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ТЕМА: Запальні захворювання пародонта. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Серед хвороб тканин пародонта провідне місце посідають запальні захворювання, 

зокрема катаральний гінгівіт. Розповсюдженість даної проблеми зростає з віком: у 7 річних 

дітей клінічні прояви запалення в тканинах ясен спостерігаються у 16-55% випадків, у 10-

річних - 69% випадків, у 12-ти річних - 77%. У дітей 15-17 років гінгівіт діагностується у 

87% випадках. У дорослого населення найчастіше (90%) спостерігається хронічний 

катаральний гінгівіт (Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., 2008). 

Широке розповсюдження запальних захворювань пародонта, різноманітність їх 

клінічних форм обумовлені дією різних негативних факторів. Рання діагностика та своєчасне 

виявлення причинних факторів захворювання, проведення необхідних профілактичних 

заходів сприяє тому, що гінгівіт, на відміну від інших хвороб пародонта (генералізованого 

пародонтиту, ідіопатичних захворювань), можна успішно вилікувати. З цієї точки зору 

важливою є своєчасна діагностика та диференціація запальних захворювань від інших 

патологічних змін пародонта. Це забезпечує вибір етіологічно та патогенетично 

обґрунтованого лікування. 

 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- етіологію, патогенез катарального гінгівіту; 

- патоморфологічні зміни тканин пародонта при катаральному гінгівіті; 

- клінічні ознаки гострого катрального гінгівіту; 

- клінічні ознаки хронічного катарального гінгівіту; 

- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з катаральним гінгівітом; 

- принципи лікування та профілактики катарального гінгівіту 

 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- методикою проведення огляду тканин пародонта хворого на катаральний гінгівіт; 

- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 

- методикою пародонтального зондування; 

- методикою видалення зубних відкладень у хворого на катаральний гінгівіт; 

- методикою використання лікувальних засобів: аплікація, іригація. 

 

Вміти (α-ІІІ): 

- проводити суб’єктивне обстеження хворого на катаральний гінгівіт; 

- 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; 

- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження 

хворого; 

- діференціювати катаральний гінгівіт за перебігом та з іншими захворюваннями 

пародонта; 
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- встановити діагноз катарального гінгівіту на підставі результатів основних та 

додаткових методів обстеження хворого; 

- скласти план лікування хворого на катаральний гінгівіт та обґрунтувати призначення 

лікувальних засобів; 

- провести усунення місцевих подразнювальних факторів тканин пародонта у хворого 

на катаральний гінгівіт; 

- провести медикаментозне лікування хворого на катаральний гінгівіт. 

 

Творчий рівень (α-ІІІ): 

- вміти досліджувати порушення мікробного складу біотопів порожнини рота у хворих 

на катаральний гінгівіт; 

- вміти аналізувати взаємозв'язок між вогнищами пародонтопатогенної інфекції та 

загальносоматичним станом хворих. 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

1. Механізми розвитку запального процесу в тканинах пародонта. 

2. Анатомо-гістологічні особливості будови тканин пародонта. 

3. Визначення терміну “гінгівіт”, поняття “катаральний гінгівіт”. 

4. Фази розвитку запального процесу, морфологічні ознаки гострого та хронічного 

запалення тканин пародонта. 

5. Класифікацію запальних захворювань пародонта (Данилевський М.Ф., Вишняк Г.М., 

Політун А.М., 1981). 

6. Класифікацію захворювань тканин пародонта (Данилевський М.Ф., 1994). 

7. Рентгенологічні особливості 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 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 

 

Катаральний гінгівіт - запальний процес ясен, зумовлений несприятливим впливом 

місцевих та загальних чинників, що протікає без порушення цілісності зубо-ясенного 

з’єднання та характеризується превалюванням процесів ексудації. 

Внаслідок набряку та збільшення обсягу ясен утворюється ясенна кишеня. 

Провідним етіологічним фактором у розвитку запальних захворювань пародонта 

вважається розвиток дисбіозу в біотопах порожнини рота та активізація пародонтопатогенної 
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мікрофлори. Ґрунтуючись на результатах численних досліджень, головними етіо-

патогенетичними чинниками гінгівіту визнані зубний наліт і мікроорганізми, що складають 

його основу. 

Мікробний фактор – високоактивний агент, що постійно присутній в порожнині рота. 

