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ТЕМА: Запально-деструктивні захворювання пародонта. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня, 

хронічного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та 

лабораторні методи діагностики 

         Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Проблема генералізованого пародонтиту лишається актуальною для сучасної 

стоматології. Зокрема, дуже гостро вона постає для мешканців України. Так, частота цього 

захворювання у людей до 40 років становить 50-60%, а в старших за 40 років – 100% 

(Поровознюк В. В., Фліс О. В., 2001). Особливо несприятлива ситуація серед пацієнтів 

молодого та працездатного віку - у середньому по Україні захворюваність на пародонтит (за 

звертанням) у віці 15-35 років складає 74% (Данилевський М. Ф. і співавт., 2008). 

Генералізований пародонтит, що прогресує, є однією з основних причин втрати зубів 

серед дорослого населення (Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., 2008; Кузьмина О. М., 

1999; Іорданішвілі О. К. із співавт., 2008; Pihistrom BL et all, 2005; Petersen PE, 2008; Kaner D. 

et all, 2009). Актуальність проблеми обумовлена не тільки значним відсотком поширення 

захворювань пародонта серед населення в усьому світі, але й недостатністю ранньої 

діагностики та ефективності лікування хворих з даною патологією (Грудянов А.І., 2009; 

Недосеков В.Б. із співавт., 2009; Peterson RE et all ., 2002; Caranza S., 2011). 

Тому важливим є вміння лікаря-стоматолога своєчасно розпізнавати доклінічні 

функціональні розлади в структурах пародонта, виявляти первинні клінічні ознаки окремих 

захворювань пародонта. Рання діагностика та проведення необхідних лікувально-

профілактичних заходів запобігає прогресуванню патологічного процесу в тканинах 

пародонта та сприяє збереженню здоров’я пацієнтів. 

 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- етіологію, патогенез генералізованого пародонтиту; 

- патоморфологічні зміни тканин пародонта при генералізованому пародонтиті; 

- клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту початкового ступеня, 

хронічного перебігу; 

- клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту І ступеня, хронічного 

перебігу; 

- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з генералізованим 

пародонтитом; 

- диференційну діагностику генералізованого пародонтиту; 

 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- навичками опитування, збору анамнезу хворого з патологією тканин пародонта; 

- технікою огляду порожнини рота хворого з патологією тканин пародонта; 

- технікою огляду тканин пародонта хворого з патологією тканин пародонта; 

- навичкою виконання пародонтального зондування; 

- технікою визначення стану зубів і прикусу, травматичної оклюзії у хворого з патологією 

тканин пародонта; 

- навичкою визначення рухомості зубів; 

- навичкою визначення кровоточивості ясен; 



3 
 

- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 

- технікою застосування стоматологічного інструментарію; 

 

Вміти (α-ІІІ): 

- проводити суб’єктивне обстеження хворого на генералізований пародонтит; 

- проводити об’єктивне обстеження хворого; 

- проводити індексну оцінку гігієни порожнини рота та стану тканин пародонта хворого, 

інтерпретувати та аналізувати отримані дані; 

- виявляти місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 

- обґрунтувати індивідуальний план обстеження хворого на генералізований пародонтит; 

- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження 

хворого; 

- диференціювати генералізований пародонтит за перебігом, ступенем розвитку та з 

іншими захворюваннями пародонта; 

- встановити діагноз генералізованого пародонтиту на підставі результатів основних та 

додаткових методів обстеження хворого; 

 

Творчий рівень (α-ІV): 

- вміти досліджувати причинно-наслідкові взаємозв’язки між наявністю генералізованого 

пародонтиту та загально-соматичною патологією. 

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

1. Анатомо-гістологічні особливості будови тканин пародонта. 

2. Класифікацію захворювань пародонта (Данилевський М.Ф., 1994). 

3. Визначення терміну “пародонтит”, поняття “генералізований пародонтит”. 

4. Механізм розвитку запального процесу в тканинах пародонта. 

5. Фази розвитку запального процесу, морфологічні ознаки хронічного запалення тканин 

пародонта. 

6. Рентгенологічне зображення анатомічних утворень щелепно-лицевої ділянки. 

Вміти: 

1. Проводити суб’єктивне обстеження стоматологічного хворого. 

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

перкусію, зондування). 

3. Визначати гігієнічні, гінгівальні та пародонтальні стоматологічні індекси та 

інтерпретувати їх результати. 

4. Оцінити дані рентгенологічного дослідження щелепно-лицевої ділянки. 

5. Оцінити дані лабораторного дослідження (розгорнутий аналіз крові, цитологічне, 

мікробіологічне дослідження тощо). 

6. Заповнювати медичну документацію. 

