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1. Актуальність теми: 

Локалізований пародонтит - це захворювання, що характеризується запаленням та 

прогресуючою деструкцією тканин пародонта (ясен, періодонта, міжальвеолярної 

перегородки, цементу кореня) в області одного, або декількох зубів, та може призвести до 

втрати уражених зубів. 

В залежності від причини, яка викликала захворювання за характером перебігу 

локалізований пародонтит може бути гострим, хронічним та загостреним. Характер перебігу 

та тяжкість його проявів мають важливе значення для вибору методів терапії. Тому лікар-

стоматолог повинен знати симптоматику та перебіг цього захворювання, використовувати 

клінічні та рентгенологічні методи дослідження для повноцінної діагностики та адекватного 

призначення лікування. 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- етіологію, патогенез локалізованого пародонтиту; 

- патоморфологічні зміни тканин пародонта при локалізованому пародонтиті; 

- клініко-рентгенологічні ознаки локалізованого пародонтиту різного ступеня розвитку та 

перебігу; 

- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з локалізованим 

пародонтитом; 

- диференційну діагностику локалізованого пародонтиту; 

- принципи лікування та профілактики локалізованого пародонтиту; 

 

Оволодіти (α-ІІІ): 

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

- технікою огляду порожнини рота хворого з патологією тканин пародонта; 

- технікою огляду тканин пародонта хворого з патологією тканин пародонта; 

- навичкою виконання пародонтального зондування; 

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

тканин пародонта; 

- навичкою визначення рухомості зубів; 

- навичкою визначення кровоточивості ясен; 

- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 

- технікою застосування стоматологічного інструментарію; 

 

Вміти (α-ІІІ): 

- проводити суб’єктивне обстеження хворого на локалізований пародонтит; 

- проводити об’єктивне обстеження хворого; 

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

інтерпретувати та аналізувати отримані дані; 

- виявляти місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 

- обґрунтувати індивідуальний план обстеження хворого на локалізований пародонтит; 

- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження 

хворого; 

- діференціювати локалізований пародонтит за перебігом, ступенем розвитку та з іншими 

захворюваннями пародонта; 
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- встановити діагноз локалізованого пародонтиту на підставі результатів основних та 

додаткових методів обстеження хворого; 

- скласти план лікування хворого на локалізований пародонтит та обґрунтувати 

призначення лікувальних засобів; 

- провести усунення місцевих подразнювальних факторів тканин пародонта у хворого на 

локалізований пародонтит; 

- провести медикаментозне лікування хворого на локалізований пародонтит 

 

Творчий рівень (α-ІV): 

- дослідити питання щодо стандартів надання допомоги при лікуванні локалізованого 

пародонтиту (Наказ МОЗ України №566 від 23.11.2004р.) . 

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

1. Анатомо-гістологічні особливості будови тканин пародонта. 

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

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

4. Механізм розвитку запального процесу в тканинах пародонта. 

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

6. Рентгенологічне зображення анатомічних утворень щелепно-лицевої ділянки. 

 

Вміти: 

1. Проводити суб’єктивне обстеження стоматологічного хворого. 

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

перкусію, зондування). 

3. Визначати гігієнічні, гінгівальні та пародонтальні стоматологічні індекси та 

інтерпретувати їх результати. 

4. Оцінити дані рентгенологічного дослідження щелепно-лицевої ділянки. 

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

мікробіологічне дослідження тощо). 

6. Заповнювати медичну документацію. 