В цілому виявлено 300-400 видів мікроорганізмів, із яких тільки деякі (8-10) є умовно-

патогенними. Наукові дослідження переконливо свідчать, що представники нормальної 

мікрофлори порожнини рота, володіючи визначеними механізмами адгезії та колонізації в 

характерних для них ділянках (еконішах), здатні викликати захворювання при зниженому 

імунітеті організму пацієнта та зниженій резистентності тканин пародонта. Вірулентність 

бактерій може проявлятися їх безпосереднім токсичним впливом, що викликає запалення й 

деструкцію тканин пародонта, а також стимулювати імунопатологічні деструктивні реакції. 

В результаті ушкодження тканевих компонентів виділяються біологічно активні 

речовини - просерінестераза, тромбін, кінини, фібриноген, активовані фракції комплементу 

та інші. У сполучнотканинній основі ясен відбувається руйнування білково-

глікозаміногліканових комплексів, накопичується вільні аміно– та уринові кислоти, 

аміносахара, низькомолекулярні полісахариди, поліпептиди. Збільшується осмотичний тиск і 

набряк, розвивається ацидоз, гіпоксія. Високий рівень перекісного окиснення ліпідів 

призводить до руйнування клітинних мембран. Ці процеси супроводжуються вираженою 

вазомоторною реакцією, тривалою вазоділяцією. 

Включення неспецифічних імунних реакцій у патогенетичні механізми розвитку 

запалення ясен обумовлює генералізацію патологічного процесу і його перехід у хронічну 

фазу перебігу. 
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Катаральний гінгівіт 

Набряк 

5. Перебіг Гострий Хронічний 

Набряк 

6. Клінічні прояви Загальні Гострий Хронічний 

Головний біль 

Втомлюваність 

Нездужання 

Субфібрилітет 

Біль в яснах, печія 

Яскрава гіперемія 

Кровоточивість 

ясен (спонтанна, 

при чищенні зубів 

Свербіж в яснах 

Гіперемія з ціанотичним 

відтінком 

Кровоточивість ясен 

при чищенні зубів 

Порушення обміну 

Набряк 

Активація 

протеолізу 

Порушення 

гемоциркуляції 

2. Патогенез 

3. Поширеність  

РМА=20-50% 

Міжзубні 

сосочки 

4. Ступінь тяжкості  

Міжзубні сосочки + 

маргінальні ясна + 

коміркові ясна 

 

Середній (ІІ) 

Міжзубні сосочки + 

маргінальні ясна 

Тяжкий (ІІІ) 

РМА>50% 

Легкий (І) 

РМА=15-20% 

Гіповітаміноз С 

1. Етіологія 

Захворювання серцево-судинної 
системи 

Загальні фактори 

Захворювання ендокринної 

системи (цукровий діабет тощо) 

Стрес 

Переохолодження 

Захворювання крові 

Захворювання шлунково-

кишкового тракту 

Опромінення 

Алергічні ураження 

Місцеві фактори 

Біологічні 

Механічні 

Фізичні 

Хімічні 

Хемотаксіс, фагоцитоз 

мікроорганізмів, 

продуктів розпаду 

Альтерація Ексудація Проліферація 

Локалізований - ураження 

локалізоване в межах одного 

сегмента щелепи 

Генералізований - 
ураження декількох сегментів 

щелеп 
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Об’єктивні 

Катаральний гінгвіт 

7. Діагностика Методи 

Основні Додаткові 

Клінічні Спеціальні Рентгенологічні Функціональні Лабораторні 

Внутрішньо-

ротові 

Позаротові 

Гігієнічні індекси 

Проба Шіллера-

Писарева 

Індекс РМА 
Формалінова 

проба та інші 

Стоматоскопія 

Капіляроскопія 

Біомікроскопія 

Реографія 

Полярографія 

Проба за 

Кулаженко 

Цитологічні 

Мікробіологічні 

РАМ 

Проба за 

Ясиновським 

Біохімічні 

Імунологічні 

Суб’єктивні 

Скарги 

Анамнез життя 

Анамнез 

хвороби 

Загальний статус 

Стоматологічний 

статус 

 