3.2 Зміст теми заняття 

Генералізований пародонтит - специфічний дистрофічно-запальний процес 

(судинно-нервова дистрофія тканин пародонта), який виникає внаслідок взаємодії різних 

екзогенних та ендогенних факторів. Характеризується прогресуючим руйнуванням тканин 

пародонта з подальшим випадінням зубів. 
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Генералізований пародонтит 

- нейротрофічні порушення 

- порушення стану судин 

- ендокринні порушення 

- порушення обміну речовин 

- захворювання органів 

травлення 

- серцево-судинної системи 

- захворювання нирок 

- ревматизм 

- захворювання крові 

- гіповітамінози (С, Е, А, В 

тощо) 

- імунологічні порушення 

тощо 

Місцеві фактори 

- зубні відкладення 

- мікрофлора: 

 Actinobacillus actinomycetemcomitans 

 Porphyromonas gingivalis 

 Bacteroides forsythus тощо 

- дефекти зубних рядів та травматична  

оклюзія 

- аномалії прикусу та положення окремих 

зубів 

- несанована порожнина рота: 

 каріозні порожнини, особливо в 

пришийкових ділянках та на апроксимальних 

поверхнях зубів 

 оголення та гіперчутливість шийок зубів 

 клиноподібні дефекти 

 стан пломб (якість реставрацій 

пришийкової ділянки, відновлення контактних 

пунктів) 

 неякісні ортопедичні (ортодонтичні) 

конструкції 

 ендодонтичні проблеми (пульпіт, 

періодонтит) 

- аномалії анатомічної будови тканин ясен: 

 мілкий (< 0,5 см) присінок 

порожнини рота 

 висота прикріплення вуздечок (губ, 

язика, щічно-ясенних зв’язок) 

- шкідливі звички 

Етіологія 

Інші причини Загальні фактори 
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Генералізований пародонтит 

Зниження проліферації Т-

клітин 

 

Посилення продукції 

простагландину Е-2 

 

 

Активація моноцитів, макрофагів, фібробластів бактеріальними продуктами 

Патогенез (Самойленко А.В, 2003) 

Мікробні патогени 

Високе:  

- обсіменіння тканин пародонта (КУО 10
5
-10

8
) 

- адгезивна активність 

- антилізоцимна здатність 

- антиінтерферонова здатніст 

- здатність до продукції лейкотоксіну 

- здатність вторгатися через проміжні тканини 

Посилення продукції ІЛ-1 

 

 

Руйнування колової зв’язки, 

резорбція міжальвеолярних 

перегородок 

Стимуляція запальної реакції в 

ясенній тканині 

 

 
Активація процесів 

руйнування колагену 

Стимуляція продукції 

остеокластів 

Зниження продукції  ІЛ – 2Р 

 

 

Вторинний імунодефіцит 

(переважно за  Т-

супресорним и Т-хелперним 

типами - СД4
+
 та СД8

+
) 

Хронізація активного 

запально-деструктивного 

процесу в пародонті 

Генералізований пародонтит 

 

Формування аутоімуних 

порушень в пародонті 
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Патоморфологія 

- неприємні відчуття в яснах: свербіж, печія 

- кровоточивість ясен при механічному подразненні 

- неприємний запах з рота 

- можливий бессимптомний перебіг 

Генералізований пародонтит початковий та І ступінь, хронічний перебіг 

- картина відповідного гінгівіту 

- розростання епітелію вглиб сполучної тканини власної пластинки і 

періодонта 

- утворення грануляційної тканини 

- плазмоцитарні інфільтрати 

- стовщення та склероз судинних стінок, зменшення кількості судин 

- демінералізація (деструкція) кісткової тканини 

- резорбція кістки:гладенька, лакунарна 

 

Скарги 

І ступінь 

 2-3 мм, 

серозний 

(серозно-гнійний) 

ексудат 

Початковий 

ступінь 

 первинна 

 вторинна 

Клініка 

Симптоматичний 

гінгівіт 

Хронічний: 

- катаральний 

(70%) 

- гіпертрофічний 

(гранулююча, 

фіброзна форми) 

- виразковий 

 

Основні симптоми: 

 свербіж, печія 

 пастозність 

 ціаноз 

Резорбція 
альвеолярної кістки 

Травматична 
оклюзія 

Симптомокомплекс Лукомського І. Г., 1945 

Пародонтальна 
кишеня 

Початковий 

ступінь 

 1-2 мм, 

серозний 

(серозно-

гнійний) ексудат 

 виразкування 

зубо-ясенного 

прикріплення 

(проба Парма 

«+») 

І ступінь 

 вторинна 

 можлива 

рухомість зубів І 

ступеня 

Початковий ступінь 

 порушення цілісності 

компактної пластинки 

верхівок 

міжальвеолярних 

перегородок 

 маргінальне 

розширення 

періодонтальних щілин 

 остеопороз губчастої 

речовини кістки 

І ступінь 

 деструкція 

компактної пластинки 

верхівок 

міжальвеолярних 

перегородок 

 маргінальне 
розширення 

періодонтальних щілин 

 резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок до (на ) ⅓ 

висоти кореня 

 остеопороз губчатої 

речовини кістки 
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Методи 
 

 

Норма 
 

 

Хронічний перебіг 
 

 

Загострений перебіг 
 

Проба Писарева-

Шіллера 
Негативна Позитивна Різкопозитивна 

Індекс РМА (%) До 12,5 12,5-50 >50 

Індекс SBI (%) 0 10-100 20-100 

Вакуумна проба 

за Кулаженко 

В.І., 1960 

30-50с. Початковий  

І ступінь   

7,03±0,58 

7,06±1,76 

Початковий  

І ступінь   

4,5±0,73 

4,3±0,61 

Міграція 

лейкоцитів та 

десквамація 

епітелію за 

Ясиновсь- 

ким М. А., 1931 

Лейкоцити -150 в 

1мл (80% живі) 

Епітелій - 50 в 

1мл 

Лейкоцити - 349±30 

(73±2% живі) 

Епітелій - 109±11 

Лейкоцити - 580±41 

(75±3% живі) 

