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ТЕМА: Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування 

       Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Cучасне зростання темпів життя, урбанізація, зниження якості харчування, 

підвищення стресових навантажень, погіршення екології позначаються на захворюваності 

населення, що особливо відбивається на здоров'ї дитячої популяції. Здоров'я дітей та 

підлітків, у тому числі й стоматологічне, є одним із найбільш чутливих показників, що 

відображають соціальну та економічну ситуацію, стан оточуючого середовища, а також є 

індикатором благополуччя суспільства. Так, гіпертрофічний гінгівіт найчастіше реєструється 

у молодих людей, що переважно пов’язано з гормональними змінами в організмі в 

пубертатний період. Водночас гіперплазія ясен може бути одним із симптомів ендокринних 

порушень, захворювань крові, гіповітамінозів та ін. На це слід звертати особливу увагу, 

оскільки гіпертрофія ясен в даних випадках може бути єдиним раннім клінічним симптомом 

основного захворювання. 

Тому рання діагностика гіпертрофічного гінгівіту та своєчасне проведене комплексне 

лікування в співпраці з іншими спеціалістами сприяють одужанню пацієнта та 

попереджують розвиток незворотних змін в тканинах пародонта. 

 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- етіологію, патогенез гіпертрофічного гінгівіту; 

- патоморфологічні зміни тканин пародонта при гіпертрофічному гінгівіті; 

- клінічні ознаки гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту; 

- клінічні ознаки фіброзної форми гіпертрофічного гінгівіту; 

- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з гіпертрофічним 

гінгівітом; 

- принципи консервативного лікування гіпертрофічного гінгівіту; 

- принципи хірургічного лікування гіпертрофічного гінгівіту 

 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- методикою проведення опитування хворого на гіпертрофічний гінгівіт; 

- методикою проведення огляду тканин пародонта хворого на гіпертрофічний гінгівіт; 

- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 

- методикою пародонтального зондування хворого на гіпертрофічний гінгівіт; 

- методикою видалення зубних відкладень у хворого на гіпертрофічний гінгівіт; 

- методикою вибору лікувальних засобів і методів їх введення: аплікація, иригація, 

инстиляція 

Вміти (α-ІІІ): 

- проводити суб'єктивне обстеження хворого на гіпертрофічний гінгівіт; 

- проводити об’єктивне обстеження хворого на гіпертрофічний гінгівіт; 

- 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; 
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- діференціювати гіпертрофічний гінгівіт за формою та з іншими захворюваннями 

пародонта; 

- встановити діагноз гіпертрофічного гінгівіту на підставі результатів основних та 

додаткових методів обстеження хворого; 

- скласти план лікування хворого на гіпертрофічний гінгівіт та обґрунтувати 

призначення лікувальних засобів; 

- провести усунення місцевих подразнювальних факторів тканин пародонта у хворого 

на гіпертрофічний гінгівіт; 

- провести медикаментозне лікування хворого на гіпертрофічний гінгівіт 

 

Творчий рівень (α-ІІІ): 

- вміти досліджувати взаємозв'язок між наявністю гіпертрофічного гінгівіту та 

загальним станом хворого (віковими змінами, дисфункцією ендокринної системи, 

інтоксикацією медикаментозними засобами, захворюваннями крові тощо) 

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

1. Механізми розвитку хронічного запального процесу в тканинах пародонту у хворих 

на гіпертрофічний гінгівіт. 

2. Анатомо-гістологічні особливості будови тканин пародонта. 

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

4. Фази розвитку запального процесу, морфологічні ознаки 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. Рентгенологічне зображення анатомічних утворень щелепно-лицевої ділянки в нормі. 

 

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 і т.п.) 

6. Заповнювати медичну документацію. 
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3.2 Зміст теми заняття 

Гіпертрофічний гінгівіт - хронічний запальний процес ясен, що супроводжується 

реактивним розростанням волокнистих елементів сполучнотканинної основи та базальних 

клітин епітелію ясен та протікає без порушення цілісності зубо-ясенного з’єднання. 

Характеризується превалюванням процесів проліферації. 

Внаслідок гіпертрофії та збільшення обсягу ясен утворюється ясенна кишеня. 