Медикаментозна 

терапія 

8. Диференціальна діагностика Міжсиндромна Внутрішньосиндромна 

Пародонтит 

Гіповітаміноз С 

Прояви захворювань крові на СОПР 

Алергічні гінгівіти 

Цукровий діабет 

Прояви захворювань шлунково-

кишкового тракту на СОПР 

Прояви серцево-судинних 

захворювань на СОПР 

Атрофічний гінгівіт 

Гіпертрофічний 

гінгівіт 

Виразково-

некротичний гінгівіт 

Десквамативний 

гінгівіт 

 

9. Лікування 

Загальне 

Санація 

порожнини рота 
Фізичні методи 

Гігієна 

порожнини рота 

Лікування 

загальних 

захворювань 

Раціональна дієта 

Вітамінотерапія 

Гіпосенсибілізуючі 
засоби 

Усунення 

подразнювальних 

факторів 

Місцеве 

Протизапальна 

Знеболююча 

Антисептична 

Вітамінотерапія 

Стимулююча 

Гідротерапія 

Аерозольні 

інгаляції 

Масаж 

Електролікування 

Професійна 

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

8. Мазур І. П. Фармакологічні засоби для місцевого лікування тканин пародонту / Мазур І. 

П., Передрій В. А., Дулько С. В. // Современная стоматология – 2010. – № 5. – С. 47–54. 

9. Мельничук Г. М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / 

Г.М. Мельничук, М. М. Рожко. – Івано-Франківськ, 2010. – 284 с. 

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

256 с. 

11. 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. 

12. Улитовский С. Б. Гигиена полости рта, как метод профилактики заболеваний пародонта / 

С. Б. Улитовский // Новое в стоматологии. – 2000. – № 4. – С. 60–64. 
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13. Ярова С.П. Медикаментозне лікування захворювань тканин пародонта  

/ С. П. Ярова, Н. В. Мозгова, І. В. Чайковська [та ін.]. – Донецьк, 2007. –  

70 с. 

 

Електронні джерела: 

1. http://www.startsmile.ru/articles/427/7988/ 

2. http://www.tiensmed.ru/news/gingivits2.html 

3. http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%

B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B

3%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=uni

v&sa=X&ei=dRaJUPrWIonktQaKxIHgBQ&ved=0CCcQsAQ&biw=1280&bih=709 

4. http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%

D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%

B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0

%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%

D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%

96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%

96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%

B5%D0%B7..htm 

5. http://www.parodont.ru/free/50/ 

 

3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити: 
  

1.  Поняття «катаральний 

гінгівіт» 

1. Дати визначення поняття «катаральний 

гінгівіт». Класифікація. 

 

2.  Етіологічні фактори, що 

зумовлюють розвиток 

гострого та хронічного 

катарального гінгівіту. 

1. Назвати основні етіологічні фактори, 

що спричиняють катаральний гінгівіт. 

2. Вказати місцеві подразнювальні 

чинники та обґрунтувати їх вплив на 

тканини пародонта. 

3. Знати роль мікробного фактору у 

розвитку катарального гінгівіту. 

 

3.  Патогенез катарального 

гінгівіту. 

1. Зазначте фази запального процесу. Яка 

фаза превалює в залежності від перебігу 

катарального гінгівіту та чим вона 

 

http://www.startsmile.ru/articles/427/7988/
http://www.tiensmed.ru/news/gingivits2.html
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dRaJUPrWIonktQaKxIHgBQ&ved=0CCcQsAQ&biw=1280&bih=709
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dRaJUPrWIonktQaKxIHgBQ&ved=0CCcQsAQ&biw=1280&bih=709
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dRaJUPrWIonktQaKxIHgBQ&ved=0CCcQsAQ&biw=1280&bih=709
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dRaJUPrWIonktQaKxIHgBQ&ved=0CCcQsAQ&biw=1280&bih=709
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
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№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити: 
  

характеризується? 

2. Механізм розвитку запального процесу 

в яснах при гострому катаральному 

гінгівіті. 

3. Механізм розвитку запального процесу 

в яснах при хронічному катаральному 

гінгівіті. 

4.  Морфологічні зміни ясен при 

катаральному гінгівіті. 

1. Зазначте морфологічні ознаки гострого 

та хронічного запалення ясен. 

 

5.  Клінічні ознаки гострого 

катарального гінгівіту. 

1. Опишіть скарги хворого на гострий 

катаральний гінгівіт. 

2. Опишіть можливі загальносоматичні 

клінічні зміни у хворих на гострий 

катаральний гінгівіт. 

3. Опишіть місцеві клінічні ознаки 

гострого катарального гінгівіту. 