Епітелій - 142±4 

РАМ за Беленчук 

Т.А., 1985  

РАМ 
+ 

≥ 70%  

РАМ 
–
 ≤ 30%  

РАМ 
+ 

≥ 31-69% 

РАМ 
– 

≤ 69-31% 
РАМ 

+ 
≤ 30% 

Цитологічне 

дослідження 

вмісту 

пародонтальних 

кишень (%) 

 

Нейтрофіли: 

 незмінені 

 зруйновані 

Фагоцити 

Лімфоцити 

Епітелій 

Нейтрофіли: 

43±4,2 

40±4,1 

9±1,3 

2±0,2 

- 

Нейтрофіли: 

 незмінені 

 зруйновані 

Фагоцити 

Лімфоцити 

Епітелій 

Нейтрофіли: 

37±5,8 

52±5,5 

6±1,7 

1±1,2 

2 
Моноцитограма Промоно- 

цити 

Власне 

моноцити 

Поліморф-

ноядерні 

моноцити 

 

20-23 

 

26-32 

 

42-52 

Промоно- 

цити 

Власне  

моноцити 

Поліморф-

ноядерні 

моноцити 

 

10,4±0,41 

 

28,4±0,5 

 

61,2±6,3 

Промоно- 

цити 

Власне  

моноцити 

Поліморф-

ноядерні 

моноцити 

 

26,0±1,8 

 

38,1±2,5 

 

36,5±3,6 

Гемограма Жінки Чоловіки     

Еритроцити, ×10
12

/л 3,8-4,5 4,5-5,0 3,86±0,43 3,78±0,59 

Гемоглобін, г/л 120-140 130-160 136,82±1,2 136,8±2,1 

Колірний показник 0,9-1,1 0,95±0,05 0,97±0,01 

Лейкоцити, ×10
9
/л 4,0-9,0 4,8±1,43 6,5±1,43 

 паличкоядерні 

(%) 
1-6 2,6±0,22 2,4±0,29 

 сегментоядерні 

(%) 
47-72 (66) 59,1±2,43 64,1±1,8 

 еозинофіли (%) 0,5-5 3,3±0,37 2,4±0,29 

 базофіли (%) 0-1   

 моноцити (%) 4-10 4,0±0,4 2,7±0,33 

 лімфоцити (%) 19-37 33,6±2,0 22,8±1,6 

ШОЕ, мм/год 2-10  9,0±0,9 10,0±1,98 

 

 

Генералізований пародонтит 

Додаткові методи обстеження 
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Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты терапевтической стоматологии). 

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

Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 

5. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: 

Здоров’я, 2000. – 464 с. 

Диференційна діагностика 

Самостійний гінгівіт 
- ясенна кишеня 

- збережена цілісність 

зубо-ясенного 

прикріплення (проба 

Парма «-» 

- при тривалому перебігу 

остеопороз верхівок 

міжкоміркових перетинок 

ГП за ступенем 

розвитку та перебігом 
Пародонтоз 

- відсутнє запалення ясен 

(атрофічний гінгівіт) 

- пародонтальні кишені 

відсутні 

- оголення шийок та 

коренів зубів 

- гіперестезії твердих 

тканин зубів 

- клиноподібні дефекти 

- рівномірна 

горизонтальна резорбція 
альвеолярного відростку 

Ідіопатичні 

захворювання 
- невпинний процес 

- деструкція пародонта, 

яка супроводжується 

випадінням зубів протягом 

2-3 років 

- швидке утворення 

пародонтальних кишень з 

гноєтечею, зміщенням та 

розхитуванням зубів 

- своєрідні рентгенологічні 

ознаки з перевагою 

вертикального типу 

резорбції кісткової 

тканини, утворенням 
кісткових кишень, 

кістоподібного виду 

деструкції кістки 

- захворювання часто 

починається в дитячому 

віці 

-  

Локалізований 

пародонтит 

- обмежена ділянка 

ураження 

- чіткий взаємозв’язок з 

місцевими чинниками 

- зміни кісткової тканини 

локалізовані в зоні 

ураження 

Діагноз (приклад): Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний 

перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 
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6. Данилевский Н.Ф. и др. Заболевания пародонта: Атлас. Учебное пособие для студентов 

медвузов. – М.: Медицина, 1993. – 310 с. 

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. Безрукова И.В. Агрессивные формы пародонтита. / И.В. Безрукова, А.И. Грудянов – М.: 

Мед. информ. агентство, 2002. – 127 с. 

4. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. 

Е.В. Боровского М. : Медицина, 2011.- 340 с. 

5. 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. 

6. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, 

А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  

7. Грудянов А.И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / А.И. 

Грудянов, Е.В. Фоменко. - М. : МИА, 2010. - 96 с. 

8. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. 

Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 

9. Курякина Н.В. Заболевания пародонта. / Н.В. Курякина, Т.Ф Кутепова - М. : 

Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство НГМА, 2000. - 160с. 

10. Куцевляк В.Ф. Індексна оцінка пародонтального статусу: Навчально-методичний 

посібник / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. – 80 с. 

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

12. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 

256 с. 

13. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико 

лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 

14. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: 

ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 

15. 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. 

16. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 

 

Електронні джерела: 

1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf 

2. http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/PeriodontalGumDisease.htm 

3. http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/ 

4. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-

parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-

sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76 

5. http://www.parodont.ru/free/54/ 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf
http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/PeriodontalGumDisease.htm
http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
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3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

1.  Поняття «генералізований 

пародонтит» 

1. Дати визначення поняття «генералізований 

пародонтит». Класифікація. 
 

