
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

Кафедра терапевтичної стоматології 

 

«Затверджено» 

на засіданні кафедри терапевтичної стоматології 

Протокол  № ____ від ________________ 2014 р. 

Зав. кафедрою __________ проф. А.В. Борисенко 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Навчальна 

дисципліна 
Терапевтична стоматологія 

Модуль №3 Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. 

Клініка, діагностика, лікування та профілактика 

Змістовий 

модуль №5 

Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. 

Особливості обстеження хворих з патологією тканин 

пародонта. Запальні захворювання тканин пародонта (папіліт, 

гінгівіт, локалізований пародонтит) 

Тема заняття Підсумкове заняття №1. Контроль засвоєння змістового 

модуля № 5 

Курс ІV 

Факультет Стоматологічний 

Кількість 

годин 
2 

 

Укладач: ас. Н.І. Григ 

Методист: ас. Н.І. Григ 

 

 

 

 

Київ - 2014 



2 

 

Підсумкове заняття №1. 

Контрольне заняття №1 

Контроль засвоєння змістового модуля № 5 

 

«Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Особливості обстеження хворих з 

патологією тканин пародонта. Запальні захворювання тканин пародонта (папіліт, гінгівіт, 

локалізований пародонтит)» 

      Кількість учбових годин - 2 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ: 

 

1. Топографо-анатомічна та морфологічна будова тканин пародонту. Ясенна рідина. 

Механізм утворення, склад, функціональне значення. 

2. Систематика та номенклатура захворювань пародонта. (М.Ф.Данилевський, 1994; МКХ-

10). Позитивні якості та недоліки. 

3. Основні та допоміжні методи діагностики захворювань тканин пародонта. 

Рентгенодіагностика хворих з патологією тканин пародонта. 

4. Гігієнічні індекси - за Федоровим-Володкіною (1971), Green-Vermillion (OHI-S, 1964). 

Методика визначення, інтерпретація. 

5. Оцінка стану ясен - проба Шіллера-Писарева, РМА (за I. Schour i M. Massler, 1948 (в 

модифікації Parma, 1960)), GI (за Silness-Löe, 1967), SBI (за Mühlemann & Son, 1971). 

6. Частота захворювань тканин пародонта серед різних груп населення. Визначення 

інтенсивності ураження пародонта за Russel (ПІ), КПІ, індексом ВООЗ (CPITN). 

7. Функціональні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. 

8. Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. 

9. Місцеві подразники тканин пародонта, методи їх виявлення. 

10. Зубний наліт, камінь. Причини. Механізм утворення. Вплив на тканини пародонта. 

11. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта. 

12. Папіліт. Класифікація. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

13. Гострий катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

14. Хронічний катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

15. Гіпертрофічний гінгівіт. Гранулююча форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

16. Гіпертрофічний гінгівіт. Фіброзна форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

17. Гострий виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, патоморфологія, 

диференціальна діагностика, лікування. 

18. Хронічний виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

19. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

20. Принципи місцевої терапії при запальних захворюваннях тканин пародонта. 

21. Принципи загальної терапії при запальних захворюваннях тканин пародонта. 

22. Помилки та ускладнення в діагностиці хворих з патологією тканин пародонта. 
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ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: 

 

1. Продемонструвати навички роботи стоматологічними інструментами та обладнанням. 

Провести огляд порожнини рота та тканин пародонта. 

2. Провести клінічне обстеження хворого з патологією тканин пародонта, оформити історію 

хвороби (f043_0). 

3. Визначити гігієнічні індекси порожнини рота - за Федоровим-Володкіною (1971) та 

Green-Vermillion (1964) і оцінити їх. 

4. Визначити гінгівальні індекси - РМА (за I. Schour i M. Massler, 1948 (в модифікації Parma, 

1960)), індекс гінгівіту GI ( за Silness-Löe, 1967), індекс кровоточивості ясен SBI (за 

Mühlemann & Son, 1971) та індекс кровоточивості сосочків РВI (за Mühlemann & Saxer, 

1977) та проаналізувати їх. 

5. Визначити пародонтальний індекс - РІ (за A.L. Rassel, 1956). 

6. Визначити пародонтальний індекс - комплексний пародонтальний індекс КПІ (за П.А. 

Леусом, 1989) 

7. Визначити пародонтальний індекс - Комунальний індекс потреби в лікуванні хвороб 

пародонта, CPITN (Community Periodontal Index of Тreatment Needs, CPITN) 

8. Описати та проаналізувати ортопантомограму. 

9. Інтерпретувати дані гемограми, цитологічного дослідження вмісту зубо-ясенної 

(пародонтальної) кишені, РАМ, дослідження за Ясиновським. 

10. Скласти план лікування хворого з запальним захворюванням тканин пародонта. 

11. Провести видалення зубних відкладень. 

12. Провести місцеве лікування хворого із запальним захворюванням тканин пародонта 

(зрошення, аплікація). 
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ЗАДАЧА №1 

 
 

Хворий М., 34-х років, звернувся зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під 

час чищення зубів та вживання їжі. Захворювання виникло вперше 2 дні тому після 

переохолодження. Об'єктивно: рис. 1, пародонтальне зондування - кишені глибиною 2,0 мм. 

Зуби не рухомі. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

 

ЗАДАЧА №2 

 
Хвора П., 52-х років, звернулась зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під час 

чищення зубів та вживання їжі, загальне нездужання, відчуття сухості в порожнині рота. 

Хворіє близько року. Об'єктивно: рис.2, пародонтальне зондування - кишені глибиною 2 мм. 

Зуби не рухомі. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

1 

2 
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ЗАДАЧА №3 

 
 

Хвора П., 34-х років, звернулась зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під час 

чищення зубів та вживання їжі, ↑ t тіла до 37,5ºС, загальне нездужання. Захворювання 

виникло вперше 3 дні тому після переохолодження. Об'єктивно: рис. 3, пародонтальне 

зондування - 1,5 мм. Зуби не рухомі. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

 

ЗАДАЧА №4 

 
 

Хвора М., 17-ти років, звернулась зі скаргами на незвичний вигляд, розростання ясен. 

Зуби не рухомі. Об'єктивно: рис. 4. Діагностовано кишеню глибиною 7 мм. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

 

3 

4 
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ЗАДАЧА №5 

 
Хвора П., 32-х років, звернулась зі скаргами на відчуття свербежу ясен, 

кровоточивість під час чищення зубів та вживання їжі. Скарги з’явились 1,5 місяці тому. За 

спеціалізованою допомогою не зверталась, лікувалась самостійно полосканнями трав - 

ефекту не відмічає. В анамнезі: хронічний гастродуоденіт, холецистит. Об'єктивно: рис. 5, 

пародонтальне зондування - кишені глибиною 2 мм. Зуби не рухомі. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

 

ЗАДАЧА №6 

 
Хворий Т., 44-х років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен при чищенні 

зубів, зміну кольору ясен в ділянці 31, 32 зубів. Скарги виникли 2 роки тому. Об'єктивно: 

рис. 6. Під час пародонтального зондування діагностовано кишеню глибиною 4 мм. 

Рухомість 31 зуба ІІ ступеня, 32 зуба - І ступеня. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

5 

6 
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ЗАДАЧА №7 

 
 

Хвора П., 42-х років, звернулась зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під час 

чищення зубів та вживання їжі, загальне нездужання, ↑ t тіла до 37,8ºС. Хворіє 3 добу після 

перенесеної застуди. Об'єктивно: рис. 7, пародонтальне зондування -  кишені глибиною 2 мм. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

 

ЗАДАЧА №8 

  
 

Хворий С., 32-х років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен під час чищення 

зубів та вживання їжі, неприємний запах з рота, загальне нездужання, ↑ t тіла до 37,0ºС. 