 

6.  Клінічні ознаки хронічного 

катарального гінгівіту. 

1. Опишіть скарги хворого на хронічний 

катаральний гінгівіт. 

2. Опишіть можливі загальносоматичні 

клінічні зміни у хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт. 

3. Опишіть місцеві клінічні ознаки 

хронічного катарального гінгівіту. 

 

7.  Методи діагностики 

катарального гінгівіту. 

1. Вкажіть основні методи 

стоматологічного обстеження при 

діагностиці катарального гінгівіту. 

2. Перерахуйте додаткові клінічні 

методи, що застосовуються при 

діагностиці катарального гінгівіту. 

Обґрунтуйте доцільність їх призначення. 

3. Перерахуйте додаткові лабораторні 

методи, що застосовуються при 

діагностиці катарального гінгівіту. 

Обґрунтуйте доцільність їх призначення. 
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№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити: 
  

8.  Принципи диференційної 

діагностики катарального 

гінгівіту. 

1. Зазначте захворювання з якими 

необхідно диференціювати катаральний 

гінгівіт. 

2. Диференціюйте самостійний 

катаральний гінгівіт та симптоматичний 

катаральний гінгівіт при дистрофічно–

запальних захворюваннях пародонта. 

 

9.  Принципи лікування 

катарального гінгівіту. 

1. Зазначте загальні принципи лікування 

хворого на захворювання пародонта. 

2. Визначте роль гігієни порожнини рота 

у лікуванні хворого на катаральний 

гінгівіт. 

3. Вкажіть принципи загального 

лікування хворого на катаральний 

гінгівіт, залежно від ступеня тяжкості та 

перебігу. 

4. Вкажіть принципи місцевого 

лікування хворого на катаральний 

гінгівіт, залежно від ступеня тяжкості та 

перебігу. 

5. Назвіть групи лікарських засобів, що 

застосовуються для лікування хворих на 

гострий та хронічний катаральний 

гінгівіт. Зазначте декілька представників 

лікувальних засобів кожної групи. 

 

 

 

3.4 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Визначення поняття «гінгівіт». Класифікація запальних захворювань пародонта за 

Данилевським М.Ф., Вишняк Г.М., Політун А.М., 1981. Поняття «катаральний 

гінгівіт». 

2. Етіологія та патогенез гострого та хронічного катарального гінгівіту. 

3. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта. 

4. Клінічні ознаки гострого катарального гінгівіту. 

5. Клінічні ознаки хронічного катарального гінгівіту. 

6. Методи діагностики катарального гінгівіту. 

7. Диференціальна діагностика катарального гінгівіту. 
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8. Основні принципи лікування хворого на катаральний гінгівіт. 

9. Роль гігієни порожнини рота у лікуванні хворого на катаральний гінгівіт. 

10. Загальне лікування хворого на катаральний гінгівіт. 

11. Місцеве лікування хворого на катаральний гінгівіт. 

12. Основні групи лікарських засобів, що застосовуються для лікування хворих на 

гострий та хронічний катаральний гінгівіт. 

 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

1. Назвіть основні симптоми гострого катарального гінгівіту: 

а) біль в яснах 

б) гіперемія ясен з ціанотичним відтінком  

в) пародонтальна кишеня 

г) яскрава гіперемія ясен 

д) разростання ясен 

е) набряк ясен 

є) некротичний наліт 

ж) кровоточивість ясен 

Відповідь: а, г, е, ж. 

 

2. Вкажіть правильну послідовність методів обстеження хворого на катаральний гінгівіт  

а) об’єктивні клінічні 

б) спеціальні клінічні 

в) збір скарг 

г) додаткові методи обстеження 

д) збір анамнезу 

е) рентгенологічне обстеження 

Відповідь: в, д, а, б, г, е. 