2.  Етіологічні фактори, що зумовлюють 

розвиток генералізованого 

пародонтиту хронічного перебігу. 

1. Назвати основні етіологічні фактори, що 

спричиняють генералізований пародонтит. 

2. Вказати місцеві подразнювальні чинники та 

обґрунтувати їх вплив на тканини пародонта. 

3. Знати вплив загальносоматичних захворювань 

на стан тканин пародонта. 

 

3.  Патогенез генералізованого 

пародонтиту хронічного перебігу. 

1. Знати механізм розвитку хронічного запально-

дистрофічного процесу в тканинах пародонта. 
 

4.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту 

початкового ступеню, хронічного 

перебігу. 

1. Опишіть скарги хворого на генералізований 

пародонтит початкового ступеню, хронічного 

перебігу. 

2. Опишіть місцеві клінічні ознаки 

генералізованого пародонтиту початкового 

ступеню, хронічного перебігу. Симптомокомплекс 

Лукомського. 

3. Опишіть рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту початкового 

ступеню, хронічного перебігу. 

 

5.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту І 

ступеню, хронічного перебігу. 

1. Опишіть скарги хворого на генералізований 

пародонтит І ступеню, хронічного перебігу. 

2. Опишіть місцеві клінічні ознаки 

генералізованого пародонтиту І ступеню, 

хронічного перебігу. Симптомокомплекс 

Лукомського. 

3. Опишіть рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту І ступеню, 

хронічного перебігу. 

 

6.  Методи діагностики генералізованого 

пародонтиту. 

1. Вкажіть основні методи стоматологічного 

обстеження при діагностиці генералізованого 

пародонтиту. 

2. Перерахуйте спеціальні клінічні методи, що 

застосовуються при діагностиці генералізованого 

пародонтиту. Обґрунтуйте доцільність їх 

призначення. 

3. Перерахуйте додаткові лабораторні методи, що 

застосовуються при діагностиці генералізованого 

пародонтиту. Обґрунтуйте доцільність їх 

призначення. 

 

7.  Постановка діагнозу 

«Генералізований пародонтит» 

1. Сформулюйте діагноз з урахуванням ступеня 

розвитку процесу, перебігу, наявності 

симптоматичного гінгівіту. 

 

8.  Принципи диференційної діагностики 

генералізованого пародонтиту. 

1. Зазначте захворювання з якими необхідно 

диференціювати генералізований пародонтит 

початкового ступеню, хронічного перебігу. 

2. Зазначте захворювання з якими необхідно 

диференціювати генералізований пародонтит І 

ступеню, хронічного перебігу. 
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3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Визначення поняття «генералізований пародонтит». 

2. Класифікація захворювань пародонта (Данилевський М. Ф., 1994). 

3. Етіологія та патогенез генералізованого пародонтиту хронічного перебігу. 

4. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту початкового ступеню, 

хронічного перебігу. 

5. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту І ступеню, хронічного 

перебігу. 

6. Методи діагностики генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня, хронічного 

перебігу. Основні лабораторні та індексні показники. 

7. Диференційна діагностика генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня, 

хронічного перебігу. 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

1. Ознаки, що складають симптомокомплекс Лукомського І.Г., 1945: 

а) катаральний гінгівіт 

б) пародонтальні кишені 

в) травматична оклюзія 

г) прогресуюча резорбція міжкоміркових перегородок альвеолярної кістки 

д) ясенні кишені 

е) симптоматичний гінгівіт 

є) вторинна травматична оклюзія 

Відповідь: б, в, г, е. 

2. Встановіть правильну послідовність при формулюванні діагнозу «Генералізований 

пародонтит» за класифікацією Данилевського М. Ф. (1994): 

а) ступінь розвитку 

б) нозологічна одиниця 

в) поширеність процесу 

г) вид та форма гінгівіту 

д) перебіг 

е) форма 

Відповідь: в, б, а, д, г 

3. Знайдіть відповідність між ступенем генералізованого пародонтиту та вираженістю 

клініко-рентгенологічних ознак. 

Ступінь розвитку 

ГП, 

хронічного перебігу 

Клініко-рентгенологічні ознаки 

1. Початковий а. Катаральний гінгівіт 

б. Пародонтальні кишені 1-2мм 

в. Симптоматичний гінгівіт 

г. Ясенні кишені 1-2мм 

2. І д. Пародонтальні кишені 2-3мм 

е. Травматична оклюзія 

є. Резорбція міжкоміркових перегородок до (на) ⅓ висоти кореня 

ж. Порушення цілісності кортикальної пластинки на верхівках 

міжзубних перегородок 

Відповідь: 1 - б, в, е, ж; 2 - в, д, е, є. 
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4. Заповніть таблицю: 

 

Діагноз 

Ознака за симптомокомплексом Лукомського І. Г., 1945 

Симптоматичний 

гінгівіт 

   

ГП, 

початковий 

ступінь, 

хронічний 

перебіг 

    

ГП, І ступінь, 

хронічний 

перебіг 

 

    

 

В. Задачі для самоконтролю: 

1. Хворий С., 28-ми років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен, яка посилюється під 

час чищення зубів, свербіж ясен. Захворів рік тому. Об’єктивно: ясна гіперемійовані, 

набряклі з ціанотічним відтінком, при доторканні кровоточать. Відкладення над- і 

під’ясенного зубного каменю в області центральних різців. Пародонтальні кишені глибиною 

3 мм з незначним серозним ексудатом. Рентгенологічно: деструкція кортикальної пластинки, 

резорбція міжальвеолярних перетинок на ⅓ висоти коренів, маргінальне розширення 

періодонтальних щілин, остеопороз губчастої речовини кістки. Встановіть діагноз. 