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт в більшості випадків є генералізованим процесом і 

частіше виявляється у пацієнтів з ендокринною дисфункцією або патологією, при хворобах 

крові, аутоімунних станах, внаслідок тривалого прийому медикаментозних засобів. При всіх 

формах гінгівіту уражаються тільки ясна і немає необоротних змін в циркулярної зв'язці 

зуба, а також не порушена цілісність зубо-епітеліального прикріплення. Хронічний 

гіпертрофічний гінгівіт переважно проявляється у дітей у віці 11-15 років, а також в період 

вагітності, лактації, у клімактеричному періоді у жінок. Кровоточивість гіпертрофованих 

ясен залежить від ступеня участі ексудативного компонента в розвитку запалення. 

Одним із найважливіших напрямків лікування цієї категорії хворих є питання 

виявлення та усунення загальної причини захворювання. Основна складність в лікуванні 

полягає в необхідності регуляції дисбалансу гормонів ендокринної системи. Обов’язковим 

для лікаря-стоматолога є видалення зубної бляшки (каменя) та інших місцевих етіотропних 

факторів, з подальшим вибором методів лікування в залежності від загального стану пацієнта 

і форми гіпертрофічного гінгівіту. При лікуванні даної категорії пацієнтів велике значення 

стоматолог повинен надавати питанням профілактики ускладнень, використовуючи 

ортодонтичні, хірургічні заходи та індивідуальні гігієнічні форми догляду за порожниною 

рота. 
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Місцеві фактори Загальні фактори 

Порушення функції ендокринної системи, 

захворювання крові, дія лікарських препаратів 

гіповітаміноз та ін.. 

Зубні відкладення, порушення міжзубного 
контакту, неякісні пломби, коронки, протези, 
ортодонтичні конструкції, несанована 
порожнина рота та інші подразники 

Етіологія Невідомі причини 

Проліферація 
клітинних елементів 
та сполучної тканини 

Порушення тканинного 
обміну 

Нейросудині зміни Патогенез 

Валикоподібне 
стовщення 

Гранулююча форма Фіброзна форма Клініка 

Збільшений 
І ступінь - ⅓ висоти 
коронки 
ІІ ступінь - ½ висоти 
коронки 
ІІІ ступінь - ⅔ 
висоти коронки 

Збільшений 

 

Об’єм ясен 

Форма ясен 
Валикоподібне 

стовщення 

Колір ясен Різко виражений ціаноз Блідо-рожевий 

Пастозна, пухка Консистенція ясен Щільна 

Виражена Кровоточивість ясен 

Відсутній 

Виражена Болючість ясен 

Не характерна 

Не характерна 

Ясна вкриті грануляціями Патологічні елементи Відсутні 

Виражений Набряк 

Ясенна, серозний та 
серозно-гнійний ексудат 

Утворення кишені, 
характер ексудату 

Остеопороз губчатої речовини кістки Рентгенологічні зміни 

Ясенна, серозний 
ексудат 

Остеопороз губчатої речовини кістки 

Гіпертрофічний гінгівіт 
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Гіпертрофічний гінгівіт 

Діагностика 

Функціональні 

методи 

Рентгенологічні 

методи 
Клінічні методи 

дослідження, 

індексна оцінка 

стану ясен 

Лабораторні 

методи 

Диференційна 

діагностика 

Епулід 

Симптоматичний гінгівіт 
при інтоксикації 

дифеніном, лейкозі тощо 

Фіброматоз 

Пародонтит: 
локалізований, 

генералізований 

Катаральний гінгівіт 
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Лікування 

Індивідуальне Комплексне 

Етіотропне Патогенетичне Симптоматичне 

Загальне Місцеве 

Протинабрякові: 
гіпертонічний розчин Na 
хлориду, сік подорожника, 
настійка календули, чистотілу 
Склерозуючі: полімінерол, 
мараславін, 10% спиртовий 
розчин прополісу, альтан 

Раціональна гігієна 
порожнини рота 

Антисептичні засоби:  
фурацилін (1:5000), 
калію перманганат (0,1-0,5% 

розчин тощо) 

Бальнеотерапія Гінгівектомія 

Хірургічне 
лікування 

Видалення зубних 
відкладень 

Місцевознеболювальні 
засоби: мікроцид з 
новокаїном (1:1), анестезин з 
гліцерином (5% суспензія), 
мефенаміну натрієва сіль (1% 
розчин) тощо 

