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ТЕМА: Обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Основні 

клінічні методи. R-діагностика хворих з патологією тканин пародонта. 

Помилки клінічних та рентгенологічних досліджень. 

                                                                                          Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Обстеження хворого з патологією тканин пародонта - це комплекс цілеспрямованих 

досліджень, що мають на меті встановлення характеру захворювання, його причину, 

особливості перебігу. За своїм походженням, механізмом розвитку та клінічними ознаками, 

хвороби пародонта мають різноманітний характер. Вони протікають з розвитком переважно 

запальних або дистрофічних змін у пародонті. Своєчасне виявлення цих проблем дозволяє 

призначити раціональну терапію і тим самим полегшити стан хворого, зберегти його 

здоров’я та працездатність. 

Для діагностики захворювань тканин пародонта проводять клінічні, рентгенологічні, 

лабораторні та функціональні методи дослідження. Об’єм та вибір методів дослідження 

повинні бути адекватні завданням, що вирішуються, а також дозволяти диференціювати дане 

захворювання з подібними патологічними станами. 

Важливість повноцінного та своєчасного обстеження безсумнівна при розгляді питань 

первинної діагностики. Наявність патологічних змін у тканинах пародонта може бути 

єдиним первинним проявом тяжких загально-соматичних захворювань (захворювань крові, 

цукрового діабету, СНІДу тощо). Від правильних діагностично-лікувальних дій лікаря-

стоматолога, в таких випадках, залежить здоров’я, а інколи і життя хворого. 

 

Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- основні клінічні методи обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 

- спеціальні клінічні методи обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 

- рентгенологічні методи обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 

- помилки, що виникають під час обстеження хворого з патологією тканин пародонта 

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; 

- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 

- технікою застосування стоматологічного інструментарію 
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Вміти (α-ІІІ): 

- проводити суб’єктивне обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 

- проводити об’єктивне обстеження хворого; 

- визначати місцеві подразнювальні чинники тканин пародонта; 

- описувати дані рентгенологічного обстеження хворого з патологією тканин 

пародонта; 

- інтерпретувати та аналізувати дані клінічного та рентгенологічного обстеження 

хворого з патологією тканин пародонта 

Творчий рівень (α-ІV): 

- вивчити сучасні високоточні методи діагностики захворювань тканин пародонта. 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

1. Топографо-анатомічну, морфологічну будову та функції тканин пародонта. 

2. Призначення основного стоматологічного інструментарію. 

3. Методи обстеження стоматологічного хворого. 

4. Зубний наліт, камінь. Причини. Механізм утворення. 

5. 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. Користуватися інструментами для клінічного обстеження стоматологічного хворого. 

4. Заповнювати медичну документацію. 
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3.2 Зміст теми заняття 

Схема обстеження хворого з захворюванням тканин пародонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огляд слизової оболонки 

порожнини рота: 
• колір слизової оболонки 

• наявність патологічних елементів 

•  

Об’єктивні 

Методи дослідження 

Суб’єктивні Додаткові 

Опитування 

Анамнез хвороби 

Анамнез життя 

Огляд порожнини рота 

Огляд ділянки захворювання 

Рентгенологічні 

Лабораторні 

Функціональні 

Огляд прикусу Огляд зубних рядів та 

зубів 

Огляд ясен 

Огляд присінку порожнини рота: 
• колір слизової оболонки 

• глибина присінку 

• висота прикріплення вуздечок 

• характер прикусу 

• зубо-щелепні 

деформації 

• аномалії прикусу 

• травматична оклюзія 

• цілісність зубних рядів 

• скупченість зубів 

• дистопія зубів 

• рухомість зубів 

(фізіологічна, патологічна) 

• оголення та гіперчутливість 

шийок зубів 

• клиноподібні дефекти 

• неякісні ортопедичні 

(ортодонтичні) конструкції 

• зубні відкладення 

• каріозні порожнини та 

неповноцінні пломби, 

особливо в пришийкових 

ділянках та на 

апроксимальних поверхнях 

зубів 

• зуби з захворюваннями 

пульпи та періодонта 

Зовнішній огляд 

• колір 

• консистенція 

• набряк 

• зміна рельєфу 

• патологічні елементи 

(виразкування, грануляції 

тощо) 

• кишені: 

- ясенна 

- пародонтальна 

• глибина кишені 

• характер ексудату 

• інтенсивність запалення ясен 

Скарги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні клінічні методи дослідження 

Методи Мета та методика проведення Оцінка результатів 

Пальпація 

Мета: визначити ступінь рухомості зубів 

Інструменти: пальці, пінцет 

Методика: охопивши браншами пінцета (пальцями) коронкову частину зуба здійснюють 

обережні рухи в вестибуло-оральному, мезіо-дистальному та вертикальному напрямках 

Фізіологічна рухомість: оком не видна 

Патологічна рухомість: 