 

3. Знайдіть логічні зв’язки між ступенем тяжкості гінгівіту та вираженістю ознак запалення: 

Ступінь тяжкості Вираженість запалення 

I 2. запалення міжзубного сосочка 

II 3. запалення маргінальних ясен 

III 1. запалення альвеолярних ясен 

Відповідь: І – 2, ІІ – 3, ІІІ – 1. 
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4. При якому захворюванні спостерігаються наступні симптоми: 

Захворювання 

                                          Симптоми 
А1 А2 А3 

1. Яскрава гіперемія ясен - + - 

2. Ціаноз ясен - - - 

3. Гіперемія ясен з ціанотичним відтінком - - + 

2. Пародонтальні кишені - - - 

3. Кровоточивість ясен + ++ ++ 

5. Рухливість зубів - - - 

6. Оголення шийок зубів - - - 

7. Зубні відкладення ++ + ++ 

8. Позитивна проба Шіллера-Писарева + - + 

 

Відповідь: А1 –катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, А2 –катаральний гінгівіт, гострий 

перебіг, А3 – катаральний гінгівіт, загострення 

 

В. Задачі для самоконтролю: 

1. Хворий Ф., 43-х років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен у ділянці зубів 

нижньої щелепи під час чищення зубів і вживанні твердої їжі. 

Під час огляду зубів нижньої щелепи виявлений мостоподібний протез із фіксацією 

штучних коронок на 36, 34, 33 зубах. Ясеневі сосочки в цій ділянці гіперемовані з 

ціанотичним відтінком, легко кровоточать. ГІ за Green-Vermillion 2,0 бали, проба Писарева-

Шіллера «+». 

Визначте попередній діагноз. 

Відповідь: локалізований катаральний гінгівіт, І ступінь, хронічний перебіг. 

 

2. Хвора, 29-ти років, звернулась зі скаргами на загальне нездужання, підвищення 

температури до 37,5°С, біль і кровоточивість ясен. Захворювання виникло вперше, пов’язує з 

переохолодженням, що перенесла добу тому.  

Об’єктивно: Ясна (папілярна та маргінальна частина) обох щелеп яскраво 

гіперемовані, набряклі, при незначному дотику кровоточать. Регіонарні лімфовузли 

збільшені, слабо болючі. Температура тіла 37,0°С. 

Поставте попередній діагноз. 

Відповідь: генералізований катаральний гінгівіт, ІІ ступінь, гострий перебіг. 

3. Хворий К., 18-ти років, звернувся зі скаргами на біль в яснах, кровоточивість, яка 

посилюється під час приймання їжі, загальну слабкість, погане самопочуття, підвищення 

температури тіла до 37,5°С.  

Анамнез: тиждень тому температура підвищувалась до 38°С. З’явилось нездужання, 

головний біль. Приймав «Сульфодиметоксин» та «Стрепсілс». Через 2 дні з’явились біль в 

яснах, набряк ясен, почервоніння, кровоточивість, ускладнене приймання твердої їжі. Раніше 

подібних явищ з боку ясен не було. В дитинстві хворів на ексудативний діатез, часто були 

застудні захворювання. 



13 

 

Об’єктивно: ясна (папілярна, маргінальна, альвеолярна частини) обох щелеп набряклі, 

яскраво гіперемовані, кровоточать при незначному механічному подразненні. Ротова 

порожнина не санована, ГІ за Green-Vermillion 2,3 бали. Піднижньощелепні лімфатичні 

вузли збільшені, болісні при пальпаціїї. 

Поставте попередній діагноз, складіть план лікування. 

Відповідь: 

Діагноз: генералізований катаральний гінгівіт, ІІІ ступінь, гострий перебіг. 

Лікування: 

Відмінити застосування «Сульфодиметоксин» та «Стрепсілс». 

Навчання гігієнічному догляду за порожниною рота. 

Загальне: кларітін по 1 таб. на добу, найз по 100 мг 2 рази на добу, аскорутін по 0,25 г на 

добу. 

Місцево: часті полоскання порожнини рота антисептиками (фурацилін, стоматидин, 

гівалекс, цитраль, розчин прополісу та ін.); ротові ванночки (гіпертонічний розчин Na 

хлориду 1 ч. л. на 1 стакан води, штучний лізоцим), аплікації протизапальних засобів 

(мефенамінат натрію, гель «Холісал» тощо); таблетки «Лісобакт» по 1 таб. 4 рази на добу. 

Після усунення явищ запалення - санація порожнини рота та професійна гігієна. 

4. Хворий П., 21 року, звернувся зі скаргами на біль і кровоточивість ясен при чищенні 

зубів та під час вживання твердої їжі, біль при ковтанні, загальне нездужання. Із анамнезу 

захворювання: 3 дні тому відмічалось підвищення температури тіла до 39°С, головний біль, 

біль у горлі. 