Гідротерапія Кріодеструк-
ція 

Протизапальні засоби: 
нестероїдні та стероїдні - 
мефенаміну натрієва сіль 
тощо 

Масаж 
(вібраційний, 

вакуум масаж) 

Діатермо-
коагуляція 

Санація порожнини 
рота, раціональне 
пломбування зубів 

при 
апроксимальному 

карієсі 

Антибактеріальні засоби: 
антибіотики, нітрофурани, 
антипротозойні - 
метронідазол, тинідазол, 
нітазол тощо 

Дарсонвалізація 

Усунення 
неправильно 
виготовлених 

пломб, коронок 
Оксигенотерапія 

Електрофорез 

Цитостатичні засоби: 
ромазулан, ваготил, бефунгін, 
юглон, чистотіл тощо 

Аерозольні 
інгаляції 

Світлолікування 

Стимуляція процесів 
репарації: метацил, вітаміни А, 
Е тощо 

Лікування 
загально-
соматичного 
захворювання 

Усунення місцевих 
пошкоджувальних 

факторів 

Медикаментозне 
лікування 

Фізичні 
методи 
впливу 

Заміна ліків, які 
могли спричинити 
гінгівіт 

Дієтотерапія, 
вітамінотерапія 

Нормалізація 
процесів обміну 
речовин 

Гіпосенсебілізу-
вальна терапія 

Імуномодулятори 

Усунення аномалій 
положення 

окремих зубів та 
деформацій 

челюстей 

Усунення фізичних 
та хімічних ушкоджу 

вальних чинників 

Нормалізація 
мікроциркуляції 

Гіпертрофічний гінгівіт 
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Г. М. Барер, Т. И. Лемецкая, Б. Ю. Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Грудянов А. И. Заболевания пародонта / А. И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 

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

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

6. Данилевський М. Ф. Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і 

тканин пародонту / Данилевський М. Ф., Мохорт М. А., Мохорт В. В. – К.: Здоров’я, 

1991. – 264 с. 

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. Модина, Т.Н. Гипертрофический гингивит у подростков / Т.Н. Модина, Е.В. Мамаева, 

Д.А. Цинеккер // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2010. - № 1. – С. 14-

19. 

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

256 с. 

12. 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. 
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13. Улитовский С. Б. Энциклопедия профилактической стоматологии – СПб.: Человек, 2004. 

– 184 с. 

14. Улитовский С. Б. Индивидуальная гигиеническая программа профилактики 

стоматологических заболеваний – Москва: Медицинская книга, Н.Новгород: 

Издательство НГМА, 2003. – 292 с. 

15. 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.eurolab.ua/diseases/290 

2. http://www.stomport.ru/diagnosis/show/id/60 

3. http://www.center-vita.ru/service/paradontologija/gingivit/gipertroficheskij-gingivit/ 

4. http://www.parodontology.ru/03.html 

5. http://www.stomport.ru/diagnosis/show/id/122 

 

3.3 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

1.  Поняття «гіпертрофічний 

гінгівіт» 

1. Дати визначення поняття 

«гіпертрофічний гінгівіт». Класифікація. 

 

2.  Етіологічні фактори, що 

зумовлюють розвиток 

гіпертрофічного гінгівіту. 

1. Назвати основні етіологічні фактори, 

що спричиняють гіпертрофічний гінгівіт. 

2. Вказати місцеві подразнювальні 

чинники та обґрунтувати їх вплив на 

тканини пародонта. 

3. Знати роль дисфункції ендокринної 

системи у розвитку гіпертрофічного 

гінгівіту. 

 

3.  Патогенез гіпертрофічного 

гінгівіту. 

1. Зазначте фази запального процесу. Яка 

фаза превалює при гіпертрофічному 

гінгівіті? 

2. Механізми розвитку запального 

процесу в яснах при гіпертрофічному 

гінгівіті. 

 

4.  Морфологічні зміни ясен при 

гіпертрофічному гінгівіті. 

1. Зазначте морфологічні ознаки 

хронічного запалення ясен. 

2. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт, 

гранулююча форма. Морфологічні зміни 

 

http://www.eurolab.ua/diseases/290
http://www.stomport.ru/diagnosis/show/id/60
http://www.center-vita.ru/service/paradontologija/gingivit/gipertroficheskij-gingivit/
http://www.parodontology.ru/03.html
http://www.stomport.ru/diagnosis/show/id/122
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№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

ясен. 

3. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт, 

фіброзна форма. Морфологічні зміни 

ясен. 

5.  Клінічні ознаки хронічного 

гіпертрофічного гінгівіту, 

гранулююча форма. 

1. Опишіть скарги хворого на хронічний 

гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча 

форма. 

2. Опишіть місцеві клінічні ознаки 

хронічного гіпертрофічного гінгівіту, 

гранулююча форма (І, ІІ, ІІІ ступінь). 

 

6.  Клінічні ознаки хронічного 

гіпертрофічного гінгівіту, 

фіброзна форма. 

1. Опишіть скарги хворого на хронічний 

гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма. 

2. Опишіть місцеві клінічні ознаки 

хронічного гіпертрофічного гінгівіту, 

фіброзна форма (І, ІІ, ІІІ ступінь). 

 

7.  Методи діагностики 

гіпертрофічного гінгівіту. 

1. Вкажіть основні методи 

стоматологічного обстеження при 

діагностиці гіпертрофічного гінгівіту. 

2. Перерахуйте додаткові клінічні 

методи, що застосовуються при 

діагностиці гіпертрофічного гінгівіту. 

Обґрунтуйте доцільність їх призначення. 

3. Перерахуйте додаткові лабораторні 

методи, що застосовуються при 

діагностиці гіпертрофічного гінгівіту. 

Обґрунтуйте доцільність їх призначення. 

 

8.  Принципи диференційної 

діагностики гіпертрофічного 

гінгівіту. 

1. Зазначте захворювання з якими 

необхідно диференціювати 

гіпертрофічний гінгівіт. 

2. Диференціюйте самостійний 

гіпертрофічний гінгівіт та 

симптоматичний гіпертрофічний гінгівіт 

при дистрофічно–запальних 

захворюваннях пародонта. 
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№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

9.  Принципи лікування 

гіпертрофічного гінгівіту. 

1. Зазначте загальні принципи лікування 

хворого на захворювання пародонта. 

2. Визначте роль гігієни порожнини рота 

у лікуванні хворого на гіпертрофічний 

гінгівіт. 

3. Зазначте методи місцевого лікування 

гіпертрофічного гінгівіту залежно від 

форми та ступеня захворювання. 

4. Назвіть групи лікарських засобів, що 

застосовуються для лікування хворих на 

гіпертрофічний гінгівіт. Зазначте 

декілька представників лікувальних 

засобів кожної групи. 

5. Визначте суть хірургічного лікування 

гіпертрофічного гінгівіту. Методи. 

Показання, протипоказання. 

 

 

10.  Фізіотерапевтичне лікування 

гіпертрофічного гінгівіту. 

1. Визначте показання до 

фізіотерапевтичних методів лікування 

гіпертрофічного гінгівіту в залежності 

від форми та перебігу захворювання 

(електрофорез лікувальних препаратів, 

вакуум-масаж ясен, зрошення 

вуглекислотою, дарсонвалізація, 

кріотерапія). 

 

 

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. 

2. Визначення поняття «гіпертрофічний гінгівіт». 

3. Етіологія та патогенез хронічного гіпертрофічного гінгівіту. 

4. Клінічні ознаки гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту. 

5. Клінічні ознаки фіброзної форми гіпертрофічного гінгівіту. 

6. Методи діагностики гіпертрофічного гінгівіту. 

7. Диференційна діагностика гіпертрофічного гінгівіту. 

8. Основні принципи лікування хворого на гіпертрофічний гінгівіт. 

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

10. Методи місцевого лікування гіпертрофічного гінгівіту залежно від форми та ступеня 

захворювання. 
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11. Групи лікарських засобів, що застосовуються для лікування хворих на гіпертрофічний 

гінгівіт. Зазначте декілька представників лікувальних засобів кожної групи. 

12. Суть хірургічного лікування гіпертрофічного гінгівіту. Методи. Показання, 

протипоказання. 

 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

1. Виберіть основні клінічні ознаки гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту. 

а) ясна стовщені 

б) сосочки округлої форми, гіпертрофовані 

в) сосочки блідо-рожевого кольору 

г) ясна при пальпації щільні, безболісні 

д) резорбція кортикального шару альвеолярного паростка 

е) наявність парадонтальних кишень 

є) ясенні кишені 

Відповідь: а, б, є. 