І ступінь - вестибуло-оральний напрямок 

ІІ ступінь - І ст. + мезіо-дистальний напрямок 

ІІІ ступінь - І ст. + ІІ ст. + вертикальні рухи 

Огляд 
Мета: оцінити зовнішній стан та стан ділянки захворювання 

Інструменти: стоматологічне дзеркало 

Методика: оглядають в певній послідовності: 

 вираз обличчя, стан шкіряних покровів, склер 

 стан губ 

 присінок порожнини рота 

 слизова оболонка порожнини рота 

 прикус, стан зубних рядів, зубів 

 ясна 

 ясна 

Колір 

Набряк 

Рельєф 

Патологічні елементи 

Мета: визначити наявність ексудату в пародонтальній кишені 

Інструменти: пальці, стоматологічний шпатель 

Методика: пальцями (шпателем) обережно притискають маргінальний край ясен в напрямку 

від пришийковій частини зуба до ріжучого краю (жувальної поверхні) 

Кількість та колір (прозорість) ексудату 

Мета: визначити наявність ураження періодонта 

Інструменти: стоматологічне дзеркало, зонд (зворотній бік) 

Методика: злегка постукують зворотною частиною зонда по коронковій частині зуба: 

 вертикальна -  в напрямку вертикальної вісі зуба 

 горизонтальна - перпендикулярно вісі зуба 

 порівняльна - перкусія видимо здорових інтактних зубів одноіменної з ураженими групи 

(визначення індивідуальної чутливості до перкусії) 

Перкусія Наявність больових відчуттів при: 

вертикальній перкусії - ураження апікального 

періодонта 

горизонтальній перкусії - ураження 

маргінального періодонта 

 

 

Мета: визначити стан лімфатичних вузлів 

Методика: проводять поверхневу або глибоку порівняльну бімануальну пальпацію 

підборідних, підщелепних, навколовушних, завушних, потиличних, шийних, надключичних 

лімфатичних вузлів 

В нормі лімфатичні вузли еластичні, безболісні, 

неспаяні з підлеглими тканинами 
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Зондування 
Мета: визначити: - наявність та глибину пародонтальної (ясенної) кишені 

- втрату рівня епітеліального прикріплення 

- величину рецесії ясен 

- під’ясенні зубні відкладення 

Інструменти: пародонтальний зонд 

Методика: 

- тиск не перевищує 20 г. Практичний тест: кінчик зонда поміщають під ніготь великого 

пальця руки і надавлюють до  появи побіління 

- вимірюють уздовж довгої осі зуба чітко перпендикулярно до ясенного краю, вводять зонд 

до відчуття легкої перешкоди 

- з 4 боків: медіального, присінкового, дистального, орального по три  виміри (1 

центральний, 2 апроксимальні)  

- враховують отриману максимальну глибину кишені в найглибшому її місці  

- глибина кишені (ясенної, пародонтальної) - від рівня краю ясен до кінчика зонда 

- втрата епітеліального прикріплення - від емалево-цементної межі до дна кишені 

Глибина зубо-ясенної борозни в 

нормі: - 1-1,5 мм 

Наявність кишені: 

Ясенна (без ураження зубо-

епітеліального прикріплення) - 

ГІНГІВІТ 

Пародонтальна (з ураженням зубо-

епітеліального прикріплення) - 

ПАРОДОНТИТ 

- 1-2 мм - початковий ступінь 

- 2-3 мм - І ступінь 

- 4-5 мм - ІІ ступінь 

- >5 мм - ІІІ ступінь 

Втрата епітеліального 

прикріплення без утворення 

кишені - ПАРОДОНТОЗ 

!!! Остаточний діагноз 

встановлюється за даними 

рентгенограми 

Основні клінічні методи дослідження 

Методи Мета та методика проведення Оцінка результатів 

Мета: оцінити стан ясен 

Інструменти: пародонтальний зонд 

Методика: пародонтальним зондом злегка натискають на ясна, оцінюють пружність 

 

В нормі: ясна відновлюють свою 

форму одразу після припинення тиску 

зондом 

Гострий процес (загострення): ясна 

пружні - під дією тиску зондом майже 

не змінюють конфігурації 

Хронічний процес: ясна пастозні - 

повільно відновлюють форму 

Мета: оцінити стан твердих тканин зубів, пломб, коронок тощо 

Інструменти: стоматологічний зонд 

Методика: зондом (з легким натиском) проводять поверхнею зуба, визначають шорсткість, наявність 

зацепів тощо 

 

Шорсткість, застрягання зонда 

свідчать про порушення цілісності 

твердих тканин зуба, пломб, навислі 

краї штучних конструкцій тощо 
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Проба Писарева-

Шіллера 

Проба Парма 

Бензидинова 

проба 

Мета: 

- визначення наявності виразкування зубо-епітеліального прикріплення 

Інструменти та засоби: 