Об’єктивно: ясна обох щелеп яскраво гіперемовані (папілярна, маргінальна частини), 

при доторкуванні кровоточать. Спостерігається гіперемія язичка, піднебінних дужок, 

мигдаликів. Підніжньощелепні лімфовузли збільшені, при пальпації болючі. 

Встановити попередній діагноз. Складіть план обстеження. 

Відповідь: генералізований катаральний гінгівіт, ІІ ступінь, гострий перебіг. Катаральна 

ангіна. 

План обстеження: 

1. Основні методи діагностики: 

А) клінічні: (збір скарг, анамнезу життя, анамнезу захворювання, об’єктивне 

дослідження); 

Б) спеціальні (проба Шіллера-Писарева, гігієнічні індекси, індекс РМА, КПІ, 

формалінова проба). 

2. Додаткові методи: 

А) загальний аналіз крові; 

Б) мікробіологічне дослідження вмісту ясенної кишені; 

В) ортопантомографія. 

3. Консультація оториноларинголога. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

1. Провести суб’єктивне обстеження хворого на катаральний гінгівіт (визначити скарги, 

зібрати анамнез захворювання та життя). 

2. Провести об’єктивне обстеження хворого на катаральний гінгівіт (зовнішній огляд, 

пальпацію лімфатичних вузлів; огляд порожнини рота). 
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3. Провести індексну оцінку стану тканин пародонта у хворого на катаральний гінгівіт 

(індекс Green-Vermillion, проба Шіллера-Писарєва, індекс РМА (в модифікації Parma), 

індекс кровоточивості РBI). 

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

показаннями). Інтерпретувати дані лабораторного обстеження (гемограма, 

цитологічне дослідження вмісту ясенної кишені, РАМ тощо). 

5. Інтерпретувати дані рентгенологічного дослідження (ортопантомограми тощо). 

6. Провести диференційну діагностику катарального гінгівіту. 

7.  На підставі проведеного обстеження хворого обґрунтувати діагноз захворювання 

(попередній або заключний). 

8. Скласти план комплексного лікування хворого на катаральний гінгівіт. 

9. Провести видалення зубних відкладень у хворого на катаральний гінгівіт. 

10. Призначити медикаментозне лікування хворому на катаральний гінгівіт. 

Обґрунтувати вибір лікувальних засобів. Зазначити засіб, форму застосування, дозу, 

кількість прийомів, термін лікування. 

11. Провести місцеве медикаментозне лікування хворого на катаральний гінгівіт 

(зрошення, іригація, аплікація). 

12. Створити алгоритм індивідуальної гігієни порожнини рота для хворого на 

катаральний гінгівіт. 

 

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 

катаральний гінгівіт. 

Запитайте скарги, анамнез 

захворювання та життя. 

Опитування проводиться 

цілеспрямовано. 

! Зверніть увагу на симптоми, що 

дозволяють припустити наявність 

проявів захворювань крові, 

ендокринної системи, шлунково-

кишкового тракту, імунодефіцитних 

станів, СНІДу. 

Ретельно вивчіть історію хвороби 

пацієнта.  

! Зверніть увагу на наявні або 

перенесені загально-соматичні 

захворювання. Ознайомтеся із 

виписками лікаря-інтерніста, 

анамнезом попереднього лікування. 

3.  Проведіть об’єктивне 

обстеження хворого на 

катаральний гінгівіт. 

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 

Оцініть взаємозв’язок між загальним 

станом хворого та проявами 

катарального гінгівіту. 

! Зверніть увагу на невідповідність 

загального стану проявам в порожнині 

рота, що дозволяє припустити 
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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: 

 оцінити з вестибулярного та 

орального боків: колір, набряк, 

консистенцію, зміну рельєфу, 

наявність патологічних елементів, 

наявність ясенної кишені (глибину, 

характер ексудату), кровоточивість; 

рецесію ясен, ширину прикріплених 

ясен 

 визначте болючість ясен при 

пальпації 

наявність захворювань крові, 

ендокринної системи, шлунково-

кишкового тракту, імунодефіцитних 

станів, СНІДу. 

 

! 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). 

4.  Проведіть індексну 

оцінку стану тканин 

пародонта хворого на 

катаральний гінгівіт. 

Оцініть гігієну порожнини рота: 

індекс Green-Vermillion 

Оцініть рівень запалення ясен: 

проба Шіллера-Писарєва, індекс РМА 

(в модифікації Parma), індекс 

кровоточивості РBI. 