 

2. Вкажіть послідовність маніпуляцій при проведенні місцевої терапії гіпертрофічного 

гінгівіту, гранулюючої форми, І ступеня, хронічного перебігу: 

а) застосування цитостатичних засобів 

б) аплікація протизапальних засобів протягом 15 – 20 хв 

в) видалення зубних нашарувань 

г) знеболення ясен 

д) антисептична обробка порожнини рота (зрошення) 

Відповідь: д, г, в, б, а. 

 

3. Знайдіть логічні пари: 

 

Діагноз: Лікування: 

1. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, 

ІІ ступінь, хронічний перебіг 

б)аплікації протизапальних та цитостатичних 

засобів 

2. Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча 

форма, ІІ ступінь, загострення 

в)лазерна хірургія 

3. Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча 

форма, І ступінь, хронічний перебіг 

а) кріодеструкція 

4. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, І 

ступінь, хронічний перебіг 

г)застосування проти набрякових та 

протизапальних засобів 

 

Відповідь: 1-в, 2-г, 3-б, 4-а. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4. Заповніть таблицю: 

 

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт 

Форма 

Ознаки 
Гранулююча Фіброзна 

Об’єм ясен   

Форма ясен   

Колір ясен   

Патологічні елементи   

Консистенція ясен   

Набряк   

Кровоточивість ясен   

Болючість ясен   

Утворення кишені   

Рентгенологічні зміни   

 

В. Задачі для самоконтролю: 

1. Хворий К., 17-ти років, скаржиться на розростання, кровоточивість та біль ясен 

протягом року. Об’єктивно: в ділянці 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубів ясенні сосочки збільшені і 

перекривають коронки зубів на 1/2 їх висоти. Ясна у вигляді валиків, вкриті яскраво-

червоними грануляціями, болючі при пальпації. ГІ за Green-Vermillion 2,5 бали. 

Рентгенологічно виявлено остеопороз в межах верхівок міжальвеолярних перегородок, 

цілісність картікального шару не порушена. Який найбільш імовірний діагноз? 

Відповідь: Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, ІІ ступінь, 

хронічний перебіг 

 

2. Жінка, 36-ти років, скаржиться на незвичайний вигляд та розростання ясен. 

Об’єктивно: ясна верхньої та нижньої щелеп блідо-рожевого кольору, щільні, вкривають 

поверхню зубів на 1/3 їх висоти, безболісні при пальпації. ІГ за Green-Vermillion 1,7 бали. 

Патологічної рухомості зубів не виявлено. Ясенні кишені глибиною 1-3 мм. На 

рентгенограмі виявлено помірний остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок. 

Поставте діагноз. 

Відповідь: Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, І ступінь, 

хронічний перебіг. 

 

3. Хворий, 18-ти років, скаржиться на біль в нижній щелепі з правої сторони, який 

посилюється при накушуванні. Об’єктивно: виражений ціаноз і набряк ясен верхньої та 

нижньої щелеп, розростання ясенних сосочків у межах 1/3 висоти коронок зубів, значні 

відкладення зубного нальоту, ІГ за Green-Vermillion 2,3 бали, РМА – 37%. Формалінова 

проба за Парма негативна. Порожнина рота несанована. При рентгенологічному дослідженні 

- помірний остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок. В ділянці верхівки коренів 46 

зуба розрідження кісткової тканини, округлої форми, з чіткими краями, діаметром 5мм. 

Система кореневих каналів 46 зуба запломбована уривчасто, частково. Встановіть діагноз. 
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Відповідь: Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, 

хронічний перебіг. Гранулематозий періодонтит 46 зуба, загострення. 

4. Хворий М., 17-ти років, скаржиться на збільшення ясенних сосочків, болючість та 

кровоточивість ясен під час їжі, чищення зубів, які з`явились декілька місяців тому. Три дні 

тому піднялась температура, погіршилось загальне самопочуття. Об`єктивно: ясенні сосочки 

та маргінальні ясна фронтальної ділянки нижньої та верхньої щелеп гіперемійовані, набряклі 

з глянцевою поверхнею, вкриті численними грануляціями, вкривають коронки зубів на 1/3 їх 

висоти. Підщелепні лімфовузли збільшенні, болючі при пальпації. На рентгенограмі 

альвеолярного відростку в ділянці фронтальної групи зубів змін не виявлено. Який діагноз 

захворювання? Вкажіть які необхідно провести допоміжні методи дослідження? Призначте 

місцеве лікування. 