 

3.2 Зміст теми заняття 

Локалізований пародонтит - запально-дистрофічний процес тканин пародонта, який 

виникає переважно під дією місцевих ушкоджувальних чинників. Характеризується 

прогресуючим руйнуванням тканин пародонта обмеженої ділянки (до 3 зубів) та може 

призвести до випадіння зубів. 
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- Несанована порожнина рота: 

 

 каріозні порожнини, особливо в 

пришийкових ділянках та на 

апроксимальних поверхнях зубів 

 неякісні пломби (реставрації 

пришийкової ділянки, відновлення 

контактних пунктів) 

 неякісні ортопедичні 

(ортодонтичні) конструкції 

 зубні відкладення 

 

- Дефекти зубних рядів та травматична 

оклюзія 

 

- Аномалії положення окремих зубів 

 

- Аномалії анатомічної будови тканин ясен: 

 висота прикріплення вуздечок (губ, 

язика, щічно-ясенних зв’язок) 

- Шкідливі звички 

 

Хімічна травма 

 

- Мікрофлора зубного 

нальоту, ясенної кишені 

Локалізований пародонтит. Етіологія 

Фізична травма 

 

Механічна травма Дія мікроорганізмів 

 

Гостра Хронічна 

- Гостра травма 

щелепно-лицевої 

ділянки 

 

- Гостра травма колової 

зв’язки (необережне 

препарування та 

встановлення 

ортопедичних 

конструкцій) 

- Препарати миш’яку 

- Срібла нітрат 

- Фенол 

- Резорцин 

- Кислоти  

- Основи 

- Термічна травма 

(кріодеструкція, 

діатермокоагуляція) 

- Іонізуюче 

випромінювання  

Локалізований пародонтит. Патогенез 

Травмуючий 

фактор 

Запалення 

ясен (папіліт, 

гінгівіт) 

Руйнування 

зубоясенного 

прикріплення 

Проникнення 

мікроорганізмів 

в періодонт 

Активація 

остеокластів, 

резорбція кісткової 

тканини 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кровоточивість ясен при механічному подразненні 

- неприємний запах з рота 

- можливий бессимптомний перебіг 

Локалізований пародонтит, хронічний перебіг 

Скарги 

І ступінь 

 2-4 мм, серозний (серозно-

гнійний) ексудат 

Початковий ступінь 

 первинна 

 вторинна 

Клініка Симптоматичний 

папіліт (гінгівіт) 

- катаральний 

- гіпертрофічний 

(гранулююча, 

фіброзна форми) 

- виразковий 

- атрофічний 

 

Основні симптоми: 

 свербіж, печія 

 пастозність 

 ціаноз 

Резорбція 
альвеолярної кістки 

Травматична оклюзія Пародонтальна 
кишеня 

Початковий ступінь 

 1-3 мм, серозний 

(серозно-гнійний) ексудат 

 виразкування зубо-

ясенного прикріплення 

(проба Парма «+») 

І ступінь 

 вторинна 

 можлива рухомість 

зубів І ступеня 

Початковий ступінь 

 остеопороз губчастої речовини верхньої та середньої 

третини міжзубної перегородки 

І ступінь 

 деструкція компактної пластинки 

 маргінальне розширення періодонтальної щілини 

 резорбція між альвеолярної перегородки до ⅓ висоти 

кореня 

 остеопороз губчастої речовини  

ІІ ступінь 

 деструкція компактної пластинки 

 маргінальне розширення періодонтальної щілини 

 резорбція міжальвеолярної перегородки від ⅓ до ½ 

висоти кореня 

 остеопороз губчастої речовини кістки 

 кісткова кишеня 

ІІ ступінь 

 3-5 мм, серозний (серозно-

гнійний) ексудат 

 

ІІІ ступінь 

 > 5 мм, серозний 

(серозно-гнійний) ексудат 

ІІ ступінь 

 вторинна 

 рухомість зубів І-ІІ 

ступеня 

ІІІ ступінь 

 вторинна 

 рухомість зубів ІІ-ІІІ 

ступеня 

ІІІ ступінь 

 деструкція компактної пластинки  

 маргінальне розширення періодонтальної щілини 

 резорбція міжальвеолярної перегородки більше ½ 

висоти кореня 

 остеопороз губчастої речовини кістки 

 кісткова кишеня 
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СИМПТОМИ 

Локалізований пародонтит Локалізований 

гінгівіт 

(папіліт) 