Відмічає останнім часом підвищену стомленість, слабкість, значну втрату ваги. Об'єктивно: 

рис. 8. Пародонтальне зондування - 1,5 мм. Зуби не рухомі. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

7 

8 
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ЗАДАЧА №9 

 
 

Хворий П,. 23-х років, звернувся зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під 

час чищення зубів та вживання їжі, неприємний запах з рота, загальне нездужання, 

періодичне ↑ t тіла до 37,0ºС, втрату ваги. Останній візит до стоматолога 4 роки тому. 

Об'єктивно: рис. 9, Fetor ex ori. Генералізована лімфаденопатія. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Вкажіть вид гінгівіту. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження для уточнення діагнозу. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

 

ЗАДАЧА №10 

 
Хворий П., 23-ти років, звернувся зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під 

час чищення зубів та вживання їжі, неприємний запах з рота, загальне нездужання, ↑ t тіла до 

37,5ºС. Хворіє 3 добу після перенесеної застуди. Об'єктивно: рис. 10. Пародонтальне 

зондування - 1 мм. Fetor ex ori. Зуби не рухомі. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

9 

10 
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ЗАДАЧА №11 

 
 

Хвора М., 25-ти років, звернулась зі скаргами на виражену болючість, кровоточивість 

ясен. Захворювання виникло вперше 2 дні тому після прийому «Стрепсілс» для лікування 

загострення хронічного тонзиліту. Об'єктивно: рис. 11, ясенні кишені глибиною 2 мм, зуби 

не рухомі. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

 

ЗАДАЧА №12 

 
 

Хворий К., 16-ти років, звернувся зі скаргами на незвичний вигляд, розростання ясен. 

В анамнезі - епілепсія, приймає фенітоїн. Об'єктивно: рис. 12, зуби не рухомі, проба Парма 

негативна. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх 

застосування, дозування. 

11 

12 



 

ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ НА ПРИКЛАДІ ЗАДАЧІ №1 

 

 
 

Хворий М., 34-х років, звернувся зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під час чищення 

зубів та вживання їжі. Захворювання виникло вперше 2 дні тому після переохолодження. Об'єктивно: 

рис. 1, пародонтальне зондування - кишені глибиною 2,0 мм. Зуби не рухомі. 

1. Опишіть місцеву клінічну картину. 

2. Встановіть попередній діагноз. 

3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 

4. Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, способи їх застосування, 

дозуванн 

 

ВІДПОВІДЬ: 

1. Ясенні сосочки в ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи яскраво гіперемійовані, набряклі, 

збільшені в розмірах, мають куполоподібну форму; в ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи 

злегка набряклі. Відзначається гіперемія маргінальної частини ясен. При пародонтальному 

зондуванні виявлені кишені глибиною 2,0 мм. Зуби не рухомі. 

2. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, гострий перебіг. 

3. Проба Парма, бензидинова проба, визначення індексу РМА, гігієнічного індексу (за Федоровим-

Володкіною, Green-Vermillion). Ортопантомографія. Мікробіологічне дослідження вмісту зубо-

ясенних кишень (вибір препаратів для антимікробної терапії), розгорнутий аналіз крові (оцінка 

алергологічного компонента - еозинофіли в нормі - до 5%). Метод послідовних полоскань за 

Ясиновським або РАМ (для контролю ефективності лікування). 

4. Лікування: 

4.1.Навчання гігієні порожнини рота, вибір гігієнічних засобів. 

4.2.Антисептичні полоскання за результатами мікробіологічного дослідження (приклад: «Гівалекс» 

10мл на 50 мл води - 3 рази на добу - 5 діб). 

4.3.Штучний лізоцим (1 білок свіжого курячого яйця на 1 склянку прохолодної кип'яченої води, 

додати ½ ч.л. солі, ретельно перемішати, дати настоятися 20 хв. Ротові ванночки 3-4 рази на 

день). Поза домівкою - «Лісобакт» розсмоктувати по 2 табл., («Лизак» по 1 табл.) 3-4 рази на 

день. При алергії на курячий білок - гіпертонічні ванночки (½ ч.л. солі на 1 склянку прохолодної 

кип'яченої води). 

4.4.Гель «Холісал» у вигляді аплікацій на ясна 3-4 рази на день. Після зменшення явищ запалення - 

дентальна паста «Солкосерил». 

4.5.Після стихання гострих явищ: професійна гігієна порожнини рота, за показаннями - санація. 

 

1 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ: 

 

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

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

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

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

D. Ясна, кругова зв’язка 

E. Ясна, періодонт 

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

A. Сполучний епітелій 

B. Багатошаровий плоский зроговілий 

C. Багатошаровий плоский незроговілий 

D. Епітелій борозни 

E. Циліндричний епітелій 

3. Глибина зубо-ясенного жолобка в нормі: 

A. 1-1,5 мм 

B. 1-2 мм 

C. 2-3 мм 

D. В нормі жолобок відсутній 

E. 0-0,5 мм 

4. Функції пародонта: 

A. Опорно-утримувальна, амортизувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна, пластична 

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

C. Амортизувальна, бар’єрна, трофічна, пластична 

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

E. Травна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна 

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

A. Має однакову товщину на верхній та нижній щелепах 

B. У ділянці фронтальних зубів тонша з пристінкового боку 

C. У ділянці молярів тонша з язикового боку 

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. Всього перерахованого 

B. Секрета слинних залоз 

C. Сироватки крові 

D. Життєдіяльності мікроорганізмів 

E. Харчових залишків 

7. Опорно-утримувальну та амортизувальну функцію пародонта забезпечує: 

A. Весь комплекс тканин пародонта 

B. Волокна періодонта 

C. Ясна 

D. Кістка коміркового відростка 

E. Волокна 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. 3 

B. 2 

C. 4 

D. 5 

E. 1 

10. Яка ділянка періодонта має найбільшу кількість рецепторів: 

A. Маргінальний періодонт 
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B. Ділянка верхівки кореня 

C. Весь періодонт рівномірно іннервований 

D. Ділянка фуркацій 

E. Цемент кореня зуба 

11. Які шари складають багатошаровий плоский епітелій: 

A. Базальний, шипуватий, зернистий, роговий 

B. Власна пластинка, 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, епітелій борозни, сполучний епітелій 

B. Багатошаровий плоский зроговілий, багатошаровий плоский незроговілий 

C. Багатошаровий плоский зроговілий 

D. Багатошаровий плоский незроговілий, епітелій борозни, сполучний епітелій 

E. Багатошаровий плоский зроговілий, одношаровий плоский епітелій, сполучний епітелій 

13. В основу Єреванської класифікації захворювань пародонта (1983) покладений принцип: 

A. Нозологічний 

B. Етіологічний 

C. Клініко-морфологічний 

D. Патогенетичний 

E. Патоморфологічний 

14. В основу класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994) покладений принцип: 

A. Етіологічний та клініко-морфологічний 

B. Етіологічний 

C. Патогенетичний 

D. Нозологічний 

E. Симптоматичний 

15. В основу класифікації Міжнародної робочої групи з захворювань пародонта (1999) покладений принцип: 

A. Етіологічний та клінічний 

B. Етіологічний 

C. Патогенетичний 

D. Нозологічний 

E. Гістологічний 

16. Яка з класифікацій захворювань пародонта прийнята робочою в Україні: 