Відповідь: Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, 

загострення. Необхідно провести цитологічне, мікробіологічне дослідження вмісту ясенних 

кишень, розгорнутий аналіз крові. Рекомендувати консультацію гематолога, терапевта. 

Лікування: застосування антисептиків (цитраль, етоній, розчин прополісу), у вигляді ротових 

полоскань, аплікації протизапальних (мефенамінат натрію), антибактеріальних (Метрогіл-

Дента) препаратів та цитостатичних засобів рослинного походження (чистотіл, бефунгін 

т.п.). Професійна гігієна і санація порожнини рота після зменшення явищ запалення і 

обстеження в лікарів-інтерністів. 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

1. Провести суб’єктивне обстеження хворого на гіпертрофічний гінгівіт (визначити 

скарги, зібрати анамнез захворювання та життя). 

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

пальпацію лімфатичних вузлів; огляд порожнини рота). 

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

гінгівіт (індекс Федорова-Володкіної та 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, аналіз 

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

5. Інтерпретувати дані рентгенологічного дослідження (ортопантомограми тощо). 

6. Провести диференційну діагностику гіпертрофічного гінгівіту. 

7. На підставі проведеного обстеження хворого обґрунтувати діагноз захворювання 

(попередній або заключний). 

8. Скласти план комплексного лікування хворого на гіпертрофічний гінгівіт. 

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

10. Призначити медикаментозне лікування хворому на гіпертрофічний гінгівіт. 

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

кількість прийомів, термін лікування. 

11. Провести місцеве медикаментозне лікування хворого на гіпертрофічний гінгівіт 

залежно від форми запалення. 

12. Створити алгоритм індивідуальної гігієни порожнини рота для хворого на 

гіпертрофічний гінгівіт. 
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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 

гіпертрофічний гінгівіт. 

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. 

Ознайомтеся із виписками лікаря-

інтерніста, анамнезом попереднього 

лікування. 

3.  Проведіть об’єктивне 

обстеження хворого на 

гіпертрофічний 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 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 

Оцініть взаємозв’язок між загальним 

станом хворого та проявами 

гіпертрофічного гінгівіту. 

! 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 оклюзію, 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 

гіпертрофічний гінгівіт. 

Оцініть гігієну порожнини рота: 

індекс Green-Vermillion. 

Оцініть рівень запалення ясен: 

проба Шіллера-Писарєва, індекс 

РМА (в модифікації Parma), індекс 

кровоточивості PBI. 

! 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. 

7.  Проведіть 

диференційну 

діагностику 

гіпертрофічного 

гінгівіту. 

Зазначте захворювання з якими 

необхідно диференціювати 

гіпертрофічний гінгівіт. 

Диференціюйте самостійний 

гіпертрофічний гінгівіт та 

симптоматичний гіпертрофічний 

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, 

клініко-морфологічну ознаку, 

нозологічну одиницю, форму 

захворювання, ступінь тяжкості, 

перебіг захворювання 

Приклад: Генералізований 

гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча 

форма, ІІ ступінь тяжкості, хронічний 

перебіг 

9.  Складіть план 

лікування хворого на 

гіпертрофічний гінгівіт.  

Визначити показання 

(протипоказання) до проведення 

консервативного або хірургічного 

лікування гіпертрофічного 

гінгівіту залежно від форми, 

ступеня тяжкості та перебігу 

захворювання. 

Визначте послідовність 

проведення консервативного 

Врахувати патогенетичну доцільність 

використання місцевої медикаментозної 

терапії в залежності від клініко-

морфологічних проявів захворювання та 

загальносоматичного статусу хворих 

(пацієнтам 11-18 років, вагітним жінкам, 

жінкам 40-50 річного віку). 

Зазначте (за показаннями) заходи: 

етіотропної (загальної, місцевої), 

патогенетичної (загальної, місцевої), 

симптоматичної (загальної, місцевої) 
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лікування гіпертрофічного 

гінгівіту залежно перебігу та 

ступеня тяжкості захворювання. 