! 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 ясенної кишені, 

РАМ, еміграція 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 (відсутність) дистрофічних 

змін кісткової тканини. 

! Зверніть увагу на наявність 

(відсутність) змін періодонтальних 

щілин, кортикального шару та 

губчастої речовини кістки. 
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7.  Проведіть 

диференційну 

діагностику 

катарального гінгівіту. 

Зазначте захворювання з якими 

необхідно диференціювати 

катаральний гінгівіт. 

Диференціюйте самостійний 

катаральний гінгівіт та 

симптоматичний катаральний гінгівіт 

при дистрофічно–запальних 

захворюваннях пародонта. 

Для диференціації та підтвердження 

діагнозу використовуйте дані 

проведеного обстеження. 

8.  На підставі 

проведеного 

обстеження хворого 

обґрунтуйте діагноз 

захворювання 

(попередній або 

заключний). 

Зазначте розповсюдженість процесу, 

клініко-морфологічну ознаку, 

нозологічну одиницю, ступінь 

тяжкості, перебіг захворювання. 

Приклад: Генералізований 

катаральний гінгівіт, ІІ ступінь, 

хронічний перебіг. 

9.  Складіть план 

лікування хворого на 

катаральний гінгівіт.  

Визначте послідовність проведення 

консервативного лікування 

катарального гінгівіту залежно 

перебігу та ступеня тяжкості 

захворювання. 

Зазначте (за показаннями) заходи: 

етіотропної (загальної, місцевої), 

патогенетичної (загальної, місцевої), 

симптоматичної (загальної, місцевої) 

терапії. 

! Зверніть увагу: Врахувати стадію 

запального процесу (альтерація, 

ексудація, проліферація). 

10.  Проведіть усунення 

місцевих 

подразнювальних 

факторів у хворого на 

катаральний гінгівіт. 

Визначити об’єм проведення 

професійної гігієни в залежності від 

перебігу та ступеня тяжкості 

катарального гінгівіту. 

Провести видалення зубних 

відкладень (професійну гігієну). 

! Зверніть увагу: При гострому та 

загостренні процесу проводиться 

медикаментозна протизапальна 

терапія, при зменшенні явищ 

запалення видаляють над'ясенні зубні 

відкладення. 

11.  Призначте 

медикаментозне 

лікування хворому на 

катаральний гінгівіт. 

Визначити необхідність застосування 

медикаментозних засобів загальної та 

місцевої терапії (антисептичних, 

знеболюючих, протизапальних, 

протинабрякових, дуб'ячих, в'яжучих, 

антиферментних, антипротозойних та 

протигрибкових препаратів, 

кератопластиків, препаратів для 

усунення порушень мікроциркуляції 

тощо) в залежності від перебігу та 

ступеня тяжкості запалення ясен. 

Оберіть та обґрунтуйте вибір 

конкретних лікувальних засобів. 

Зазначте засіб, форму застосування, 

дозу, кількість прийомів, термін 

лікування. 

Проведіть місцеве медикаментозне 

лікування хворого на катаральний 

гінгівіт (зрошення, іригація, аплікація). 

12.  Створіть алгоритм 

індивідуальної гігієни 

порожнини рота для 

хворого на 

катаральний гінгівіт 

Зазначте предмети та засоби для 

гігієнічного догляду за порожниною 

рота хворого на катаральний гінгівіт.  

Обґрунтуйте вибір. 

! Увага: Враховуйте індивідуальні 

потреби пацієнта та його 

стоматологічний статус. 

 

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 



17 

 

Тема: Колонізаційна резистентність порожнини рота як фактор захисту внутрішнього 

середовища організму людини. 

Джерела: 

1. Авдєєв О. В. Вивчення мікробіоценозу порожнини рота в осіб різних вікових груп і 

кліматичних умов проживання / О. В. Авдєєв, Є. В. Бегош,  

О. Я. Видойник // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 

152–153. 

2. Боровский Е. В. Биология полости рта. / Боровский Е. В., Леонтьев В. К. –М.: Медкнига, 

2001 – 304 с. 

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

организм / А. П. Грохольский, Н. А. Кодола,  

Т. Д. Центило. – К., 2000. – 160 с. 