Загострення 

хронічного 

пульпіту 

Гострий 

періодонтит 

Загострення 

хронічного 

періодонтиту 

Генералізований 

пародонтит 

Пародонтоз 

Гострий Хронічний 

Самовільний біль + - ± + + + ± - 
Кровоточивість ясен + + + - - - + - 
Гіперемія ясен + + + - + + + - 
Набряк ясен + + + - ± + + - 
Запалення ясен + + + - ± ± + - 
Пародонтальна кишеня + + - - - - + - 
Рухомість зубів - ± - - ± ± + - 
Болісність перкусії:         
горизонтальна  

вертикальна 
+ + - - ± ± + - 

- - - - + + - - 
Наявність місцевого 

травмуючого чинника 
+ + + ± ± ± ± ± 

ЕОД 6-8мкА 6-8мкА 6-8мкА 30-60мкА >100мкА >100мкА 1-100мкА 1-100мкА 
Зміни на рентгенограмі 

- 

- зниження висоти 

міжзубної 

перегородки 

- розширення 

періодонтальної 

щілини в 

пришийковій ділянці 

- навислі краї 

пломби, коронки 

- 

- каріозна 

порожнина, що 

сполучається з 

порожниною зуба 

- 

- розширення 

періодонтальної 

щілини в 

ділянці 

верхівки кореня 

зуба 

- генералізоване 

зниження висоти 

міжзубних 

перегородок 

- маргінальне 

розширення 

періодонтальних 

щілин 

- рівномірна 

горизонтальна 

резорбція 

міжзубних 

перегородок 

 

Розповсюдженість 

ураження 
обмежене обмежене обмежене обмежене обмежене обмежене генералізоване генералізоване 

 

 
Діагноз (приклад): Локалізований пародонтит в ділянці 46, 47 зубів, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний папіліт 

Диференційна діагностика 

Локалізований пародонтит 
- обмежена ділянка ураження 

- чіткий взаємозв’язок з місцевими чинниками 

- зміни кісткової тканини локалізовані в зоні ураження 
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Гіпертрофіч-

ний гінгівіт 

Виразковий 

гінгівіт 

Стимулятори 

епітелізації 

Лікування локалізованого пародонтиту: індивідуальне, комплексне, цілеспрямоване 

Місцеве лікування 
Загальне 

лікування 

Раціональна 

гігієна порож-

нини рота 

Катаральний 

гінгівіт 
Кюретаж Усунення 

травматичної 

оклюзії 

Бальнеотерапія 

Лікування 

загально-

соматичного 

захворювання 

Усунення 

ушкоджувальних 

факторів 

Медикаментозне 

лікування 

симптоматичного 

гінгівіту 

Медикаментозне 

лікування пародонтальних 

кишень 

Хірургічне 

лікування 

пародонтальних 

кишень 

 

Ортопедичне 

лікування 

Фізичні 

методи впливу 

Видалення 

зубних 

відкладень 

Раціональне 

пломбування 

каріозних по-

рожнин ІІ, ІІІ, 

ІV, V класів 

Усунення непра-

вильно виготов-

лених коронок 

та пломб 

Усунення 

аномалій 

положення 

окремих зубів 

Усунення фізич-

них та хімічних 

ушкоджувальних 

факторів 

Проводять 

згідно зі 

схемою 

лікування 

окремих форм 

гінгівіту 

Шинування 

зубів 

Раціональне 

протезування 

Ортодонтичне 

лікування 

Гінгівотомія 

Гінгівоектомія 

Клаптеві 

операції 

Гідромасаж 

Масаж 

(вібраційний, 

вакуумний 

Дарсонвалізація 

Електрофорез 

Фонофорез 

Оксигенотерапія 

Вакуумтерапія 

Світлолікування 

Магнітотерапія 

Антибіотико-

терапія 

Нормалізація 

мікроциркуляції 

Дієта, 

вітамінотерапія 

Нормалізація 

обміну речовин 

Регуляція 

метаболізму 

кальцію 

Гіпосенсибілізу

вальна терапія 

Імуномодуля-

тори 

Місцевознебо-

лювальні 
Гель «Камістад», 

мікроцид з 

новокаїном тощо 

Антисептичні 

засоби 

Гексетидин, Хлор-

гекседин, Фураци-

лін, Н2О2 тощо 

Антибакте-

ріальні засоби 
Антибіотики, 

антипротозойні, 

нітрофурани  ін. 