терапії. 
! Зверніть увагу: Врахувати стадію 

запального процесу (альтерація, 

ексудація, проліферація). 

 

10.  Проведіть усунення 

місцевих 

подразнювальних 

факторів у хворого на 

гіпертрофічний гінгівіт. 

Визначити об’єм проведення 

професійної гігієни в залежності 

від перебігу гіпертрофічного 

гінгівіту. 

Провести видалення зубних 

відкладень (професійну гігієну). 

! Зверніть увагу: При загостренні 

гранулюючої форми гіпертрофічного 

гінгівіту проводиться медикаментозна 

протизапальна терапія, при зменшенні 

явищ запалення видаляють над'ясенні 

зубні відкладення, після усунення 

(зменшення) явищ запалення видаляють 

під'ясенні зубні відкладення. 

11.  Призначте 

медикаментозне 

лікування хворому на 

гіпертрофічний гінгівіт. 

Визначити необхідність 

застосування медикаментозних 

засобів (антисептичних, 

знеболюючих, протизапальних, 

протинабрякових, дуб'ячих, 

в'яжучих, цитостатиків, 

склерозуючих) в залежності від 

форми гіпертрофічного гінгівіту, 

перебігу та ступеня тяжкості 

запалення ясен. 

Обрати та обґрунтувати вибір 

конкретних лікувальних засобів. 

Зазначте засіб, форму застосування, дозу, 

кількість прийомів, термін лікування. 

Проведіть місцеве медикаментозне 

лікування хворого на гіпертрофічний  

гінгівіт (зрошення, іригація, аплікація). 

12.  Створіть алгоритм 

індивідуальної гігієни 

порожнини рота для 

хворого на 

гіпертрофічний гінгівіт 

Зазначте предмети та засоби для 

гігієнічного догляду за 

порожниною рота хворого на 

гіпертрофічний 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 

Тема: Значення загальносоматичного стану організму у розвитку гіпертрофічного гінгівіту. 

Джерела: 

1. Адмакин О. И. Стоматологический статус детей 12-летнего возраста, страдающих 

аллергической патологией // Стоматология. - 2004. №3. - С.80-85. 

2. Деньга О.В., Юдина Е.А., Макаренко О. А., Воскресенская Е.О., Влияние комплекса 

фитоадаптогенов на биохимические параметры ротовой жидкости при лечении 

хронического гингивита у девочек в пуберальном периоде / / Віснік стоматології. - 2004. - 

№3. - С.69-71. 

3. Еловикова Т.М. Болезни пародонта у подростков. Симптоматика. МедИнформ, 2008, с.84. 

4. Модина, Т.Н. Гипертрофический гингивит у подростков / Т.Н. Модина, Е.В. Мамаева, 

Д.А. Цинеккер // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2010. - № 1. – С. 14-

19. 

5. Орехова, Н.С. Клиника. Лечение и профилактика гингивита у беременных / Н.С. Орехова, 

Е.А. Михеева // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2007. - № 2. – С. 3-6. 

6. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html 

7. http://24stoma.ru/gingivit-simptomy.html 

 

http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html
http://24stoma.ru/gingivit-simptomy.html


Тестові завдання 

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

A. Ясенні сосочки гіпертрофовані, пастозні, виражений ціаноз 

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

C. Ясенні сосочки гіпертрофовані, щільні, безболісні 

D. Ясенні сосочки гіпертрофовані, проба Парма позитивна 

E. Ясенні сосочки гіпертрофовані, рухомість зубів І ступеня 

2. Оберіть основні діагностичні ознаки гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту. 

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

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

C. Ясенні сосочки гіперплазовані, бліді, ясенні кишені 

D. Ясенні сосочки гіперплазовані, рухомість зубів І ступеня 

E. Ясенні сосочки гіперплазовані, проба Парма позитивна 

3. Оберіть основні клінічні ознаки фіброзної форми гіпертрофічного гінгівіту: 

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

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

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

D. Ясенні сосочки гіпертрофовані, пастозні, синюшного кольору 

E. Ясенні сосочки гіпертрофовані, щільні, проба Парма позитивна 

4. Хворий Н., 25-ти років, скаржиться на кровоточивість та розростання ясен. Об’єктивно: 

гіперемія і набряк маргінальних ясен в ділянці фронтальних зубів верхньої і нижньої щелеп, 

розростання ясенних сосочків у межах 1/3 висоти коронок зубів, ГІ за Федоровим-Володкіною 

2,0 бали, проба Писарева-Шіллера «++». Яке дослідження необхідно провести для встановлення 

діагнозу? 