- пінцет, ватна турунда або ретракційна нитка (не просякнута), формалінвмісний розчин (5 мл 

формаліну, 20 мл гліцерину, 5-7 мл дистильованої води 

Методика: 

- ясна висушують ватним тампоном 

- турунду (нитку) просякнуту розчином вводять в кишеню 

Відчуття печії або болю 

свідчить про наявність вираз 

кування зубо-епітеліального 

прикріплення 

Спеціальні клінічні методи дослідження 

Методи Мета та методика проведення Оцінка результатів 

Мета: 

- визначення характеру ексудату пародонтальної кишені 

Інструменти та засоби: 

- пінцет, ватна турунда або ретракційна нитка (не просякнута), розчин бензидину (0,5 г бензидину, 

10г поліетилен-гліколю, 15 мл оцтової кислоти (1:1000) +1 крапля 3% перекису водню). 

Методика: 

- ясна висушують ватним тампоном 

- турунду (нитку) просякнуту розчином вводять в кишеню 

Зміна забарвлення турунди 

свідчить про наявність крові та 

гною в ексудаті: 

 поява синьо-зеленого 

забарвлення одразу - « +++» 

 через 3-15 с - «++» 

 через 15 - 16 с - «+» 

 між 1-2 хв - слабке зелене - «-» 

Мета: 

- визначення ступеня запалення ясен (реакція з глікогеном, вміст якого значно збільшується при 

хронічному запаленні) 

Інструменти та засоби: 

- пінцет, ватний тампон, йодовмісний розчин (1 г йоду, 1 г калію йодиду, 40 мл дистильованої води). 

Методика: 

- ясна висушують ватним тампоном 

- ясна змащують за допомогою тампона йодовмісним розчином 

Зміна кольору ясен: 

 відсутня - негативна - 

запальний процес відсутній 

 жовтий колір (від помірного 

до середнього) - слабо позитивна 

- помірне запалення 

 коричневий - позитивна - 

інтенсивне запалення 

Проба Писарева-

Шіллера 

Зубні відкладення в залежності 

від виду барвника забарвлюються 

в різні кольори: синій, світло-

коричневий, рожевий, 

малиновий, червоний тощо 

Візуалізація 

зубних відкладень 
Мета: покращити візуалізацію зубних відкладень 

Інструменти та засоби: пінцет, ватна кулька, фарбувальний розчин (1% р-н метиленової сині, 

йодвмісні розчини, 0,75% та 6% основний фуксін, 4-5% спиртовий розчин еритрозіну, таблетки 

еритрозіну (Mentadent, Огаl В Einfarb Plagueindikator, Plague-Farbetablette тощо), Plaviso (Voco), 

флуоресцеїн - тільки при ультрафіолетовому освітленні - «Plak-Lite» («Blendax»), «Fluorescein» та ін. 

Методика: зуби висушуються повітрям пістолету, фарбуються ватною кулькою з розчином з усіх 

боків 
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Рентгенографічне обстеження хворих з патологією тканин пародонта 

Ортопантомографія 

(панорамна томографія) 

Прицільна 

внутрішньоротова 

контактна рентгенографія 

Збільшена панорамна 

рентгенографія: 

 бокова 

 пряма 

Рентгенівська плівка 2×3 см 

(4×5 см) притискається пальцем 

хворого до язикової поверхні 

ясен паралельно поверхні 

коміркового відростку. 

Центральний Rö-промінь 

спрямовується перпендикулярно 

до бісектриси кута, утвореного 

віссю зуба та поверхнею плівки 

Структура обмеженої ділянки: 

визначення стану періапікальних 

тканин, наявність прихованих 

каріозних порожнин, 

конкрементів, топографія 

кореневих каналів тощо 

Рентгенівська плівка 18×24 см 

вміщується в еластичну касету з 

екраном високої роздільної 

здатності. Касета фіксується 

хворим в ділянці середньої або 

нижньої третини обличчя. 

Збільшене в 2 рази зображення 

верхньої або нижньої щелепи 

(окремо). На знімку верхньої 

щелепи - зображення 

верхньощелепних пазух, 

частково порожнини носа та 

виличних кісток. 

Проводять на 

ортопантомографі, касета з 

плівкою та Rö-трубка описують 

неповне коло навколо голови 

хворого. Касета обертається 

також навколо своєї осі. Rö-

проміння послідовно засвічує 

різні відділи щелеп та фіксує на 

плівці 

Зображення всієї зубо-

щелепної системи, як єдиного 

комплексу (верхня та нижня 

щелепи, СНЩС, пазухи). 

Оцінюють стан: 

 кортикальної пластинки 

 міжкоміркових перегородок 

 періодонтальних щілин 

 щільність губчастої речовини 

кістки 

Недолік: викривлення 

зображення фронтальної 

ділянки 

Комп’ютерна томографія 

 тримірне зображення 

 зрізи в трьох площинах через будь-

яку область досліджуваного об'єкта, 

під любим кутом, з діапазоном кроку 

між зрізами від 0,25 до 2 мм. 