A. За М. Ф. Данилевським (1994) 

B. Єреванська класифікація захворювань пародонта (1983) 

C. Класифікація Міжнародної робочої групи з захворювань пародонта (1999) 

D. За І. С. Мащенко (1999) 

E. За М. Ф. Данилевським, Г. М. Вишняк, А. М. Політун (1981) 

17. Згідно класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994), пародонтоз відноситься до: 

A. Дистрофічно-запальних та дистрофічних 

B. Запальних 

C. Дистрофічних 

D. Прогресуючих ідіопатичних 

E. Пухлиноподібних захворювань 

18. Згідно класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994), локалізований пародонтит відноситься до: 

A. Запальних 

B. Дистрофічних 

C. Дистрофічно-запальних 

D. Прогресуючих ідіопатичних 

E. Пухлиноподібних захворювань 

19. Згідно класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994), генералізований пародонтит відноситься до: 

A. Дистрофічно-запальних та дистрофічних 

B. Запальних 

C. Дистрофічних 

D. Прогресуючих ідіопатичних 

E. Пухлиноподібних захворювань 

20. Згідно класифікації захворювань пародонта за І. С. Мащенко (1999) виділяють наступні групи захворювань пародонта: 

A. Запальні, дистрофічні, ідіопатичні, пухлиноподібні 

B. Запальні, дистрофічно-запальні, ідіопатичні, пухлино подібні 

C. Запальні, дистрофічно-запальні та дистрофічні, прогресивні ідіопатичні, продуктивні процеси 

D. Запальні, деструктивні, ідіопатичні, пухлини 

E. Запальні, дистрофічні, інші захворювання 

21. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського (1994) виділяють такі форми локалізованого пародонтиту: 
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A. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний 
B. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий 

C. Катаральний, гіпертрофічний, виразково-некротичний 

D. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, десквамативний 

E. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний, десквамативний 

22. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського, Г. М. Вишняк, А. М. Політун, (1981) захворювання пародонта розподіляють за: 

A. Етіологією та клініко-морфологічними проявами 

B. Патогенетичним принципом 

C. Клінічними ознаками 

D. Номенклатурою 

E. Патогенетичним принципом та клінічними ознаками 

23. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського (1994) генералізований пародонтит має перебіг: 

A. Хронічний, загострений, ремісія 

B. Гострий, хронічний, загострений, ремісія 

C. Гострий, хронічний, ремісія 

D. Хронічний 

E. Хронічний, ремісія 

24. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського (1994) виділяють такі форми папіліту та гінгівіту: 

A. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний 

B. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий 

C. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, десквамативний 

D. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний, десквамативний 

E. Катаральний, гіпертрофічний, виразково-некротичний 

25. Клінічні методи обстеження стоматологічного хворого: 

A. Огляд, проба Шіллера-Писарєва, пародонтальне зондування, пальпація 

B. Огляд, пародонтальне зондування, пальпація, капіляроскопія 

C. Огляд, пародонтальне зондування, пальпація, рентгенографія 

D. Огляд, проба Шіллера-Писарєва, пальпація, гемограма 

E. Огляд, проба Шіллера-Писарєва, пародонтальне зондування, цитологія 

26. Чоловік, 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, незначну рухомість зубів. Вкажіть 

найінформативніше діагностичне дослідження для уточнення діагнозу: 

A. Рентгенографія 

B. Бензидинова проба 

C. Проба Шіллера-Писарєва 

D. Проба за Парма 

E. Пародонтальне зондування 

27. Хвора, 20-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні жорсткої їжі. При огляді 

маргінальні ясна з вестибулярного боку на верхній та нижній щелепах набряклі, гіперемовані, з синюшним відтінком. 

Значні відкладення зубного каменю. Який метод рентгенологічного дослідження доцільно призначити в даному 

випадку? 

A. Ортопантомографія 

B. Прицільна контактна рентгенографія 

C. Електрорентгенографія 

D. Контрастна рентгенографія 

E. Рентгенокінематографія 

28. Основними рентгенологічними симптомами патологічних змін у тканинах пародонта є: зниження висоти міжкоміркових 

перегородок, деструкція кортикальної пластинки, апікальне розширення періодонтальних щілин, остеопороз кістки 

коміркового відростка, маргінальне розширення періодонтальних щілин. Визначте помилку: 

A. Апікальне розширення періодонтальних щілин 
B. Деструкція кортикальної пластинки 

C. Остеопороз кістки коміркового відростка 

D. Маргінальне розширення періодонтальних щілин 

E. Зниження висоти міжкоміркових перегородок 

29. Для визначеня характеру ексудату пародонтальних кишень застосовують: 

A. Пробу з бензидином 

B. Пробу Парма 

C. Пробу Шіллєра-Писарева 

D. Пробу за Кулаженко 

E. Пробу Кавецького 

30. Проба Шіллера-Писарєва проводиться з метою: 

A. Визначення наявності та ступеня запалення ясен 

B. Визначення характеру ексудату пародонтальної кишені 

C. Визначення наявності виразкування зубо-епітеліального прикріплення 

D. Візуалізації зубних відкладень 

E. Визначення глибини пародонтальної кишені 

31. Визначення цілісності зубо-епітеліального прикріплення проводиться за допомогою: 

A. Проби Парма 

B. Проби Шіллєра-Писарева 
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C. Проби за Кулаженко 

D. Проби з бензидином 

E. Проби Кавецького 

32. Речовина, що накопичується в яснах під час запалення та визначається за допомогою проби Шіллєра-Писарева: 

A. Глікоген 

B. Глікопротеїн 

C. Глюкоза 

D. Гепарін 

E. Гіалуронідаза 

33. Хвора Л., 46-ти років, звернулась зі скаргами на кровоточивість ясен при чищенні зубів, неприємний запах з рота. При 

огляді: ясенні сосочки верхньої та нижньої щелеп застійно гіперемовані, набряклі, кровоточать при зондуванні. 33, 32, 

31, 41, 42, 43 зуби рухомі у присінково-оральному напрямку в межах 1 мм. Визначте ступінь рухомості зубів. 

A. Патологічна рухомість І ступеня 

B. Патологічна рухомість IV ступеня 

C. Фізіологічна рухомість 

D. Патологічна рухомість ІІ ступеня 

E. Патологічна рухомість ІІІ ступеня 

34. Зображення всієї зубо-щелепної системи, як єдиного комплексу (верхня та нижня щелепи, СНЩС, пазухи), можна 

отримати за допомогою: 

A. Панорамна томографія 

B. Прицільна внутрішньоротова контактна рентгенографія 

C. Збільшена панорамна рентгенографія 

D. Електрорентгенографія 

E. Рентгенокінематографія 

35. До об’єктивних методів обстеження хворого з патологією тканин пародонта відносять: 

A. Огляд, пальпація, перкусія, зондування 

B. Опитування, огляд, пальпація, рентгенографія 

C. Опитування, огляд, пальпація, перкусія 

D. Сбір анамнезу, огляд, пальпація, перкусія 

E. Опитування, огляд, перкусія, зондування 

36. Пацієнт, 29-ти років, скаржиться на кровоточивість, болючість ясен під час їжі та чищення зубів. Об’єктивно: у 

фронтальній ділянці нижньої щелепи скупчення зубів, гіперемія, ціаноз ясен, розростання ясенних сосочків у межах 1/3 

висоти коронок зубів. Значні відкладення зубного нальоту. Формалінова проба за Парма негативна. Яке дослідження 

необхідно провести для постановки точного діагнозу захворювання? 

