роговий 

Відповідь: 1 - в, 2 - а, 3 - б. 

4. Заповніть схему: 

Пародонт 

складові 

 

будова 

 

функції 

 

 

Відповідь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Періодонт Цемент кореня 

зуба 

Альвеолярна 

кістка 

Частини: 
- рухома 

- альвеолярна 

(прикріплена) 

- маргінальний 

(вільна) 

• міжзубний 

сосочок 

• зубо-ясенний 

жолобок 

- захисна 
- сприяє 

формуванню 

харчової грудки 

- транспорт БАР 

- утримувальна 

 

- Маргінальний 
- Апікальний 

Сполучна тканина: 

- щільна 

волокниста 

оформлена 

(зв’язка) 

- пухка волокниста 

неоформлена 
(проміжки) 

- опорно-
утримувальна 

- амортизувальна 

- пропріоцептивна 

- трофічна 

- репаративна 

- коміркова кістка 
(стінка комірки) 

- підтримувальна 

коміркова кістка: 

• компактна 

пластинка 

• губчаста кістка 

 

- клітинний 
(верхівкова ⅓ 

кореня) 

- бесклітинний 

(ближче до 
пришийкової 

ділянки кореня) 

- дентинно-

цементне 

з’єднання 

- опорно-
утримувальна 

- сприйняття 

жувального 

навантаження 

- трофічна 

- репаративна 

 

- опорна 
- захисна 

- репаративна 

 

Ясна 
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В. Задачі для самоконтролю: 

Задача 1 

Лікар проводить огляд порожнини рота пацієнта. При введенні 

пародонтологічного зонда в зубо-ясенну борозну виявилося, що її глибина - 2,5 

мм. Чому відповідає дана величина - нормі або патології? 

Відповідь: Патологія. В нормі глибина зубо-ясенної борозни 1-1,5 мм. 

Задача 2 

 

При огляді порожнини рота пацієнта лікар зазначив, що слизова оболонка 

маргінальної та прикріпленої частини ясен - блідо-рожевого кольору, а слизова 

оболонка рухомих ясен та перехідної складки - насичено червона. Чому 

відповідає колір кожної із зон слизової оболонки - нормі або патології? 

Відповідь: Це норма. Колір слизової оболонки в цих ділянках 

обумовлений особливостями кровопостачання. 

Задача 3 

Лікар-стоматолог проводить профілактичний огляд пацієнта М. 

Паспортна частина: 21 рік, студент НМУ, громадянин Лівії. Анамнез: хворіє на 

хронічний гастрит, часті простудні захворювання. При огляді ротової 

порожнини: 

 

Зубна формула в нормі, рельєф ясен не змінений, на слизовій оболонці ясен 

пігментація коричневого кольору. Чи є патологічні зміни тканин пародонта? 

Що могло спричинити даний стан? 

Відповідь: Це норма, для мешканців країв Сходу характерна наявність 

пігментації слизової оболонки порожнини рота та ясен різної інтенсивності. 

 



15 
 

Задача 4 

 

Опишіть клінічну картину. Оцініть стан ясен. 

Відповідь: Глибина присінку та висота прикріплення вуздечок в нормі. 

Слизова оболонка ясен природнього кольору, явища набряку не 

спостерігаються, ясна щільно охоплюють шийки зубів, рельєф не порушений, 

патологічні елементи відсутні. 

Зуби верхньої щелепи перекривають нижні на ⅓, характер змикання 

правильний. Ушкоджень зубів каріозного та некаріозного походження не 

спостерігається. 

Стан ясен в нормі. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

1. Оволодіти методикою огляду порожнини рота (тканин пародонта). 

2. Провести огляд зубів та зубних рядів відносно здорової особи, визначити 

прикус. 

3. Провести огляд ясен відносно здорової особи, визначити колір, 

консистенцію, щільність прилягання до зубів, ширину прикріпленої 

частини ясен, глибину зубо-ясенної борозни. 

4. Заповнити медичну документацію - форма f043-0. 
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4.2. Професійні алгоритми (інструкції) для оволодіння практичними 

навиками та професійними вміннями 

№ Завдання Вказівки Примітки 

1.  Зібрати анамнез життя 

(перенесені та супутні 

захворювання) 

Дані записувати в  медичну картку - 

форма f043-0 

В якості пацієнта може 

бути обраний один із 

студентів групи. 

Огляд без картки не 

проводиться!!! 

 

2.  Провести зовнішній 

огляд пацієнта 

Оцінити стан обличчя: 

- колір шкіряних покровів, 

- тургор шкіри, 

- наявність патологічних елементів, 

- наявність асиметрії. 

 

3.  Провести антисептичну 

обробку порожнини 

рота пацієнта 

Приготувати антисептичний розчин 

та запропонувати пацієнту 

полоскання 

Полоскання 

порожнини рота 

антисептиком 

дозволяє знизити 

ступінь мікробного 

обсіменіння 

порожнини рота 

пацієнта. 

4.  Визначити стан прикусу Характер прикусу. 

Наявність: 

- аномалій прикусу, 

- аномалій положення зубів. 

Проаналізувати 

наявність подразників 

тканин пародонта 

5.  Провести огляд зубних 

рядів пацієнта 

Оцінити цілісність зубних рядів. 