 програмне забезпечення томографа 

дозволяє оператору задавати 

площину, через яку проходять зрізи, 

задавати крок, а спеціальна програма 

дає можливість обробляти 

зображення, отримуючи максимум 

діагностичної інформації. 

Внутрішньоротові Позаротові Спеціальні 

Рентгенокінематографія: 

 реєстрація рухів головки СНЩС 

Електрорентгенографія: 

 зображення на напівпровідниковій 

пластинці, з фіксацією на папері (можна 

диференціювати стан шкіри, підшкірно-

жирового шару, м’язів тощо) 

Контрастна рентгенографія 

Телерентгенографія 

Ехоостеометрія 
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3.3 Список рекомендованої літератури: 

Основна: 

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

М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 

2. Данилевский Н. Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А. 

В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011. – 616 

с. 

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

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

4. Боровский Е. В. Терапевтическая стоматология. Учебник / Е. В. Боровский, В. С. Иванов, Ю. М. 

Максимовский [с соавт.]. Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Медицина, 2003, – 840 с. 

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

2000. – 464 с. 

6. Данилевский Н. Ф. и др. Заболевания пародонта: Атлас. Учебное пособие для студентов медвузов. – 

М.: Медицина, 1993. – 310 с. 

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. Аржанцев А. П. Диагностические возможности компьютерной ортопантомографии / Аржанцев А. 

П., Свирин В. В. и др. – М.: Перемена, 2006. – 20 с. 

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. Борисенко А. В. Практична пародонтологія / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сідельнікова 

– Київ, ТОВ «Доктор-Медіа», 2011. - 472 с. 

4. Васильев А. Ю. Лучевая диагностика в стоматологии: Учебное пособие А. Ю. Васильев, Ю. И 

Воробьев, Н. С. Серова – М.: «ГЭОТАР Медиа», 2008. – 176 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. Галикеева А. Ш. Рентгенодиагностика генерализованного пародонтита / А.Ш. Галикеева [и др.] // 

Казанский медицинский журнал. - 2008. – Т. 89, № 1. - С. 59-60.  

7. Грудянов А. И. Методы диагностики воспалительных заболеваний пародонта / А. И. Грудянов, О. А. 

Зорина - М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2009. - 112 с. 

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

9. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 

10. Печковский К.Е. Ортопантомография: генерализованный пародонтит / К.Е. Печковский // Лучевая 

диагностика, лучевая терапия. - 2011. - №4. - С. 49-56. 

11. Приезжева В. Н. Рентгенодиагностика в стоматологи : учеб. - метод. пособие / сост. В. Н. Приезжева 

[и др.]; ред. Л. А. Алехнович. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2002. - 91 с. 

12. Рабухина Н. А. Рентгенодиагностика в стоматологии / Н. А. Рабухина, А. П. Аржанцев – М.: 

Мединформ агентство, 1999. – 452 с. 

13. Рогацкин Д. В. Искусство рентгенографии зубов / Д. В. Рогацкин, Н. В. Гинали – М.: STBOOK, 2007 

г. – 206 с. 

14. Ружило-Калиновская И. Трехмерная томография в стоматологической практике / Ингрид Ружило-

Калиновская, Тереза Катажина Ружило – Львов: "Галдент", 2012. - 476 с. 

15. Хоменко Л. А. Клинико-рентгенологическая диагностика заболеваний зубов и пародонта у детей и 

подростков / Л. А. Хоменко, Е. И Остапко, Н. В. Биденко – К.: Книга плюс, 2004 г. – 200 с. 
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16. Цепов Л. М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л. М. Цепов, А. И. 

Николаев, Е. А. Михеева. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 

Електронні джерела: 

1. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/osobennosti-obsledovaniya-bolnyh-s-patologiej-

parodonta.html?Itemid=76 

2. http://my-mediks.ru/content/diagnostika-zabolevanii-parodonta 

3. http://meduniver.com/Medical/stomatologia/571.html 

4. http://www.youtube.com/watch?v=idub-ejnzUY&feature=relmfu 

5. http://ukr.ipst.com.ua/technology/maxillofacial_computer_tomography/ 

6. http://stsvv.livejournal.com/46372.html 

7. http://www.dialdent.ru/cgi-bin/nstomatol/index.pl?page=p1000_124 

8. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/ldlt/2011_4/pdf/49_56_Orto.pdf 

9. http://www.parodont.ru/us.shtml 

10. http://ukr.ipst.com.ua/helpinfo/spetcialist/new_luchevoj_diagnostiki_v_stomatolog.html 

 

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

№ Основні завдання Вказівки Відповіді 

 

1.  

Вивчити: 

Схема обстеження 

стоматологічного хворого. 

 

1. Записати алгоритм обстеження хворого з 

патологією тканин пародонта. 