4. Дмитриева Л. А. Современные представления о роли микрофлоры в патогенезе 

заболеваний пародонта / Л. А. Дмитриева, А. Г. Крайнева  

// Пародонтология. – 2004. – № 1. – С. 8–15. 

5. Зеленова Е. Г. Микрофлора полости рта: норма и патология: учеб. пособие. / Зеленова Е. 

Г., Заславская М. И., Салина Е. В. [и др..]. – Нижний Новгород^ Издательство 

НГМА,2004. – 158 с. 

6. Кузнецов Е. В. Микробная флора полости рта и ее роль в развитии патологических 

процессов // Терапевтическая стоматология : учеб. пособие  

/ Е. В. Кузнецов, В. Н. Царев ; под ред. Г. А. Дмитриевой. – М. : МЕДпресс–информ, 

2003. – С. 178–212. 

7. Ламонт Р. Дж. Микробиология и иммунология для стоматологов. / Ламонт Р. Дж., Лантц 

М. С., Берне Р. А. [et al.]. – М.: Практическая медицина, 2010. – 504 с. 

8. Левицкий А. П. Пробиотики и проблема дисбактериоза. / Левицкий А. П., Волянский Ю. 

Л., Скидан К. В. – Харьков: ЄДЄНА, (2008) – 100 с. 

9. Леус П.А. Микробный биофильм на зубах. Физиологическая роль и патогенное значение 

// Стоматол. журн.. – 2007. – № 2. – С. 100–111. 

10. Леус П.А. Биофильм на поверхности зуба и кариес. – М.: STBook, 2008. – 88 с. 

11. Лобань Г. А. Нормальна мікрофлора порожнини рота / Г. А. Лобань, В. І. Федорченко // 

Український стоматологічний альманах. – 2003. – № 1. –  

С. 31–35. 

12. Разумова, С.Н. Микробиоценоз полости рта у пациентов различных возрастных групп / 

С.Н. Разумова, А.Ф. Мороз, С.Н. Шатохина // Журнал микробиологии, эпидемиологии и 

иммунобиологии. - 2008. - № 3. - С. 74-76.  

13. Савичук Н. О. Колонізаційна резистентність слизової оболонки порожнини рота (Ч. 1) // 

Современная стоматология. –  

2011. – №2. – С. 66–72. 

14. Савичук Н. О. Колонізаційна резистентність слизової оболонки порожнини рота — учасні 

підходи до корекції (Ч. 2) // Современная стоматология. –  

2011. – №3. – С. 87–91. 

15. Савичук Н. О. Микроэкология полости рта, дисбактериоз и пути его коррекции / Н. О. 

Савичук, А. В. Савичук // Современная стоматология. –  

2002. – № 4. – С. 9–12. 

16. Фэзылова Ю. В. Колонизационная резистентность и гуморальные факторы защиты 

слизистой оболочки полости рта у больных с хроническими воспалительными 
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заболеваниями пародонта / Ю. В. Фэзылова,  

В. Ю. Хитров, Ф. Х. Закиров // Казанский медицинский журнал. – 2007. –  

№ 5. – С. 82–87. 

17. Царев В. Н. Особенности микробной колонизации слизистой оболочки десны 

пародонтопатогенной и стрептококковой флорой при хроническом катаральном 

гингивите / В.Н. Царев [и др.] // Стоматология для всех. – 2007. – № 1. – С. 16-20. 

18. Цепов Л. М. Роль микрофлоры в возникновении воспалительных заболеваний пародонта / 

Л.М. Цепов, Н.А. Голева // Пародонтология. – 2009. - № 1. – С. 7-11. 

19. Череда В. В. Мікрофлора як фактор виникнення запальних хвороб пародонта / В. В. 

Череда // Український стоматологічний альманах. – 2007. – № 1. – С. 77–80. 

20. http://education.umj.com.ua/abbott/kolonizacijna-rezistentnist-porozhnini-rota.html 

 

Тестові завдання 

Тема № 6 Запальні захворювання пародонта. Катаральний гінгівіт. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування 
 

 

1. 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 

E. Набряк ясен, яскрава гіперемія, пародонтальні кишені 

2. 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 

3. 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% 

4. 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» 

http://education.umj.com.ua/abbott/kolonizacijna-rezistentnist-porozhnini-rota.html
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5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

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

A. Ексудація 
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B. Проліферація 

C. Альтерація 

D. Регенерація 

E. Десквамація 

10. 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 

11. 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 

12. 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 