6.  Провести огляд та 

оцінити стан зубів 

пацієнта 

Наявність: 

- каріозних та некаріозних уражень, 

- зубних відкладень; 

- пломб, ортопедичних конструкцій, 

їх якість. 

7.  Провести огляд слизової 

оболонки ясен 

Визначити: 

- колір, 

- консистенцію, 

- наявність патологічних елементів, 

- щільність прилягання до зубів, 

- глибину зубо-ясенної борозни, 

- характер ясенної рідини,  

- ширину прикріпленої частини 

ясен. 

Для визначення 

глибини зубо-ясенної 

борозни використати 

пародонтальний зонд. 

При зондуванні не 

застосовувати 

надмірний тиск!!! 

8.  Оцінити стан тканин 

пародонта 

Зробити висновок про стан тканин 

пародонта: норма чи наявна 

патологія 

Записати дані огляду в 

медичну картку. 
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4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному 

етапі практичного заняття: 

Таблиці, слайди, фото, стоматологічне оснащення, інструменти, 

матеріали та тематичний пацієнт 

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 

 

Тема: Місцевий імунітет порожнини рота. 

 

1. Вавилова Т. П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта : 2-е изд. испр. и 

доп. – М.:"ГЭОТАР-Медиа", 2011 – 208 с. 

2. Колесников Л. Л. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной 

системы / Л. Л. Колесников, С. Д. Арутюнов, И. Ю. Лебеденко [и соавт.] – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 224 с. 

3. Carranza’s clinical periodontology. – 11
th
 ed./ 2011, 872 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4647419/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
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Тестові завдання 

1. Зазначте комплекс морфологічних одиниць, що входять у поняття ''пародонт''. 

A. Ясна, кісткова тканина комірки, кругова зв’язка 

B. Ясна, маргінальний періодонт, кругова зв'язка, кісткова тканина альвеолярного 

відростка 

C. Ясна, періодонт, кісткова тканина комірки, цемент кореня зуба 

D. Ясна, кругова зв’язка 

E. Ясна, періодонт 

 

2. Який епітелій розміщений у зоні зубо-ясенного прикріплення? 

A. Багатошаровий плоский зроговілий 

B. Багатошаровий плоский незроговілий 

C. Епітелій борозни 

D. Сполучний епітелій 

E. Циліндричний епітелій 

 

3. Глибина зубо-ясенного жолобка в нормі: 

A. 1-2 мм 

B. 1-1,5 мм 

C. 2-3 мм 

D. В нормі жолобок відсутній 

E. 0-0,5 мм 

 

4. Функції пародонта: 

A. Опорно-утримувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна, захисна 

B. Амортизувальна, бар’єрна, трофічна, пластична 

C. Опорно-утримувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна 

D. Опорно-утримувальна, амортизувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна, 

пластична 

E. Травна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна 

 

5. Знайдіть хибне твердження: «Кортикальна пластинка коміркового відростка…» 

A. У ділянці фронтальних зубів тонша з пристінкового боку 

B. У ділянці молярів тонша з язикового боку 

C. Має однакову товщину на верхній та нижній щелепах 

D. Найтовща з боку щічної поверхні молярів нижньої щелепи 

E. Найтовща з боку щічної поверхні премолярів нижньої щелепи 

 

6. Органічні речовини, наявні у ротовій рідині є похідним: 

A. Секрета слинних залоз 

B. Сироватки крові 

C. Життєдіяльності мікроорганізмів 

D. Всього перерахованого 

E. Харчових залишків 
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7. Опорно-утримувальну та амортизувальну функцію пародонта забезпечує: 

A. Волокна періодонта 

B. Ясна 

C. Кістка коміркового відростка 

D. Волокна пародонта 

E. Весь комплекс тканин пародонта 

 

8. Сполучний епітелій виконує бар’єрну функцію за рахунок: 

A. Високої мітотичної активності 

B. Здатності до зроговіння 

C. Міграціі лейкоцитів 

D. Наявності ротової рідини 

E. Анатомічної будови 

 

9. Скільки існує зон у судинній сітці пародонта? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 1 

 

10. Яка ділянка періодонта має найбільшу кількість рецепторів: 

A. Маргінальний періодонт 

B. Ділянка верхівки кореня 

C. Весь періодонт рівномірно іннервований 

D. Ділянка фуркацій 

E. Цемент кореня зуба 

 

11. Які шари складають багатошаровий плоский епітелій: 

A. Власна пластинка, шипуватий, зернистий, роговий 

B. Базальний, шипуватий, зернистий, роговий 

C. Базальна мембрана, шипуватий, зернистий, роговий 

D. Базальний, остеоподібний, роговий 

E. Базальний, шипуватий, проміжний, роговий 

 

12. Види епітелію ясен: 

A. Багатошаровий плоский зроговілий, багатошаровий плоский незроговілий 

B. Багатошаровий плоский зроговілий 

C. Багатошаровий плоский зроговілий, епітелій борозни, сполучний епітелій 

D. Багатошаровий плоский незроговілий, епітелій борозни, сполучний епітелій 

E. Багатошаровий плоский зроговілий, одношаровий плоский епітелій, сполучний 

епітелій 