 

2.  Методику опитування 

хворого з патологією тканин 

пародонта (скарги, анамнез 

хвороби, анамнез життя). 

1. Опитування повинно проводитись активно 

та цілеспрямовано. 

2. Записати алгоритм опитування (ключові 

питання) хворого з патологією тканин 

пародонта. 

 

3.  Основні клінічні методи 

дослідження (огляд 

(зовнішній, порожнини рота, 

тканин пародонта), 

пальпація, перкусія, 

пародонтальне зондування). 

1. Записати схему об’єктивного  обстеження 

хворого з патологією тканин пародонта. 

2. Знати методику проведення та критерії 

оцінювання основних клінічних методів 

дослідження хворого з патологією тканин 

пародонта. 

3. Зазначити місцеві подразнювальні фактори 

тканин пародонта. 

 

4.  Спеціальні клінічні методи 

дослідження (проба Парма, 

бензидинова проба, проба 

Писарева-Шіллера, 

візуалізація зубних 

відкладень). 

1. Знати показання до проведення, мету та 

методику проведення, критерії оцінювання 

спеціальних клінічних методів дослідження 

хворого з патологією тканин пародонта. 

 

 

5.  Рентгенологічні методи 

дослідження тканин 

пародонта 

1. Знати інтерпретацію рентгенологічних змін, 

що виникають при захворюваннях тканин 

пародонта. 

 

6.  Помилки, що виникають під 

час діагностики захворювань 

тканин пародонта 

1. Знати можливі помилки, що виникають під 

час діагностики захворювань тканин 

пародонта, методи запобігання. 

 

 

 

 

 

http://my-mediks.ru/content/diagnostika-zabolevanii-parodonta
http://meduniver.com/Medical/stomatologia/571.html
http://www.youtube.com/watch?v=idub-ejnzUY&feature=relmfu
http://ukr.ipst.com.ua/technology/maxillofacial_computer_tomography/
http://stsvv.livejournal.com/46372.html
http://www.dialdent.ru/cgi-bin/nstomatol/index.pl?page=p1000_124
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/ldlt/2011_4/pdf/49_56_Orto.pdf
http://www.parodont.ru/us.shtml
http://ukr.ipst.com.ua/helpinfo/spetcialist/new_luchevoj_diagnostiki_v_stomatolog.html
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3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Схема обстеження хворого з патологією тканин пародонта. 

2. Суб’єктивне обстеження хворого з патологією тканин пародонта. 

3. Об’єктивне обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Основні клінічні методи (огляд, 

пальпація, перкусія, пародонтальне зондування). 

4. Об’єктивне обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Спеціальні клінічні методи (проба 

Парма, бензидинова проба, проба Писарева-Шіллера, візуалізація зубних відкладень). 

5. Зубні відкладення. Вплив на тканини пародонта. Методи діагностики. 

6. Рентгенодіагностика хворого з патологією тканин пародонта. 

7. Помилки, що виникають під час діагностики захворювань тканин пародонта, методи запобігання. 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

1. Які з нижченаведених методів обстеження відносять до основних клінічних: 

а) збір анамнезу 

б) проба за Кулаженко 

в) проба Писарева-Шіллера 

г) бензидинова проба 

д) огляд 

е) індекс РМА 

є) перкусія 

Відповідь: а, д, є 

2. Назвіть правильну послідовність дій при проведенні огляду хворого з патологією тканин пародонта: 

а) огляд прикусу 

б) огляд слизової оболонки порожнини рота  

в) огляд ясен 

г) огляд зубних рядів та зубів 

д) огляд присінку 

е) зовнішній огляд 

Відповідь: е, д, б, а, г, в 

3. Найдіть логічний зв’язок між елементами двох груп даних: 

Методи дослідження Засоби 
1. Проба Парма а. Розчин, що містить бензидин 

2. Проба Писарева-Шіллера б. Розчин, що містить еритрозин 

3. Візуалізація зубних відкладень в. Розчин, що містить формалін 

4. Визначення характеру ексудату 

пародонтальної кишені 
г. Розчин, що містить йод 

 

Відповідь: 1-в, 2-г, 3-б, 4-а 
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4. Заповніть схему обстеження хворого з патологією тканин пародонта: 

Методи обстеження Мета 

О
сн

о
в
н

і 
к
л
ін

іч
н

і 

  

  

  

   

  

  

   

   

С
п

ец
іа

л
ьн

і 

к
л
ін

іч
н

і 

   

   

   

   

Д
о
д

ат
к
о
в
і  

 

 

 

 

   

 

Відповідь: 