A. Рентгенологічне дослідження 

B. Пробу Шіллєра-Писарева 

C. Бактеріологічне дослідження 

D. Пародонтальне зондування 

E. Пробу з бензидином 

37. Які з нижченаведених індексів відносять до гігієнічних: 

A. Індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion 

B. Індекс РМА 

C. Проба Писарева-Шіллера 

D. Бензидинова проба 

E. Індекс ПІ (за Rassel), індекс СРІТN, індекс КПІ(за Леусом) 

38. Які з нижченаведених індексів відносять до пародонтальних: 

A. Індекс СРІТN, індекс КПІ(за Леусом) індекс ПІ (заRassel) 

B. Індекс РМА, індекс СРІТN, індекс КПІ(за Леусом) 

C. Індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion 

D. Пробу Писарева-Шіллера та індекс ПІ (за Rassel) 

E. Бензидинову пробу та індекс гінгівіту за Silness-Löe 

39. За якими індексами оцінюють інтенсивність запального процесу в яснах: 

A. Індекс РМА та проба Писарева-Шіллера 

B. Бензидинова проба та індекс РМА 

C. Індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion 

D. Визначенням глибини пародонтальних кишень; 

E. Індекс СРІТN та індекс гінгівіту за Silness-Löe 

40. Який показник за індексом Green-Vermillion відповідає оцінці гігієни порожнини рота «добре»: 

A. 0-0,6 

B. 0,7-1,6 

C. 1,7-2,5 

D. Більше 2,6 

E. 1 

41. Який показник за індексом Green-Vermillion відповідає оцінці гігієни порожнини рота «незадовільно»: 

A. 1,7-2,5 

B. 0,7-1,6 

C. 0-0,6 

D. Більше 2,6 
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E. 1 

42. Які розчини використовують для визначення індексу РМА: 

A. Йодвмісні розчини Писарева-Шіллера, Люголя 

B. Бензидин 

C. 3% розчин перекису водню 

D. Розчин метиленового синього 

E. 30% розчин формаліну 

43. Що оцінюють при визначенні індексу Федорова-Володкіної: 

A. Наявність та кількість зубного нальоту 

B. Наявність та глибину пародонтальної кишені 

C. Рухомість зубів 

D. Наявність та кількість зубного каменю 

E. Наявність зубного каменю та пародонтальної кишені 

44. Що оцінюють при визначенні індексу СРІТN: 

A. Кровоточивість, зубні відкладення, глибину пародонтальної кишені 

B. Кровоточивість, зубні відкладення, рухливість зубів 

C. Наявність та кількість зубного каменю, наявність кишені (ясенної, пародонтальної)  

D. Наявність пародонтальної кишені 

E. Площу поверхні коронки 6 фронтальних нижніх зубів, що вкрита зубним нальотом 

45. Які індекси враховують наявність зубного каменю: 

A. Індекс Green-Vermillion, СРІТN, індекс ПІ (за Rassel) 

B. Проба Шіллера-Писарева 

C. Індекс Федорова-Володкіної 

D. Індекс РМА 

E. Проба Парма та бензидинова проба 

46. Який індекс визначає потребу в лікуванні захворювань пародонту та його об'єм: 

A. Індекс СРІТN 

B. Індекс РМА 

C. Індекс Федорова-Володкіної 

D. Індекс Green-Vermillion 

E. Індекс Silness-Löe 

47. Які з нижчезазначених індексів є гінгівальними: 

A. Індекс РМА, індекс SBI, індекс Silness-Löe 

B. Бензидинова проба та індекс РМА 

C. Індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion 

D. Індекс Green-Vermillion, СРІТN, індекс ПІ (за Rassel) 

E. Індекс СРІТN та індекс Silness-Löe 

48. Що оцінюють при визначенні індексу Green-Vermillion: 

A. Наявність і кількість зубного нальоту та каменю 

B. Наявність та глибину пародонтальної кишені 

C. Рухомість зубів 

D. Наявність зубного каменю та пародонтальної кишені 

E. Наявність та кількість зубного нальоту 

49. Жінка, 23-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні жорсткої їжі. При огляді слизова 

ясен з вестибулярного боку обох щелеп набрякла, гіперемована з синюшним відтінком, відкладення надясенного 

зубного каменю, індекс гігієни за Федоровим-Володкіною – 2,0. Пародонтальні кишені відсутні. Який із методів 

дослідження буде провідним у диференціальній діагностиці цього захворювання? 

A. Ортопантомографія 

B. Прицільна рентгенографія 

C. Ангіографія 

D. Капіляроскопія 

E. Реопарадонтографія  

50. Який з нижченаведених методів обстеження не відносять до цитологічних? 

A. Визначення мікробного числа 

B. Гемограма 

C. РАМ 

D. Еміграція лейкоцитів у порожнину рота за Ясиновським 

E. Моноцитограма 

51. Які з наведених нижче методів обстеження відносять до лабораторних: 

A. Імунограма, моноцитограма 

B. Рентгенографія, остеометрія 

C. Реопародонтографія, моноцитограма 

D. Стоматоскопія, реопародонтографія 

E. Визначення стійкості капілярів(проба Кулаженко) 
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52. Який показник вивчають при проведенні дослідження за Ясиновським? 

A. Кількісний і якісний склад клітин ротової рідини 

B. Стан судинної стінки тканин пародонта 

C. Кількість імунних клітин крові 

D. Кількість кокових мікроорганізмів на клітинах епітелію 

E. Концентрацію лізоциму у слині 

53. Який показник вивчають при проведенні проби Кулаженка? 

A. Стан судинної стінки тканин пародонта 

B. Концентрацію лізоциму у слині 

C. Кількісний і якісний склад клітин ротової рідини 

D. Кількість імунних клітин крові 

E. Основні біохімічні показники крові 

54. Який з нижче перерахованих методів не відносять до імунологічних? 

A. Визначення мікробного числа 

B. Шкірна проба за Р. Є. Кавецьким 

C. Визначення фагоцитарної активності лейкоцитів 

D. Визначення рівня цитокінів в крові 

E. Визначення рівня лізоциму в слині (метод Лоурі) 

55. Що характеризує показник вмісту лізоциму у слині? 

A. Стан неспецифічних факторів захисту порожнини рота 

B. Стан специфічних факторів захисту порожнини рота 

C. Кількісний і якісний склад ротової рідини 

D. Функціональний стан активності мезенхіми 

E. Стан окислювально-відновлювальних процесів в тканинах пародонта 

56. Який показник оцінюють при проведенні проби Кулаженко? 

A. Час утворення гематоми на яснах 

B. Кількісний і якісний склад клітин ротової рідини 

C. Вміст вітаміну Е в крові 

D. Кількість нейтрофільних гранулоцитів в ясенній рідині 

E. Концентрацію лізоциму в слині 

57. Що визначають при проведенні реопародонтографії? 

A. Стан судинної стінки тканин пародонта 

B. Кількість імунних клітин крові 

C. Стан неспецифічних факторів захисту порожнини рота 

D. Рівень запалення слизової оболонки ясен 

E. Основні біохімічні показники ротової рідини 

58. Які методи дослідження дозволяють оцінити кровопостачання тканин пародонта? 