A. Ортопантомографію 

B. Мікробіологічне дослідження вмісту ясенних кишень 

C. РАМ 

D. Біопсію тканин ясенних сосочків 

E. Реакцію еміграції лейкоцитів за Ясиновським 

5. Хворий Д., 17-ти років, скаржиться на розростання ясен, кровоточивість та біль при вживанні 

їжі. Об’єктивно: в ділянці 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубів ясенні сосочки гіперемовані, збільшені і 

перекривають коронки зубів на 1/2 їх висоти. Ясна вкриті яскраво-червоними грануляціями, 

болючі при пальпації. ГІ за Green-Vermillion 2,7 бали. Рентгенологічно: помірний остеопороз 

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

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

перебіг 

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

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

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

E. Локалізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 

6. Хвора Л., 17-ти років, скаржиться на збільшення ясеневих сосочків, періодичну 

кровоточивість ясен при прийомі їжі, чищенні зубів, які з’явилися рік тому. Об’єктивно: ясенні 

сосочки і маргінальні ясна фронтальної ділянки нижньої щелепи гіперемовані, ціанотичні, 

набряклі з глянцевою поверхнею, вкривають коронки зубів на 1/3 їх висоти. Підщелепні 

лімфатичні вузли не збільшені. На рентгенограмі альвеолярного відростка в ділянці 43, 42, 41, 

31, 32, 33 зубів помірний остеопороз вершин міжзубних перегородок, без порушення цілісності 

кортикальної пластинки. Який діагноз захворювання: 

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

перебіг 

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

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

перебіг 

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

E. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 
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7. Пацієнт Р., 29-ти років, скаржиться на зміну вигляду ясен, їх збільшення. В анамнезі: хворіє 

на епілепсію. Об’єктивно: у фронтальній ділянці нижньої щелепи розростання ясенних сосочків 

у межах 1/3 висоти коронок зубів, ясна бліді, щільні. ГІ за Федоровим-Володкіною 2,0. 

Формалінова проба за Парма негативна. Який найбільш вірогідний попередній діагноз 

захворювання? 

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

перебіг 

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

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

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

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

перебіг 

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

A. Аплікації цитостатичних засобів 

B. Кріодеструкція 

C. Гінгівектомія 

D. Аплікації кератопластичних засобів 

E. Електрофорез антибактеріальних засобів 

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

A. Хірургічні методи 

B. Протизапальна терапія 

C. Аплікації відвару кори дуба 

D. Гідромасаж ясен 

E. Аплікації цитостатичних засобів 

10. Для місцевої медикаментозної терапії при гіпертрофічному гінгівіті грануляційної форми 

пацієнтам рекомендують використовувати лікарські речовини: 

A. Антисептики, мефенамінат натрію, бефунгін 

B. Антисептики, вітамін А, бефунгін 

C. Антисептики, ферменти, вітамін А 

D. Гігієнічні ополіскувачі, сорбенти, кератопластики 

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

11. Які медикаментозні засоби здійснюють місцеву патогенетичну терапію гранулюючої форми 

гіпертрофічного гінгівіту? 

A. Цитостатики 

B. Ферменти 

C. Кератопластики 

D. Кератолітики 

E. Імуномодулятори 

12. Вагітна, 23-х років, скаржиться на розростання ясен. Об’єктивно: ясенні сосочки у ділянці 

нижніх і верхніх фронтальних зубів бліді, гіпертрофовані, щільні, закривають 2/3 висоти 

коронок зубів. Термін вагітності - 28 тижнів. Аналіз крові у нормі. Встановлений діагноз: 

Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, ІІ ступінь, хронічний перебіг. 

Оберіть план лікування: 

A. Раціональна гігієна, антисептики рослинного походження, протизапальна терапія 

(мефенамінат натрия) 

B. Раціональна гігієна, протизапальна терапія, кріодеструкція 

C. Раціональна гігієна, антибактеріальна терапія, гінгівектомія 

D. Раціональна гігієна, протизапальна терапія, цитостататична терапія 

E. Раціональна гігієна, антисептики рослинного походження, фізіотерапія 