Методи обстеження Мета 

О
сн

о
в
н

і 
к
л
ін

іч
н

і 

Скарги З’ясувати скарги хворого 

Анамнез захворювання З’ясувати розвиток захворювання, попереднє лікування 

Анамнез життя З’ясувати перенесені та супутні захворювання, 

алергологічний анамнез, шкідливі звички 

Огляд зовнішній Оцінити стан обличчя, шкіри, губ 

порожнини рота Оцінити стан присінку, слизової оболонки порожнини рота 

ділянки 

захворювання 

Оцінити стан прикусу, зубних рядів та зубів, слизової 

оболонки ясен 

Пальпація Оцінити стан лімфатичних вузлів, наявність ексудату в 

пародонтальних карманах, наявність рухомості зубів 

Зондування Оцінити набряк ясен, наявність та глибину пародонтальних 

кишень, стан зубів 

С
п

ец
іа

л
ь

н
і 

к
л
ін

іч
н

і Проба Парма Оцінити наявність виразкування зубо-епітеліального 

прикріплення 

Проба Писарева-Шіллера Оцінити ступінь запалення ясен 

Бензидинова проба Оцінити характер ексудату пародонтальних кишень 

Візуалізація зубних відкладень Оцінити кількість зубних відкладень 

Д
о
д

ат
к
о
в

і 

Рентгенологічне дослідження 

 

 

 

 

Оцінити стан: 

 кортикальної пластинки 

 міжкоміркових перегородок 

 періодонтальних щілин 

 щільність губчастої речовини кістки 
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В. Задачі для самоконтролю: 

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

застосувати для визначення ступеню розвитку хвороби? Відповідь: Панорамна рентгенографія. 

2. Лікар пародонтолог проводить суб’єктивне обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Які 

методи дослідження він повинен застосувати? 

Відповідь: Опитування: скарги хворого, збір анамнезу хвороби та життя. 

3. Опишіть та проаналізуйте ортопантомограму: 

 

Відповідь: На представленій ортопантомограмі: кортикальна пластинка збережена, верхівки 

міжальвеолярних перегородок сягають рівня емалево-цементного з’єднання, періодонтальні щілини та 

щільність кісткової тканини в нормі. Стан кісткової тканини без патології. Діагностовано дистопію 22 

зуба, відсутність 18, 28, 38,48 зубів. 

 

4. Опишіть та проаналізуйте стан тканин пародонта за поданою ортопантомограмою: 
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Відповідь: 

 

На представленій ортопантомограмі діагностовано деструкцію кортикальної пластинки, 

нерівномірну резорбцію міжальвеолярних перегородок від ⅓ до ¾ висоти коренів зубів, маргінальне 

розширення періодонтальних щілин, утворення кісткових кишень (↑) в ділянці молярів верхньої та 

нижньої щелеп, остеопороз губчастої речовини кістки. 

 

Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

 

1. Скласти план обстеження хворого з патологією тканин пародонта. 

2. Продемонструвати навички роботи стоматологічними інструментами та обладнанням. Провести 

основні клінічні методи обстеження (огляд, пальпацію, пародонтальне зондування) хворого з 

патологією тканин пародонта. 

3. Провести спеціальні клінічні методи обстеження (проба Парма, Шіллєра-Писарева, візуалізацію 

зубних відкладень) хворого з патологією тканин пародонта. 

4. Описати та проаналізувати ортопантомограму. 
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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 загальноприйняті 

скорочення та абревіатури. 

2.  
Проведіть суб’єктивне обстеження хворого: 

1. Виявіть скарги: 

Симптоми 

Ступінь 

прояву 

(+, ++, 

+++) 

Опитування проводиться 

цілеспрямовано. 

Зверніть увагу! Окрему 

увагу приділіть скаргам на: 

 загальне нездужання 

 субфебрілітет 

 раптове зниження 

(збільшення) маси тіла 

 відчуття спраги 

 підвищену пітливість 

 підвищену стомлюваність 

Перелічені симптоми не є 

специфічними та постійними 

та дозволяють припустити 

наявність проявів 

захворювання крові, 

ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів, 

СНІДу 

Результати обстеження 

занотовуйте в медичну карту 

хворого (форма f043_0). 

 

Кровоточивість ясен 

під час чищення 

зубів 

 

під час жування  

спонтанна  

Болючість ясен постійна  

при вживанні їжі  

Зміна кольору ясен почервоніння  

синюшність  

Зміна форми ясен   

Свербіж, печія ясен   

Наявність зубних 

відкладень 

  

Гіперчутливість зубів   

Рухомість зубів   

Зміна положення зубів   

Оголення шийок зубів   

Галітоз (неприємний запах 

з рота) 

  

Незадовільний загальний 

стан 

підвищення 

температури 

 

загальне 

нездужання 

 

слабкість  

інше  

Скарг немає, звертання з 

метою профілактичного 

огляду 

  

2. Зберіть анамнез 

захворювання: 

 

 

 

 

 

1. З’ясуйте його тривалість. 

2. З чим пов’язує пацієнт свої скарги та розвиток 

захворювання. 

3. Характер перебігу хвороби. 

4. Проведене раніше лікування та його ефективність. 