A. Стоматоскопія, реографія, капіляроскопія 

B. Мікроскопія, стоматоскопія, капіляроскопія 

C. Фотоплетизмографія, рентгенографія, полярографія 

D. Капіляроскопія, біомікроскопія, цитологія 

E. Стоматоскопія, капіляроскопія, біопсія 

59. Показники гемограми в нормі (жінки): 

A. Ер. - 3,8-4,5×10
12

/л, лейк. 4,0-9,0×10
9
/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 

B. Ер. - 4,5-5,0×10
9
/л, лейк. 4,0-9,0×10

9
/л, гем. 130-160 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 

C. Ер. - 3,0-4,0×10
9
/л, лейк. 4,0-9,0×10

12
/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 

D. Ер. - 4,5-5,0×10
12

/л, лейк. 4,0-9,0×10
9
/л, гем. 130-160 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 

E. Ер. - 4,0-9,0×10
12

/л, лейк. 3,8-4,5×10
9
/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 

60. Показники гемограми в нормі (чоловіки): 

A. Ер. - 4,5-5,0×10
12

/л, лейк. 4,0-9,0×10
9
/л, гем., 130-160 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 

B. Ер. - 4,5-5,0×10
9
/л, лейк. 4,0-9,0×10

12
/л, гем. 130-160 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 

C. Ер. - 3,0-4,0×10
9
/л, лейк. 4,0-9,0×10

12
/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 

D. Ер. - 4,5-5,0×10
12

/л, лейк. 4,0-9,0×10
9
/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 

E. Ер. - 4,0-9,0×10
12

/л, лейк. 3,8-4,5×10
9
/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 

61. Назвіть основні об’єктивні симптоми гострого катарального гінгівіту: 

A. Набряк ясен, яскрава гіперемія, кровоточивість при зондуванні 

B. Набряк ясен, гіперемія з ціанотичним відтінком, кровоточивість при зондуванні 

C. Набряк ясен, яскрава гіперемія, виразкування ясенних сосочків 

D. Набряк ясен, гіперемія з ціанотичним відтінком, виразкування ясенних сосочків 
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E. Набряк ясен, яскрава гіперемія, пародонтальні кишені 

62. Назвіть основні об’єктивні симптоми хронічного катарального гінгівіту: 

A. Набряк ясен, гіперемія з ціанотичним відтінком, кровоточивість при зондуванні 

B. Набряк ясен, яскрава гіперемія, кровоточивість при зондуванні 

C. Набряк ясен, яскрава гіперемія, виразкування ясенних сосочків 

D. Набряк ясен, гіперемія з ціанотичним відтінком, виразкування ясенних сосочків 

E. Набряк ясен, яскрава гіперемія, пародонтальні кишені 

63. Які антисептичні лікарські засоби використовують при місцевому лікуванні катарального гінгівіту? 

A. «Гівалекс», хлоргексидин 0,1%, мірамістін 0,01% 

B. Перекис водню 3%, хлоргексидин 0,1%, «Хепілор» 

C. «Гівалекс», хлоргексидин 0,5%,фурацилін 

D. Хлоргексидин 0,2%, перманганат калію, «Гівалекс» 

E. Хлоргексидин 0,1%,фурацилін, гіпохлорит натрію 0,3% 

64. Які протизапальні лікарські засоби використовують при місцевому лікуванні катарального гінгівіту?  

A. «Мефенат», «Холісал», «Камістад» 

B. Мікоспор, хлоргексидин, «Метрогіл-дента» 

C. «Долобене», «Ибупром-макс», «Долгіт» 

D. Сінтоміцинова емульсія, метілуроцилова мазь, мефенамінат-натрія 

E. «Метрогіл-дента», «Найз», «Мефенат» 

65. Хворий Ф., 43-х років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживанні твердої їжі. Під 

час огляду: ясна набряклі, гіперемовані з ціанотичним відтінком, легко кровоточать. ГІ за Green-Vermillion 2,0 бали, 

проба Писарева-Шіллера «++».Визначте попередній діагноз. 

A. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь 

B. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, легкий ступінь 

C. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, важкий ступінь 

D. Катаральний гінгівіт 

E. Гіпертрофічний гінгівіт (гранулююча форма), хронічний перебіг, І ступінь 

66. Під час профілактичного огляду ротової порожнини у пацієнтки К., 30-ти років, виявлені зміни наступного характеру: 

маргінальна частина ясен верхньої та нижньої щелеп набрякла, пастозна, ціанотичного кольору, при зондуванні точкова 

кровоточивість, больові відчуття відсутні. При фарбуванні ясен розчином Люголю слизова оболонка забарвлюється в 

світло-коричневий колір. Зубні відкладення вкривають до 1/3 висоти коронки зубів. Проба Парма негативна. Який 

найбільш вірогідний діагноз? 

A. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь 

B. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, легкий ступінь 

C. Катаральний гінгівіт, гострий перебіг, легкий ступінь 

D. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь 

E. Гіпертрофічний гінгівіт (гранулююча форма), хронічний перебіг, І ступінь 

67. Пацієнтка М., 24-х років, звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен під час чистки зубів. В ділянці нижніх 

фронтальних зубів ясенні сосочки незначно гіперемійовані з ціанотичним відтінком, набряклі, при зондуванні лінійна 

кровоточивість. Зуби інтактні, нерухомі на язиковій поверхні 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубів зубний наліт в межах ¼ висоти 

коронки. Проба Парма негативна. РМА - 20%. Який попередній діагноз можна поставити в даному випадку? 

A. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, легкий ступінь 

B. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, початковий ступінь 

C. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь 

D. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь 

E. Катаральний гінгівіт, гострий перебіг, середній ступінь 

68. Пацієнтка Л., 21-го року, звернулася зі скаргами на ниючий біль при прийомі їжі в ділянці 36 зуба. Біль постійний, 

дещо зменшується після усунення подразника. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 зуба пломба (ІІ клас за Блеком) з 

навислими краями на апроксимальній поверхні. Перкусія негативна. ЕОД 6 мкА. Ясенний сосочок набряклий, 

пастозний, має згладжені контури, при пальпації кровоточить, позитивний симптом вазопарезу. На R-грамі 36 зуба 

контури періодонтальної щілини – без патологічних змін. В межах верхівки між коміркової перегородки 36-37 зубів 

виявляється остеопороз; цілісність кортикальної пластинки не порушена. Встановіть попередній діагноз. 

A. Катаральний папіліт, хронічний перебіг 

B. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, легкий ступінь 

C. Гіпертрофічний папіліт (набрякова форма), хронічний перебіг, І ступінь 

D. Фіброматоз ясен 

E. Епулід 

69. Яка з фаз запального процесу превалює при катаральному гінгівіті? 

A. Ексудація 
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B. Проліферація 

C. Альтерація 

D. Регенерація 

E. Десквамація 

70. Пацієнту П., 27-ми років, встановлено діагноз: «Катаральний гінгівіт, гострий перебіг, середній ступінь тяжкості». 

Препарати яких з нижчезазначених груп доцільно обрати для місцевого лікування в першу чергу? 

A. Гіпертонічні розчини, антисептики, протизапальні 

B. Антисептики, протизапальні, кератопластики 

C. Антисептики, ферменти, сорбенти 

D. Антисептики, антикоагулянти, кератопластики 

E. Гіпертонічні розчини, антисептики, кератопластики 

71. Жінка, 26-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. Об’єктивно: ціаноз ясен верхньої та нижньої 

щелеп, кровоточивість при пальпації і зондуванні. Зубні відкладення в помірній кількості. Патологічної рухомості зубів 

не виявлено. Ясенні кишені глибиною 1-1,5 мм. Проба Парма негативна. РМА - 32%. На рентгенограмі виявлено 

незначний остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок. Поставте діагноз: 

A. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь 

B. Катаральний гінгівіт, загострений перебіг, легкий ступінь 

C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

D. Гіпертрофічний гінгівіт (грануляційна форма), хронічний перебіг, І ступінь 

E. Гіпертрофічний гінгівіт (фіброзна форма), хронічний перебіг, І ступінь 

72. Застосування якої групи лікувальних засобів протипоказано при катаральному гінгівіті в фазі ексудації?  