Відповідь: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

катаральний гінгівіт. 

 

2. Хвора П., 36-ти років, звернулась зі скаргами на кровоточивість ясен, яка посилюється під 

час чищення зубів, свербіж ясен. Вперше кровоточивість з’явилась 6 міс. тому. Останній 

візит до стоматолога - 1,5 роки тому. Об’єктивно: ясна в ділянці різців та ікол нижньої 

щелепи ціанотичні, набряклі, при доторканні кровоточать. Відкладення над- і під’ясенного 

зубного каменю в області центральних різців. Пародонтальні кишені глибиною 1,5 мм з 

незначним серозним ексудатом. Проба Парма - слабопозитивна. Встановіть попередній 

діагноз. Який додатковий метод дослідження необхідно призначити для встановлення 

заключного діагнозу? 

Відповідь: Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. Ортопантомограма. 

 

3. Хвора Д., 23-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні 

жорсткої їжі в ділянці 26 зуба. 10 місяців тому відвідувала стоматолога з приводу лікування 

карієсу 26 зуба. В анамнезі: хронічний гастро-дуоденіт, холецистит (близько 6 років). 

Об’єктивно: Цілісність зубних рядів не порушена. Ясна верхньої та нижньої щелепи 

ціанотичні. На жувально-апроксимальній поверхні 26 зуба пломба, контактний пункт 

відсутній, ясенний сосочок набряклий, гіперемований з синюшним відтінком, легко 

кровоточить при зондуванні, пародонтальна кишеня 4 мм. Помірна кількість зубного каменю 

з оральної поверхні фронтальних зубів нижньої щелепи. Індекс гігієни за Федоровим-
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Володкіною – 2,0. Рентгенологічно: деструкція кортикальної пластинки, резорбція 

міжальвеолярних перетинок на ¼ висоти коренів зубів, маргінальне розширення 

періодонтальних щілин, дифузний остеопороз губчастої речовини кістки, в ділянці 26 зуба - 

деструкція кортикальної пластинки, вертикальна резорбція міжальвеолярної перетинки на ⅔ 

висоти кореня, маргінальне розширення періодонтальної щілини. Встановіть діагноз. 

Відповідь: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

катаральний гінгівіт. Травматичний вузол в ділянці 26 зуба. 

 

4. Чоловік, 20-ти років, скаржиться на неприємний запах з рота, болючість ясен при прийомі 

їжі, що з’явились потягом останнього тижня. Протягом місяця відчуває загальну слабкість, 

підвищену стомлюваність. Об’єктивно: ясенний край і сосочки на обох щелепах ціанотичні, 

набряклі, в ділянці 47, 46, 45 зубів вершини сосочків некротизовані, вкриті брудно-сірим 

нальотом, болісні при доторканні. Рентгенологічно: деструкція кортикальної пластинки, 

резорбція міжальвеолярних перетинок на ⅓ висоти кореня, маргінальне розширення 

періодонтальних щілин, остеопороз губчастої речовини кістки. На зубах значні відкладення 

зубного каменю. В аналізі крові: еритроцитів - 4,3×10
12

/л, Hb - 120 г/л, кольоровий показник 

- 0,9, лейкоцитів - 50×10
9
/л, юних - 1%, базофільних - 0%, еозинофільних - 0%, 

поліморфноядерних - 8%, сегментоядерних - 37%, лімфоцитів - 35%, тромбоцитів - 

250×10
9
/л. ШОЕ - 27 мм/год. Встановіть діагноз. Зазначте можливу причину захворювання. 

Відповідь: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

виразковий гінгівіт. Патології системи кровотворення (лейкоз?). 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

1. Провести суб’єктивне обстеження хворого на генералізований пародонтит (визначити 

скарги, зібрати анамнез захворювання та життя). 

2. Провести об’єктивне обстеження хворого на генералізований пародонтит (зовнішній 

огляд, пальпацію лімфатичних вузлів; огляд порожнини рота). 

3. Провести індексну оцінку стану тканин пародонта у хворого на генералізований 

пародонтит (індекс Федорова-Володкіної та Green-Vermillion, проба Шіллера-Писарєва, 

індекс РМА (в модифікації Parma), індекс кровоточивості SBI, РІ за Рассел). 

4. Призначити додаткові методи обстеження та консультацію інших спеціалістів (за 

показаннями). Інтерпретувати дані лабораторного обстеження (гемограма, аналіз крові на 

цукор, цитологічне дослідження вмісту ясенної кишені, РАМ тощо). 

5. Інтерпретувати дані рентгенологічного дослідження (ортопантомограми тощо). 

6. Провести диференційну діагностику генералізованого пародонтиту. 

7. На підставі результатів обстеження хворого обґрунтувати діагноз захворювання 

(попередній або заключний). 
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4.2. Професійні алгоритми (інструкції) для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

№ Завдання Вказівки Примітки 
1.  Отримайте медичну 

карту хворого (форма 

f043_0). 

Для первинного пацієнта карта 

виписується в реєстратурі. 