Ретельно вивчіть історію 

хвороби пацієнта. Зверніть 

увагу на загально-соматичні 

захворювання, 

алергологічний анамнез. 

Ознайомтеся із виписками 

лікаря-інтерніста, анамнезом 

попереднього лікування. 3. Зберіть анамнез 

життя: 

1. З’ясуйте наявні та перенесені захворювання. 

2. Алергологічний анамнез. 

3. Наявність шкідливих звичок. 

4. Наявність захворювань пародонта в анамнезі у 

найближчих родичів. 
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3.  Проведіть об’єктивне обстеження хворого: 

Основні клінічні методи 
1. Зовнішній огляд. Оцініть загальний вигляд хворого, вираз обличчя, наявність 

патологічних змін на шкірі, асиметрії, стан губ, кутів рота, 

характер дикції, носового дихання, ступінь відкривання рота 

Оцініть взаємозв’язок між 

загальним станом хворого та 

проявами захворювання. 

Невідповідність загального 

стану проявам в порожнині 

рота дозволяють припустити 

наявність захворювань крові, 

ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів, 

СНІДу. 

2. Пальпацію 

лімфатичних вузлів. 

Проведіть порівняльну бімануальну пальпацію Оцініть щільність, болючість, 

спаяність підборідних, 

підщелепних, навколо ушних, 

заушних, потиличних, 

шийних, надключичних 

лімфатичних вузлів. 

3. Огляд порожнини 

рота: 

Оглянути: 

 присінок порожнини 

рота 

 

 

 слизову оболонки 

порожнини рота 

 

 

 

 прикус 

 

 

 зубні ряди 

 

 зуби 

 

 повести перкусію та 

зондування зубів (за 

показаннями) та 

визначення їх 

рухомості 

 

 стан ясен 

 

 провести 

пародонтальне 

зондування 

 

 провести пальпацію 

ясен 

Проведіть огляд порожнини рота, використовуючи набір 

стоматологічних інструментів. 

Оцініть: 

 колір та консистенцію слизової оболонки присінку, його 

глибину, стан і висоту прикріплення вуздечок та щічно-

ясенних зв'язок 

 

 стан слизової оболонки щік, твердого піднебіння, м’якого 

піднебіння, язика, дна порожнини рота: колір, набряк, 

консистенцію, наявність патологічних елементів 

 

 наявність зубо-щелепних деформацій, аномалій прикусу та 

окремих зубів, скупченості зубів, дистопії 

 

 дефекти зубних рядів та травматичну оклюзію (первинну 

або вторинну) 

 

 наявність зубних відкладень; каріозних порожнин та 

неповноцінних пломб, особливо в пришийкових ділянках та 

на апроксимальних поверхнях зубів; неякісних ортопедичних 

конструкцій; оголення та гіперчутливості шийок зубів; 

наявність клиноподібних дефектів; зубів з захворюваннями 

пульпи та періодонта 

 

 

 оглянути з вестибулярного та орального боків: колір, 

набряк, консистенцію, зміну рельєфу, наявність патологічних 

елементів, щільність охоплення зубів, наявність ясенної 

кишені (глибина, характер ексудату), кровоточивість; рецесія 

ясен, ширина прикріплених ясен 

 

 визначте болючість ясен при пальпації 

 визначте наявність та кількість ексудату 

Зверніть увагу на виявлення 

місцевих подразників тканин 

пародонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спеціальні клінічні методи: 
1. Оцінити наявність 

зубних відкладень 

1. Візуалізуйте зубні відкладення за допомогою 

діагностичного барвника або маркера. 

2. Оцініть наявність над та під’ясенних зубних 

відкладень, їх кількість. 

Зубні відкладення в залежності від 

виду барвника забарвлюються в 

різні кольори: синій, світло-

коричневий, рожевий, малиновий, 

червоний тощо 

2. Оцінити рівень 

запалення ясен 

1. Візуалізуйте ділянки запалення ясен за допомогою 

проби Шіллера-Писарєва. 

2. Оцініть ступінь забарвлення ясен. 

Зміна кольору ясен: 

 відсутня - негативна - запальний 

процес відсутній 

 жовтий колір (від помірного до 

середнього) - слабо позитивна - 

помірне запалення 

 коричневий - позитивна - 

інтенсивне запалення 
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3. Оцінити наявність 

виразкування зубо-

епітеліального 

прикріплення 

1. Проведіть пробу Парма. 

 

Відчуття печії або болю свідчить 

про наявність вираз кування зубо-

епітеліального прикріплення 

4. Оцінити характер 

ексудату 

1. Проведіть бензидинову пробу. 