Протизапальні 

засоби 
Мефенаміну 

натрієва сіль, гель 

«Холісал» тощо 

Некролітичні 

засоби 

Трипсин, хімопсин 

тощо 

Інгібітори 

ферментів 

Контрикал, 

трасилол та ін. 

Стимулятори 

процесів 

репаративної 

регенерації 

Метацил, віт. А, В, 

С,Е тощо 

Віт. А, його по-

хідні, «Солко-

серил» та ін. 
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2008. – 614 с. 

3. 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. 

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

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

5. 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. 

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

Здоров’я, 2000. – 464 с. 

7. Ніколішин А. К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А. К. Ніколішин. - 

Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 

 

Додаткова: 

1. 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. 

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.: Медицинское информационное агентство, 2010. - 96 с. 

6. Лукиных Л. М. Болезни пародонта (клиника, диагностика, лечение и профилактика): 

руководство / Л. М. Лукиных, Е. Н. Жулев, И. Н. Чупрунова. - Н.Новгород: НГМА, 2005. 

- 322 с. 

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

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

256 с. 

9. 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. 

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

– 184 с. 

11. Улитовский С. Б. Индивидуальная гигиеническая программа профилактики 

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

Издательство НГМА, 2003. – 292 с. 
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Електронні джерела: 

1. http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news 

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSL/index.html 

3. http://www.galdent.com.ua/ua/pro-vydannia-ipo 

4. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html 

5. http://www.100matolog.com/ 

6. http://www.parodont.ru/free/index.shtml 

7. http://24stoma.ru/parodontologiya 

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

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

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

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

 

3.3 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

1.  Поняття «локалізований 

пародонтит» 

1. Дати визначення поняття «локалізований 

пародонтит». Класифікація. 

 

2.  Етіологічні фактори, що 

зумовлюють розвиток 

локалізованого пародонтиту. 

1. Назвати основні етіологічні фактори, що 

спричиняють локалізований пародонтит гострого 

перебігу. 

2. Назвати основні етіологічні фактори, що 

спричиняють локалізований пародонтит хронічного 

перебігу. 

3. Вказати місцеві подразнювальні чинники та 

обґрунтувати їх вплив на тканини пародонта. 

 

3.  Патогенез локалізованого 

пародонтиту. 

1. Знати механізм розвитку запально-дистрофічного 

процесу в тканинах пародонта при локалізованому 

пародонтиті. 

 

4.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

локалізованого пародонтиту 

різного ступеня та перебігу. 

1. Опишіть скарги хворого на локалізований 

пародонтит. 

2. Опишіть місцеві клінічні ознаки локалізованого 

пародонтиту, залежно від ступеня розвитку та перебігу. 

3. Опишіть рентгенологічні ознаки локалізованого 

пародонтиту, залежно від ступеня розвитку та перебігу. 

 

5.  Методи діагностики 

локалізованого пародонтиту. 

1. Вкажіть основні методи стоматологічного 

обстеження при діагностиці локалізованого 

пародонтиту. 

2. Перерахуйте спеціальні клінічні методи, що 

застосовуються при діагностиці локалізованого 

пародонтиту. Обґрунтуйте доцільність їх призначення. 

3. Перерахуйте додаткові лабораторні методи, що 

застосовуються при діагностиці локалізованого 

пародонтиту. Обґрунтуйте доцільність їх призначення. 

 

6.  Постановка діагнозу 

«Локалізований пародонтит» 

1. Сформулюйте діагноз локалізованого пародонтиту з 

урахуванням ділянки ураження, ступеня розвитку 

процесу, перебігу, наявності симптоматичного папіліту 

(гінгівіту). 