При повторному огляді пацієнт 

отримує карту в реєстратурі. 

Інформація в карту записується повністю, 

допустимі тільки загальноприйняті 

скорочення та абревіатури. 

2.  Проведіть суб’єктивне 

обстеження хворого на 

генералізований 

пародонтит. 

Запитайте скарги, анамнез 

захворювання та життя. 

Опитування проводиться цілеспрямовано. 

! Зверніть увагу на симптоми, що 

дозволяють припустити наявність проявів 

захворювання крові, ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів тощо. 

Ретельно вивчіть історію хвороби 

пацієнта.  

! Зверніть увагу на вік пацієнта, наявні 

або перенесені загально-соматичні 

захворювання. З’ясуйте можливу 

вагітність у жінок. Запитайте про прийом 

медикаментів, з метою лікування 

загально-соматичної патології. 

Ознайомтесь із виписками лікаря-

інтерніста, анамнезом попереднього 

лікування. 

3.  Проведіть об’єктивне 

обстеження хворого на 

генералізований 

пародонтит. 

Зовнішній огляд: загальний 

вигляд хворого, вираз обличчя, 

наявність патологічних змін на 

шкірі, асиметрії, стан губ, кутів 

рота, характер дикції, носового 

дихання, ступінь відкривання 

рота, пальпацію лімфатичних 

вузлів. 

 

 

Огляд порожнини рота: стан 

присінку, стан слизової оболонки 

(щік, твердого піднебіння, 

м’якого піднебіння, язика, дна 

порожнини рота), прикусу, 

зубних рядів, зубів, перкусію 

зубів (за показаннями) та 

визначення їх рухомості 

Огляд ясен: 

 оцініть з вестибулярного та 

орального боків: колір, набряк, 

консистенцію, зміну рельєфу, 

наявність патологічних 

елементів, наявність 

пародонтальної кишені (глибину, 

характер ексудату), 

кровоточивість; рецесію ясен, 

ширину прикріплених ясен 

 визначте болючість ясен при 

пальпації 

Оцініть взаємозв’язок між загальним 

станом хворого та проявами 

генералізованого пародонтиту. 

! Зверніть увагу на невідповідність 

загального стану проявам в порожнині 

рота, що дозволяє припустити наявність 

захворювань крові, ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів тощо. 

 

! Зверніть особливу увагу на виявлення 

місцевих подразників тканин пародонта 

(патології прикусу, дефектів зубних рядів, 

травматичної оклюзії, зубних відкладень, 

каріозних порожнин та неповноцінних 

пломб, особливо в пришийкових ділянках 

та на апроксимальних поверхнях зубів; 

неякісних ортопедичних конструкцій; 

наявність клиноподібних дефектів; зубів з 

захворюваннями пульпи та періодонта 

тощо). 

 

Результати обстеження занотовуйте в 

медичну карту хворого (форма f043_0). 
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4.  Проведіть індексну 

оцінку стану тканин 

пародонта хворого на 

генералізований 

пародонтит. 

Оцініть гігієну порожнини 

рота: індекс Федорова-

Володкіної або Green-Vermillion. 

Оцініть рівень запалення ясен: 

проба Шіллера-Писарєва, індекс 

РМА (в модифікації Parma), 

індекс кровоточивості SBI. 

Визначте ступінь 

захворювання: пародонтальний 

індекс РІ за Rassel. 

! Зверніть увагу: Недостатній догляд за 

ротовою порожниною є одним з головних 

чинників розвитку хронічного запалення 

тканин пародонта, інтоксикації та 

аутоалергізації місцевих тканин та 

організму вцілому, розвитку дисбіозу 

порожнини рота. 

Динамічне спостереження за зміною 

показників ясенних індексів дозволяє 

оцінити адекватність та успішність 

лікування. 

5.  Призначте додаткові 

методи обстеження та 

консультацію інших 

спеціалістів. 

Інтерпретуйте дані 

лабораторного 

обстеження. 

За показаннями: гемограма, 

аналіз крові на цукор, 

цитологічне дослідження вмісту 

пародонтальної кишені, РАМ, 

міграція лейкоцитів за 

Ясиновським тощо. 

! Зверніть увагу: Захворювання тканин 

пародонта часто є первинними 

симптомами інших тяжких 

загальносоматичних захворювань: 

захворювань крові, ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів, СНІДу. 

Обґрунтоване та своєчасне призначення 

додаткових методів обстеження, 

правильна інтерпретація їх результатів 

дозволяє провести ранню діагностику цих 

станів та вчасно розпочати лікування. 

6.  Інтерпретуйте дані 

рентгенологічного 

дослідження. 

Опишіть ортопантомограму, 

визначте наявність дистрофічних 

змін кісткової тканини. 

! Зверніть увагу на наявність деструкції 

кортикального шару, резорбції 

міжальвеолярних перетинок, розширення 

періодонтальних щілин та остеопорозу 

губчастої речовини кістки. 

7.  Проведіть 

диференційну 

діагностику 

генералізованого 

пародонтиту. 

Зазначте захворювання з якими 

необхідно диференціювати 

генералізований пародонтит. 

Диференціюйте генералізований 

пародонтит за ступенем розвитку, 

перебігом та з іншими 

дистрофічно–запальними 

захворюваннями пародонта. 

Для диференціації та підтвердження 

діагнозу використовуйте дані проведеного 

обстеження. 