A. Препарати рослинного походження в’яжучої дії 

B. Протизапальні 

C. Протинабрякові 

D. Препарати рослинного походження антисептичної дії 

E. Місцеві імуномодулятори 

73. Оберіть основні місцеві клінічні ознаки гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту.  

A. Ясенні сосочки гіпертрофовані, пастозні, виражений ціаноз 

B. Ясенні сосочки гіпертрофовані, щільні, блідо-рожевого кольору 

C. Ясенні сосочки гіпертрофовані, щільні, безболісні 

D. Ясенні сосочки гіпертрофовані, проба Парма позитивна 

E. Ясенні сосочки гіпертрофовані, рухомість зубів І ступеня 

74. Оберіть основні діагностичні ознаки гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту. 

A. Ясенні сосочки гіперплазовані, болючі при пальпації, ясенні кишені 

B. Ясенні сосочки гіперплазовані, вкриті грануляціями, пародонтальні кишені 2 мм 

C. Ясенні сосочки гіперплазовані, бліді, ясенні кишені 

D. Ясенні сосочки гіперплазовані, рухомість зубів І ступеня 

E. Ясенні сосочки гіперплазовані, проба Парма позитивна 

75. Оберіть основні клінічні ознаки фіброзної форми гіпертрофічного гінгівіту: 

A. Ясенні сосочки гіпертрофовані, щільні, блідо – рожевого кольору 

B. Ясенні сосочки гіпертрофовані, пастозні, блідо – рожевого кольору 

C. Ясенні сосочки гіпертрофовані, бліді, рухомість зубів I-II ступеня 

D. Ясенні сосочки гіпертрофовані, пастозні, синюшного кольору 

E. Ясенні сосочки гіпертрофовані, щільні, проба Парма позитивна 

76. Хворий Н., 25-ти років, скаржиться на кровоточивість та розростання ясен. Об’єктивно: гіперемія і набряк 

маргінальних ясен в ділянці фронтальних зубів верхньої і нижньої щелеп, розростання ясенних сосочків у межах 1/3 

висоти коронок зубів, ГІ за Федоровим-Володкіною 2,0 бали, проба Писарева-Шіллера «++». Яке дослідження 

необхідно провести для встановлення діагнозу? 

A. Ортопантомографію 

B. Мікробіологічне дослідження вмісту ясенних кишень 

C. РАМ 

D. Біопсію тканин ясенних сосочків 

E. Реакцію еміграції лейкоцитів за Ясиновським 

77. Хворий Д., 17-ти років, скаржиться на розростання ясен, кровоточивість та біль при вживанні їжі. Об’єктивно: в ділянці 

43, 42, 41, 31, 32, 33 зубів ясенні сосочки гіперемовані, збільшені і перекривають коронки зубів на 1/2 їх висоти. Ясна 

вкриті яскраво-червоними грануляціями, болючі при пальпації. ГІ за Green-Vermillion 2,7 бали. Рентгенологічно: 

помірний остеопороз вершин міжзубних перегородок в ділянці 43-33 зубів. Встановіть діагноз. 

A. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, ІІ ступінь, загострений перебіг 

B. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, хронічний перебіг  
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C. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, ІІ ступінь, хронічний перебіг  

D. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

E. Локалізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 

78. Хвора Л., 17-ти років, скаржиться на збільшення ясеневих сосочків, періодичну кровоточивість ясен при прийомі їжі, 

чищенні зубів, які з’явилися рік тому. Об’єктивно: ясенні сосочки і маргінальні ясна фронтальної ділянки нижньої 

щелепи гіперемовані, ціанотичні, набряклі з глянцевою поверхнею, вкривають коронки зубів на 1/3 їх висоти. 

Підщелепні лімфатичні вузли не збільшені. На рентгенограмі альвеолярного відростка в ділянці 43, 42, 41, 31, 32, 33 

зубів помірний остеопороз вершин міжзубних перегородок, без порушення цілісності кортикальної пластинки. Який 

діагноз захворювання: 

A. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, хронічний перебіг 

B. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, загострений перебіг  

D. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, I ступінь, фіброзна форма, хронічний перебіг  

E. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 

79. Пацієнт Р., 29-ти років, скаржиться на зміну вигляду ясен, їх збільшення. В анамнезі: хворіє на епілепсію. Об’єктивно: 

у фронтальній ділянці нижньої щелепи розростання ясенних сосочків у межах 1/3 висоти коронок зубів, ясна бліді, 

щільні. ГІ за Федоровим-Володкіною 2,0. Формалінова проба за Парма негативна. Який найбільш вірогідний 

попередній діагноз захворювання? 

A. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, І ступінь, хронічний перебіг 

B. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, ІIІ ступінь, хронічний перебіг  

C. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, ІI ступінь, хронічний перебіг  

D. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, I ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, I ступінь, хронічний перебіг  

80. Оберіть метод місцевої терапії гіпертрофічного гінгівіту, І ступеня, гранулюючої форми: 

A. Аплікації цитостатичних засобів 

B. Кріодеструкція 

C. Гінгівектомія 

D. Аплікації кератопластичних засобів 

E. Електрофорез антибактеріальних засобів 

81. Оберіть метод лікування гіпертрофічного гінгівіту, ІІ ступеня, фіброзної форми: 

A. Хірургічні методи 

B. Протизапальна терапія 

C. Аплікації відвару кори дуба 

D. Гідромасаж ясен 

E. Аплікації цитостатичних засобів 

82. Для місцевої медикаментозної терапії при гіпертрофічному гінгівіті грануляційної форми пацієнтам рекомендують 

використовувати лікарські речовини: 

A. Антисептики, мефенамінат натрію, бефунгін 

B. Антисептики, вітамін А, бефунгін 

C. Антисептики, ферменти, вітамін А 

D. Гігієнічні ополіскувачі, сорбенти, кератопластики 

E. Ополіскувачі з липою та мальвою, вітамін А, Е 

83. Які медикаментозні засоби здійснюють місцеву патогенетичну терапію гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту?  

A. Цитостатики 

B. Ферменти 

C. Кератопластики 

D. Кератолітики 

E. Імуномодулятори 

84. Вагітна, 23-х років, скаржиться на розростання ясен. Об’єктивно: ясенні сосочки у ділянці нижніх і верхніх 

фронтальних зубів бліді, гіпертрофовані, щільні, закривають 2/3 висоти коронок зубів. Термін вагітності - 28 тижнів. 

Аналіз крові у нормі. Встановлений діагноз: Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, ІІ ступінь, 

хронічний перебіг. Оберіть план лікування: 

A. Раціональна гігієна, антисептики рослинного походження, протизапальна терапія (мефенамінат натрия) 

B. Раціональна гігієна, протизапальна терапія, кріодеструкція 

C. Раціональна гігієна, антибактеріальна терапія, гінгівектомія 

D. Раціональна гігієна, протизапальна терапія, цитостататична терапія 

E. Раціональна гігієна, антисептики рослинного походження, фізіотерапія 

85. Збудниками виразково-некротичного гінгівіту є: 

A. Веретеноподібні палички, спірохети Венсана 
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B. Веретеноподібні палички, гриби роду Candida 

C. Фузобактерії, ротові трихомонади 

D. Фузобактерії, спірохети бліді 

E. Стептококи, спірохети Венсана 

86. Пацієнту Н., 40-ка років, при огляді був встановлений діагноз: генералізований виразково-некротичний гінгівіт, 

хронічний перебіг. Які зміни картини крові відповідають даному діагнозу? 