 

Зміна забарвлення турунди свідчить 

про наявність крові та гною в 

ексудаті: 

 поява синьо-зеленого забарвлення 

одразу - « +++» 

 через 3-15 с - «++» 

 через 15-16 с - «+» 

 між 1-2 хв - слабке зелене «-» 

4.  Рентгенологічне дослідження 
1. Описати 

ортопантомограму 

1. Оцінити якість рентгенограми (контрастність, 

чіткість, структурність, відсутність проекційних 

викривлень) 

2. Оцініть за рентгенограмою стан: 

 кортикальної пластинки альвеолярної кістки 

 міжкоміркових перегородок 

 періодонтальних щілин 

 щільність губчастої речовини кістки 

 

Зображення щелеп у вигляді 

«посмішки» - мінімальні проекційні 

викривлення. 

В нормі: 

 кортикальна пластинка 

альвеолярної кістки простежується 

безперервно у вигляді білої лінії 

(тіні), що вкриває міжкоміркові 

перего-родки 

 вершини міжкоміркових 

перегородок сягають рівня емалево-

цементного з’єднання 

 періодонтальні щілини рівномірні, 

0,12-0,18 мм 

 рентгенологічна щільність 

компактної речовини не порушена 

(дрібнопетлистий малюнок) 

 

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: Альтернативні високоточні методи діагностики захворювань тканин пародонта (Система 

«Florida Probe» та ін.). 

1. http://www.velopex.ru/par/flory/ 

2. http://www.floridaprobe.com.ua/florida-proub 

3. http://www.youtube.com/watch?v=MccpyQJ6p60 

4. http://veladent.ru/main/parodont/kartafp 

 

 

 

 

 

 

http://www.velopex.ru/par/flory/
http://www.floridaprobe.com.ua/florida-proub
http://www.youtube.com/watch?v=MccpyQJ6p60
http://veladent.ru/main/parodont/kartafp
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Тестові завдання 

1. Клінічні методи обстеження стоматологічного хворого: 

A. Огляд, пародонтальне зондування, пальпація, капіляроскопія 

B. Огляд, проба Шіллера-Писарєва, пародонтальне зондування, пальпація 
C. Огляд, пародонтальне зондування, пальпація, рентгенографія 

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

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

2. Чоловік, 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, незначну 

рухомість зубів. Вкажіть найінформативніше діагностичне дослідження для уточнення діагнозу: 

A. Бензидинова проба 

B. Проба Шіллера-Писарєва 

C. Рентгенографія 

D. Проба за Парма 

E. Пародонтальне зондування 

3. 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. Прицільна контактна рентгенографія 

B. Ортопантомографія 

C. Електрорентгенографія 

D. Контрастна рентгенографія 

E. Рентгенокінематографія 

4. 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. Деструкція кортикальної пластинки 

B. Остеопороз кістки коміркового відростка 

C. Маргінальне розширення періодонтальних щілин 

D. Зниження висоти міжкоміркових перегородок 

E. Апікальне розширення періодонтальних щілин 
5. Для визначеня характеру ексудату пародонтальних кишень застосовують: 

A. Пробу Парма 

B. Пробу Шіллєра-Писарева 

C. Пробу за Кулаженко 

D. Пробу з бензидином 

E. Пробу Кавецького 

6. Проба Шіллера-Писарєва проводиться з метою: 

A. Визначення характеру ексудату пародонтальної кишені 

B. Визначення наявності виразкування зубо-епітеліального прикріплення 

C. Визначення наявності та ступеня запалення ясен 

D. Візуалізації зубних відкладень 

E. Визначення глибини пародонтальної кишені 

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

A. Проби Парма 

B. Проби Шіллєра-Писарева 

C. Проби за Кулаженко 

D. Проби з бензидином 

E. Проби Кавецького 

8. Речовина, що накопичується в яснах під час запалення та визначається за допомогою проби 

Шіллєра-Писарева: 
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A. Глікопротеїн 

B. Глюкоза 

C. Гепарін 

D. Гіалуронідаза 

E. Глікоген 

9. 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 IV ступеня 

B. Фізіологічна рухомість 

C. Патологічна рухомість І ступеня 

D. Патологічна рухомість ІІ ступеня 

E. Патологічна рухомість ІІІ ступеня 

10. Зображення всієї зубо-щелепної системи, як єдиного комплексу (верхня та нижня щелепи, СНЩС, 

пазухи), можна отримати за допомогою: 

A. Прицільна внутрішньоротова контактна рентгенографія 

B. Збільшена панорамна рентгенографія 

C. Електрорентгенографія 

D. Панорамна томографія 

E. Рентгенокінематографія 

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

A. Опитування, огляд, пальпація, рентгенографія 

B. Опитування, огляд, пальпація, перкусія 

C. Сбір анамнезу, огляд, пальпація, перкусія 

D. Огляд, пальпація, перкусія, зондування 

E. Опитування, огляд, перкусія, зондування 

12. 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. Пробу Шіллєра-Писарева 

B. Бактеріологічне дослідження 

C. Пародонтальне зондування 

D. Рентгенологічне дослідження 

E. Пробу з бензидином
 