8.  На підставі проведеного 

обстеження хворого 

обґрунтуйте діагноз 

захворювання 

(попередній або 

заключний). 

Зазначте розповсюдженість, 

нозологічну одиницю, ступінь 

розвитку, перебіг захворювання, 

вид симптоматичного гінгівіту. 

Приклад: Генералізований пародонтит, 

початковий ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. 

 

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному етапі 

практичного заняття: 

Таблиці, слайди, стоматологічне оснащення, інструменти, матеріали та тематичний 

пацієнт 

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 

Тема: Взаємозв’язок генералізованого пародонтиту та патології шлунково-кишкового 

тракту. 

Джерела: 
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1. Арутюнов С. Д. Клинико-морфологические взаимосвязи потери минеральной плотности 

кости при заболеваниях пародонта на фоне соматической патологии / С. Д. Арутюнов, А. 

Л. Верткин // Институт стоматологии. 2008. - № 2 (39). -С. 88-90. 

2. Борисенко А. В. Взаимосвязь микрофлоры пародонтальных карманов с течением 

генерализованного пародонтита у больных язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки / А. В. Борисенко, Ю. Г. Коленко, О.В. Линовицкая // 

Современная стоматология – 2002. – № 1. – С. 39-42. 

3. Гафар Абдул Запалення, захворювання пародонту та здоров'я організму / Гафар Абдул, Р. 

Энтони // Современная стоматология – 2005. – № 3. – С. 61-64. 

4. Горбачева И.А. Единство системных патогенетических механизмов при заболеваниях 

внутренних органов, ассоциированных с генерализованным пародонтитом / И. А. 

Горбачева, А. И. Кирсанов, Л. Ю. Орехова // Стоматология. – 2004. – № 3. – С. 6-11. 

5. Горбачева И. А. Особенности минерального обмена у больных генерализованым 

пародонтитом на фоне различных заболеваний внутренних органов / И.А. Горбачева, 

И.А. Кирсанов, Л.Ю. Орехова // Пародонтология. – 2003. – № 1. –С. 83 

6. Грохольский А. П. Назубные отложения: их влияние на зубы, околозубные ткани и 

организм / А. П. Грохольский, Н. А. Кодола, Т. Д. Центило. – К.: Здоров'я, 2000. – С. 55. 

7. Денега І. С. Корекція кишкового дисбактеріозу в поетапній імунореабілітації хворих на 

генералізований пародонтит / І. С. Денега // Експерим. та клін. фізіол. і біохімія. – 2003 – 

№ 2. – С. 95-103. 

8. Елизарова В. М. Специфика пародонтального статуса у подростков с Helikobakter pylori-

ассоциированой патологией желудочно-кишечного тракта / В. М. Елизарова, А. В. 

Горелов, Е. Н. Табалова // Рос. стоматол. ж. – 2006. – №1. – С. 12-14.  

9. Заболевания пародонта и здоровье / P. M. Bartold, R. I. Marshall, T. Georgiou, [et al.] // 

Пародонтология. – 2003. – № 3. – С. 3-9.  

10. Кирсанов А. И. Механизм взаимосвязи патологии внутренних органов и пародонта / А. И. 

Кирсанова, И. А. Горбачева // Пародонтология. —1999. -№ 1 (11). -С. 35-36. 

11. Лепилин А.В. Некоторые механизмы возникновения и прогрессирования воспалительных 

заболеваний пародонта на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / А. В. 

Лепилин, А. М. Осадчук, Н. В. Булкина // Рос. стоматол. ж. – 2004. – № 5. – С. 34-36. 

12. Ліновицька О.В. Вибір антибактеріальних препаратів у комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої 

кишки, асоційовану з Helikobakter pylori: автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. мед. 

наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О. В. Ліновицька. – К., 2002. – 20 с. 

13. Фаворская Е. В. Клинико-цитологическая характеристика пародонтита при язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки в процессе личения / Е. В. Фаворская, Н. В. 

Курякина // Институт стоматологии. – 2005. – № 2. – С. 56-60. 

14. Цепов Л. М. Межсистемные связи при болезнях пародонта / Л. М. Цепов, А. И. Николаев 

// Пародонтология. – 2003. – № 2. – С. 19-24. 

15. Цимбалистов А. В. Патофизиологические аспекты развития сочетанной патологии 

полости рта и желудочно-кишечного тракта / А.В. Цимбалистов, Н.С. Робакидзе // 

Стоматология для всех. – 2005. – № 1. – С. 57-59. 

16. http://www.parodont.ru/free/index.shtml 
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Тестові завдання 

1. Провідним фактором, що спричиняє розвиток генералізованого пародонтиту є: 

A. Взаємодія екзогенних та ендогенних чинників 

B. Місцеві ушкоджувальні чинники 

C. Недостатня гігієна порожнини рота 

D. Недостатнє надходження в організм мінеральних речовин, зокрема кальцію та фосфору 

E. Спадковість 

2. Для генералізованого пародонтиту характерно: 

A. Симптоматичний гінгівіт, пародонтальна кишеня, травматична оклюзія, резорбція 

альвеолярної кістки 

B. Симптоматичний гінгівіт, пародонтальні кишені, резорбція альвеолярної кістки 

C. Пародонтальні кишені, травматична оклюзія, остеопороз 

D. Пародонтальні кишені, резорбція альвеолярної кістки 

E. Запальний процес в яснах, деструкція альвеолярної кістки 

3. Жінці 43-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит. Яке дослідження 

найінформативніше для визначення ступеню розвитку хвороби? 