 

7.  Принципи диференційної 

діагностики локалізованого 

пародонтиту. 

1. Зазначте захворювання з якими необхідно 

диференціювати локалізований пародонтит. 

 

8.  Принципи лікування 

локалізованого пародонтиту. 

1. Зазначте загальні принципи лікування хворого на 

захворювання пародонта. 

2. Вкажіть принципи місцевого лікування хворого на 

 

http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSL/index.html
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html
http://www.parodont.ru/free/index.shtml
http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
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№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

локалізований пародонтит, залежно від ступеня 

розвитку та перебігу. 

3. Назвіть групи лікувальних засобів, що 

застосовуються для лікування хворих на локалізований 

пародонтит. Зазначте декілька представників 

лікувальних засобів кожної групи. 

4. Визначте роль усунення місцевих ушкоджувальних 

чинників у лікуванні хворого на локалізований 

пародонтит.  

3.4 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Класифікація захворювань пародонта за Данилевським М. Ф., 1994. Визначення поняття 

«локалізований пародонтит». 

2. Етіологія та патогенез локалізованого пародонтиту. Роль місцевих травмуючих факторів у 

розвитку локалізованого пародонтиту. 

3. Клінічні ознаки гострого локалізованого пародонтиту. 

4. Клініко-рентгенологічні ознаки локалізованого пародонтиту (початкового, І, ІІ, ІІІ 

ступеня) хронічного перебігу. 

5. Клініко-рентгенологічні ознаки локалізованого пародонтиту (початкового, І, ІІ, ІІІ 

ступеня) загостреного перебігу. 

6. Методи діагностики локалізованого пародонтиту. 

7. Диференційна діагностика локалізованого пародонтиту. 

8. Методи місцевого лікування локалізованого пародонтиту залежно від перебігу, форми та 

ступеня розвитку захворювання. 

9. Групи лікувальних засобів, що застосовуються для лікування хворих на локалізований 

пародонтит. Зазначте декілька представників лікувальних засобів кожної групи. 

 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

1. Ознаки локалізованого пародонтиту хронічного перебігу, ІІ ступеня: 

а) симптоматичний папіліт (гінгівіт) 

б) пародонтальна кишеня 

в) позитивна вертикальна перкусія 

г) резорбція міжкоміркової перегородки від ⅓ до ½ висоти кореня зуба 

д) ясенна кишеня 

е) резорбція міжкоміркових перегородок на ⅔ висоти коренів зубів 

є) позитивна горизонтальна перкусія 

Відповідь: а, б, г, є. 

2. Встановіть правильну послідовність розвитку локалізованого пародонтиту: 

а) резорбція кісткової тканини 

б) запалення ясен (папіліт, гінгівіт) 

в) утворення пародонтальної кишені 

г) руйнування зубоясенного прикріплення 

д) проникнення мікроорганізмів в періодонт 

е) травмуючий фактор 

Відповідь: е, б, г, в, д, а. 
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3. Знайдіть відповідність між діагнозом та клініко-рентгенологічними ознаками. 

Діагноз Клініко-рентгенологічні ознаки 

1. Локалізований пародонтит, гострий 

перебіг 

а. Дія місцевого травмуючого фактору 

б. Гіперемія ясенного сосочка 

в. Ціаноз або атрофія ясенного сосочка 

г. Ясенні кишені 

2. Локалізований пародонтит, 

хронічний перебіг 

д. Пародонтальна кишеня 

е. Резорбція міжкоміркової перегородки 

є. Остеопороз 

ж. Болісність зубів при накушуванні 

 

Відповідь: 1 - а, б, д, ж; 2 - а, в, д, е, є. 