A. Помірний лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, збільшення ШОЕ 

B. Лейкопенія, збільшення кількості еозинофілів 

C. Виражений лейкоцитоз, зсув формули вправо 

D. Аналіз крові відповідає нормі 

E. Помірний лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, зменшення ШОЕ 

87. Які періоди розрізняють при гострому перебігу виразково-некротичного гінгівіту? 

A. Продромальний, первинних клінічних проявів, виражених клінічних проявів, зворотного розвитку 

B. Інкубаційний, первинних клінічних проявів, виражених клінічних проявів, зворотного розвитку 

C. Альтерація, ексудація, проліферація 

D. Продромальний, виражених клінічних проявів, зворотного розвитку 

E. Інкубаційний, виражених клінічних проявів, одужання 

88. Хвора Л., 29-ти років, скаржиться на загальну слабість, підвищення температури тіла до 38,2ºС, біль в яснах, 

кровоточивість ясен та неприємний запах з рота. Захворювання виникло 2 дні тому, після переохолодження. 

Об'єктивно: відкладення зубного каменя на язичній поверхні зубів в межах 1/3 висоти коронок зубів. Ясна на верхній і 

нижній щелепі гіперемійовані. Вершини ясенних сосочків в ділянці молярів та премолярів зубів верхньої та нижньої 

щелеп покриті брудно-сірим мазким нальотом, після його видалення утворюється виразкова поверхня. Видалення 

нальоту - болісне. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені і болючі. Аналіз крові: лейкоцитів 12×109/л. ШОЕ 15 мм/год. 

Аналіз крові на цукор - 4,0 ммоль/літр. На рентгенограмі – остеопороз міжальвеолярних перегородок. Встановіть 

попередній діагноз? 

A. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, гострий перебіг 

B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, загострення 

C. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 

D. Локалізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, гострий перебіг 

E. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт на тлі цукрового діабету 

89. Хвора Ц., 41-го року, скаржиться на загальну слабкість, кровоточивість ясен та неприємний запах з рота, відчуття 

спраги. Об'єктивно: Скупченість та дистопія зубів фронтальної ділянки нижньої щелепи. Ясна на верхній і нижній 

щелепі ціанотичні, пастозні. Ясенні сосочки в ділянці молярів та премолярів зубів верхньої та нижньої щелеп покриті 

брудно-сірим мазким нальотом, після його видалення утворюється виразкова поверхня. Верхівки сосочків відсутні, 

міжзубні проміжки відкриті. ГІ Green-Vermillion 1,9 балів. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені і болючі. Аналіз 

крові: лейкоцитів 12×109/л. ШОЕ 15 мм/год. Аналіз крові на цукор - 8,8 ммоль/літр. На рентгенограмі – остеопороз 

міжальвеолярних перегородок. Що могло спричинити захворювання у даному випадку? 

A. Цукровий діабет 

B. Патологія крові 

C. Незадовільна гігієна порожнини рота 

D. Вікові зміни в організмі 

E. Дистопія зубів 

90. Хворий М., 42-х років, скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Об'єктивно: значна кількість 

зубного каменя (до ½ висоти коронок) на язичній поверхні всіх зубів, особливо нижньої щелепи. Ясна на верхній і 

нижній щелепах ціанотичні, набряклі, при зондуванні кровоточать (І бал). Ясенні сосочки фронтальної ділянки нижньої 

щелепи валикоподібно стовщені, на верхівках міжзубних сосочків виразки, вкриті невеликою кількістю брудно-сірого 

нальоту Пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі – остеопороз верхівок міжальвеолярних перетинок. Аналізи 

крові та сечі - без особливостей. Поставте попередній діагноз. 

A. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, загострений перебіг 

C. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, загострений перебіг 

D. Локалізований виразково-некротичний гінгівіт,легкий ступінь, загострений перебіг 

E. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, середній ступінь, загострений перебіг 

91. Пацієнту П., 32-х років, встановлено діагноз: виразково-некротичний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг. 

Після антисептичної оброки порожнини рота під анестезією лікар здійснив зняття над’ясенних зубних відкладень і 

некротичного нальоту. Планується закінчити відвідування накладанням аплікації. Який препарат етіотропної дії 

необхідно ввести в її склад? 

A. Метронідазол 

B. Контрикал 
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C. Метилурацил 

D. Пімафуцин 

E. Террилітин 

92. Який місцевоанестезуючий засіб доцільно обрати для знеболення під час обробки некротизованих ділянок ясен при 

виразково-некротичному гінгівіті? 

A. Камістад 

B. Новокаїн 

C. Дикаїн 

D. Артикаїн 

E. Вольтарен 

93. Пацієнту П., 43-х років, поставлено діагноз виразково-некротичний гінгівіт. Який із перерахованих препаратів доцільно 

застосувати у поєднанні з протеолітичними ферментами: 

A. Хлоргексидин 

B. Мефенамин 

C. Хлорофіліпт 

D. Пантріпін 

E. Контрикал 

94. Хворий М., 28-ми років,звернувся зі скаргами на підвищення температури до 38ºС, біль в яснах під час вживання їжі, 

кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Виникнення захворювання пов’язує з переохолодженням. Об’єктивно: 

шкірні покриви гіперемовані, лімфовузли збільшені, болючі. Ясенний край на верхній та нижній щелепі 

гіперемійований, вкритий некротичним нальотом. Значна кількість м’яких та твердих зубних відкладень. Які засоби 

доцільно застосувати для місцевого лікування в І відвідання? 

A. Гель «Мундизал», перекис водню 3%, трипсин, метрогіл 

B. Розчин артікаїну, хлоргексидин 0,2%, трипсин, мефенамінат-натрію 

C. Фурацилін, хімотрипсин, стрептоміцин, вітамін А 

D. Розчин лідокаїну, перманганат калію, трипсин, вітамін А 

E. Гель «Камістад», перекис водню 3%, хімотрипсин, «Солкосерил» 

95. Оберіть засоби некролітичної дії для лікування виразково-некротичного гінгівіту: 

A. Папаїн,трипсин, террілітин, мазь «Іруксол» 

B. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, лізоцим 

C. Перекис водню, трипсин, хімотрипсин, террілітин 

D. Трипсин, хімотрипсин, каріпазин, перманганат калію 

E. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, пімафуцин 

96. Пацієнту П., 30-ти років, лікар-стоматолог протягом 4 днів проводить лікування гострого виразково-некротичного 

гінгівіту, легкого ступеню тяжкості. Об’єктивно: ясна злегка набряклі, гіперемійовані, виразкові поверхні очистились 

від некротичного нальоту. Препарати якої групи треба залучити до лікування на даному етапі? 

A. Кератопластики 

B. Антибіотики 

C. Кортикостероїди 

D. Інгібітори протеолізу 

E. Протеолітичні ферменти 

97. При встановленні ступеня розвитку локалізованого пародонтиту орієнтуються на: 

A. Ступінь резорбції міжальвеолярних перетинок 

B. Глибину пародонтальної кишені 

C. Скарги хворого на інтенсивність больового відчуття 

D. Інтенсивність кровоточивості ясен 

E. Ступінь тяжкості симптоматичного гінгівіту 

98. При встановленні діагнозу «Локалізований пародонтит» розрізняють такі ступені розвитку:  

A. Початковий, І, ІІ, ІІІ ступінь 

B. Початковий, І, ІІ ступінь 

C. Легкий, середній, тяжкий 

D. І, ІІ, ІІІ ступінь 

E. Початковий, І-ІІ, ІІ-ІІІ ступінь 

99. Які форми гінгівіту, супроводжують локалізований пародонтит: 

A. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний 

B. Катаральний, гіпертрофічний, виразково-некротичний 

C. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий 

D. Катаральний, виразковий, V-подібний, атрофічний 

E. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, десквамативний 
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100. Визначте правильну послідовність розвитку патологічного процесу в тканинах пародонта при локалізованому 

пародонтиті? 