A. Панорамна рентгенографія 

B. Визначення пародонтального індексу 

C. Проба Шіллєра-Писарева 

D. Визначення глибини пародонтальних кишень 

E. Визначення ступеня рухомості зубів 

4. 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 над'ясенного зубного каменю, індекс гігієни 

за Федоровим-Володкіною – 2,8. Знаходиться на диспансерному нагляді у ендокринолога. Який з 

методів дослідження буде провідним у диференціальній діагностиці даного захворювання? 

A. Рентгенологічне дослідження 

B. Проба Шіллера-Писарєва 

C. Визначення стійкості капілярів за Кулаженком 

D. Реопародонтографія  

E. Визначення міграції лейкоцитів 

5. На ортопантомограмі протягом зубних рядів виразно простежується порушення цілісності 

компактної пластинки, слабко виражений остеопороз вершин міжальвеолярних перегородок, 

розширення періодонтальних щілин навколо шийок зубів. Для якого захворювання характерні такі 

зміни. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь 

B. Генералізований пародонтит, І ступінь 

C. Генералізований виразковий гінгівіт, легкий ступінь 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь 

E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь 

6. Жінка, 36-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Хворіє 3 роки. 

Знаходиться на диспансерному нагляді у гастроентеролога. Об’єктивно: ясна нижньої та верхньої 

щелеп гіперемовані з синюшним відтінком, кровоточать при зондуванні. Зубні відкладення у помірній 

кількості. Зуби нерухомі. Пародонтальні кишені глибиною 1-2 мм з незначними виділеннями 

серозного характеру. Проба Парма «+». На рентгенограмі виявлена деструкція кортикальної 

пластинки, остеопороз. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, гострий перебіг 

C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 
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7. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: 

ясна у ділянці нижніх фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, малоболісні при доторкуванні. 

Формалінова проба за Парма болісна. На рентгенограмі виявлене порушення цілісності компактної 

пластинки та остеопороз на вершинах міжальвеолярних перегородок, розширення періодонтальних 

щілин біля вершин міжальвеолярних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз.  

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

8. У пацієнта Р., 30-ти років, скарги на кровоточивість ясен при жуванні, неприємний запах з рота. 

При огляді у ділянках 11, 12, 13, 21, 22, 23 та 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубів виявлена гіпертрофія 

маргінальних ясен на 1/3 висоти коронок зубів, ясна ціанотичні, відкладення під'ясенного зубного 

каменю. Пародонтальні кишені глибиною 2-3 мм виявлені в ділянках 16, 15, 14, 12, 23, 24, 25, 26, 27 та 

34, 35, 36, 46, 45 зубів, серозний ексудат. Патологічна рухомість 42, 41, 31, 32 зубів І ступеня. 

Поставте попередній діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

B. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

9. Хвора Д., 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна у фронтальних 

ділянках зубів нижньої та верхньої щелеп ціанотичні, набряклі, кровоточать при зондуванні. Зубні 

відкладення у помірній кількості. Глибина пародонтальних кишень до 3,0 мм, виділення - серозного 

характера. Патологічна рухомість нижніх фронтальних зубів І ступеня. На рентгенограмі виявлений 

незначний остеопороз кістки міжальвеолярних перегородок та їх резорбція у межах 1/3 їх висоти. 

Поставте найбільш імовірний діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 

D. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

10. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та неприємний 

запах з рота. Об'єктивно: ясенні сосочки та маргінальні ясна у ділянці фронтальних зубів нижньої і 

верхньої щелеп гіперемовані з ціанотичним відтінком, кровоточать при зондуванні. Пародонтальні 

кишені глибиною 2,5-3 мм з серозним ексудатом. На фронтальних зубах виявлені над- та під'ясенні 

тверді зубні відкладення у помірній кількості. На ортопантомограмі у ділянці фронтальних зубів 

виявлена резорбція верхівок міжальвеолярних перегородок та незначний остеопороз кістки. 

Встановіть найбільш імовірний діагноз.  

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

E. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

11. Пацієнт Л., 20-ти років, скаржиться на кровоточивість, болючість ясен під час їжі та чищення 

зубів. Об’єктивно: у фронтальній ділянці нижніх зубів скупчення зубів, ціаноз ясен, розростання 

ясенних сосочків у межах 1/3 висоти коронок зубів. Зубні відкладення в значній кількості. При 
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пародонтальному зондуванні визначені кишені глибиною 3 мм. Формалінова проба за Парма 

негативна. Встановіть попередній діагноз захворювання. 

A. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь 

B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

12. Чоловік 23-х років, скаржиться кровоточивість ясен при чищенні зубів та прийманні твердої їжі. 

Об’єктивно: Вкорочена, щільна вуздечка верхньої губи. Ясна у ділянці верхніх фронтальних зубів 

ціанотичні, набряклі, кровоточать при зондуванні. 11 та 21 зуби мають І ступінь рухомості, між ними 

виявлена пародонтальна кишеня глибиною 3 мм з серозним виділенням. На рентгенограмі - незначний 

остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок в ділянці 12, 11, 21, 22 зубів, резорбція 

міжальвеолярної перегородки між 11 та 21 зубами у межах 1/3 її висоти. В інших ділянках кісткова 

тканина не змінена. Поставте діагноз. 

A. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 

E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 