A. Первинним є запалення ясен, далі процес розповсюджується на кісткову тканину 

B. Первинно виникає дистрофія кісткової тканини, потім процес охоплює ясна 

C. Запальний процес одночасно розвивається в кістковій тканині та яснах 

D. Запальний процес локалізований в яснах, кісткова тканина не вражається 

E. Первинно виникає дистрофія кісткової тканини, ясна можуть лишатися неушкодженими 

101. Перерахуйте ознаки локалізованого пародонтиту: 

A. Гінгівіт (папіліт), пародонтальна кишеня, резорбція коміркової кістки на обмеженій ділянці щелеп 

B. Гінгівіт (папіліт), пародонтальна кишеня, резорбція коміркової кістки 

C. Гінгівіт (папіліт), резорбція коміркової кістки на обмеженій ділянці щелеп 

D. Порушення цілісності зубоепітеліального з’єднання, пародонтальна кишеня, резорбція коміркової кістки на 

обмеженій ділянці щелеп 

E. Гінгівіт (папіліт), пародонтальна кишеня 

102. Хворому П., 20-ти років, встановлено діагноз «Локалізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, хронічний перебіг, 

симптоматичний гіпертрофічний папіліт, гранулююча форма, ІІ ступінь». Назвіть рентгенологічні ознаки, що відповідають 

даному захворюванню. 

A. Деструкція кортикальної пластинки, резорбція міжальвеолярної перетинки на ½ висоти кореня, розширення 

періодонтальної щілини, остеопороз в зоні ураження 

B. Деструкція кортикальної пластинки, резорбція міжальвеолярних перетинок на ½ висоти кореня, розширення 

періодонтальних щілин, остеопороз губчастої речовини тіла щелепи 

C. Розширення періодонтальної щілини, резорбція міжальвеолярних перетинок на ⅔ висоти кореня, остеопороз 

D. Деструкція кортикальної пластинки, резорбція міжальвеолярних перетинок на ½ висоти кореня, розширення 

періодонтальних щілин, остеосклероз 

E. Процес локалізований, зміни кісткової тканини відсутні 

103. Хворий А., 24-х років, звернувся зі скаргами на біль в ділянці 36 зуба, припухлість ясен, виділення гною. Об’єктивно: 

На 36, 37 зубах штучні коронки, що глибоко заходять під ясна. Ясенні сосочки в ділянці 36, 37 зубів, гіперемовані, набряклі, 

з ціанотичним відтінком, при доторкуванні кровоточать. Між 36 і 37 зубами є пародонтальна кишеня глибиною 7 мм з 

гнійним виділенням. Горизонтальна перкусія 36 зуба болісна. На рентгенограмі виявлена резорбція міжальвеолярної 

перегородки між 36 і 37 зубами в межах 1/2 її довжини, кісткова кишеня. Кісткова тканина в інших ділянках альвеолярного 

відростка не змінена. Поставте діагноз. 

A. Локалізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг, симптоматичний катаральний папіліт 

B. Локалізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт  

C. Катаральний папіліт, легкий ступінь, загострений перебіг 

D. Локалізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, загострений перебіг 

E. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, ІІ ступінь, загострений перебіг 

104. Чоловік, 23-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів та прийманні твердої їжі. Об’єктивно: ясна у 

ділянці 32, 31, 41, 42 зубів гіперемовані, набряклі, кровоточать при пальпації. Прикус глибокий, відмічається скупчення 

нижніх фронтальних зубів. 41 та 31 зуби мають І ступінь рухомості, між ними виявлена пародонтальна кишеня глибиною 3 

мм з серозним виділенням. На рентгенограмі відмічений остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок в ділянці 32, 31, 

41, 42 зубів, резорбція міжальвеолярної перегородки між 41 та 31 зубами у межах 1/3 її висоти. Поставте діагноз. 

A. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 

B. Локалізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт  

C. Локалізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт  

D. Локалізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 

E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт  

105. Хворий М., 47-ми років, скаржиться на неприємний запах з роту, болісність, кровоточивість та застрягання їжі в ділянці 

46, 47 зубів. Об'єктивно: ротова порожнина не санована. Виявлені каріозні порожнини ІІ класу за Блеком в 46 

(апроксимально-дистальна) та 47 (апроксимальні-медіальна) зубах, міжзубний ясенний сосочок набряклий, ціанотичний, 

верхівка його виглядає зрізаною, вкрита нальотом брудно-сірого кольору, при зондуванні легко кровоточить. Пародонтальна 

кишеня глибиною 3 мм. На рентгенограмі - деструкція кортикальної пластинки міжкоміркової перетинки, маргінальне 

розширення періодонтальної щілини, резорбція міжкоміркової перетинки на ½ висоти кореня. В інших ділянках кісткової 

тканини змін немає. Поставте діагноз. 

A. Локалізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний виразково-некротичний папіліт 

B. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний виразково-некротичний папіліт 

C. Виразково-некротичний папіліт, легкий ступінь, загострений перебіг 

D. Травматичний виразково-некротичний папіліт, легкий ступінь, загострений перебіг 

E. Локалізований пародонтит, виразково-некротичний папіліт 
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106. Пацієнтка Д., 28-ми років, скаржиться на кровоточивість, болючість ясен під час їжі та чищення зубів в ділянці 

фронтальних зубів верхньої щелепи. Скарги з’явились 1,5 роки тому після проведеного протезування фронтальних зубів 

верхньої щелепи. Об’єктивно: на 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубах штучні коронки, гіперемія, ціаноз маргінальної частини ясен, 

набряк, значне відкладення зубного нальоту. При зондуванні - РBI ІІ бали, глибина 2-3 мм. На рентгенограмі - деструкція 

кортикальної пластинки міжкоміркових перетинок, маргінальне розширення періодонтальних щілин, резорбція 

міжкоміркових перетинок на ⅓ висоти кореня. В інших ділянках кісткової тканини змін немає. Поставте діагноз. 

A. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний локалізований катаральний 

гінгівіт 

B. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 

C. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний папіліт  

D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, загострений перебіг 

107. Хворий А., 34-х років, звернувся зі скаргами на незначний біль під час їжі в ділянці 27 зуба, кровоточивість ясен, 

виділення гною. Об'єктивно: на медіальній поверхні 27 зуба пломба. Контактний пункт між 26, 27 зубами відсутній. 

Міжзубний ясенний сосочок атрофований. Пародонтальна кишеня - 4 мм з незначним гнійним виділенням. На рентгенограмі 

- резорбція міжзубної перегородки між 26 та 27 зубами на ⅓ її висоти, остеопороз міжзубної перегородки. Кісткова тканина 

альвеолярного відростка в інших ділянках не змінена. Поставте діагноз. 

A. Локалізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг 

B. Атрофічний папіліт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 

C. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

D. Локалізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

E. Локалізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг 

108. Місцеве лікування локалізованого пародонтиту ІІ ступеня розвитку передбачає: 

A. Усунення подразнювальних факторів, медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту, хірургічне 

лікування 

B. Медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту 

C. Усунення подразнювальних факторів, медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту 

D. Усунення подразнювальних факторів 

E. Медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту, фізіотерапію 
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