4. Заповніть таблицю: 

Диференційна діагностика локалізованого пародонтиту 
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Гострий Хронічний 

Самовільний біль       

Кровоточивість ясен       

Гіперемія ясен       

Набряк ясен       

Відсутнє запалення 

ясен 
      

Пародонтальна 

кишеня 
      

Рухомість зубів       

Болісність перкусії:       

горизонтальна  

вертикальна 

      

      

Наявність місцевого 

травмуючого 

чинника 

      

ЕОД       

Зміни на 

рентгенограмі 
 

 
 

 
 

 

Розповсюдженість 

ураження 
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В. Задачі для самоконтролю: 

1. Хворий А., 38-ми років, звернувся зі скаргами на біль в ділянці 36 зуба, припухлість ясен, 

неприємний запах. Об’єктивно: ясенні сосочки в ділянці 36, 37 зубів, набряклі, з 

ціанотичним відтінком, при доторкуванні кровоточать. На 36, 37 зубах є штучні коронки. 

Між 36 і 37 зубами - пародонтальна кишеня глибиною 6 мм. Штучні коронки глибоко 

заходять під ясна. Горизонтальна перкусія 36 зуба болісна. На рентгенограмі виявлена 

резорбція міжальвеолярної перегородки між 36 і 37 зубами у межах 1/2 її довжини. Кісткова 

тканина в інших ділянках альвеолярного відростка не змінена. Поставте діагноз. 

Відповідь: Локалізований пародонтит в ділянці 36, 37 зубів, ІІ ступінь тяжкості, хронічний 

перебіг, симптоматичний катаральний папіліт. 

 

2. Чоловік 23-х років, скаржиться кровоточивість ясен при чищенні зубів та прийманні 

твердої їжі. Об’єктивно: ясна у ділянці нижніх фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, 

кровоточать при пальпації. Прикус глибокий, відмічається скупчення нижніх фронтальних 

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

глибиною 3 мм з серозним виділенням. На рентгенограмі - остеопороз верхівок 

міжальвеолярних перегородок нижніх фронтальних зубів, резорбція міжальвеолярної 

перегородки між 41 та 31 зубами у межах 1/3 її висоти. Кісткова тканина в інших ділянках 

альвеолярного відростка не змінена. Поставте діагноз. 

Відповідь: Локалізований пародонтит в ділянці 41, 31 зубів, І ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. 

 

3. Хвора Д., 22-х років, скаржиться на пульсуючий самовільний біль в ділянці 46 зуба. 

Болісні відчуття виникли 2 доби тому, тривали 20-30 хвилин, останній напад триває близько 

години. 10 місяців тому відвідувала стоматолога з приводу лікування карієсу 46 зуба. 

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

природного кольору, нормальної конфігурації. На жувально-апроксимальній поверхні 46 

зуба пломба, контактний пункт відсутній, ясенний сосочок набряклий, гіперемований з 

синюшним відтінком, легко кровоточить при зондуванні, пародонтальна кишеня 5 мм. 47 зуб 

- інтактний. ЕОД 46 зуба - 20 мкА, 47 зуба - 8 мкА. Рентгенологічно: резорбція 

міжальвеолярної перетинки між 46 та 47 зубами на ½ висоти коренів зубів, маргінальне 

розширення періодонтальної щілини біля 46 зуба, остеопороз губчастої речовини кістки. 

Встановіть діагноз. 

Відповідь: Локалізований пародонтит в ділянці 46, 47 зубів, ІІ ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний папіліт. Гострий дифузний пульпіт 46 зуба. 

 

4. Хворий Н., 43-х років, скаржиться застрягання їжі в ділянці 16, 15 зубів. Об’єктивно: На 

жувально-апроксимальній поверхні 16 зуба пломба, контактний пункт відсутній, ясенний 

сосочок набряклий, ціанотичний, легко кровоточить при зондуванні, пародонтальна кишеня 

4 мм. Рентгенологічно: резорбція міжальвеолярної перетинки між 16 та 15 зубами на ⅓ 

висоти коренів зубів, маргінальне розширення періодонтальної щілини біля 16 зуба, 

остеопороз губчастої речовини кістки. Інші ділянки кісткової тканини неушкоджені. 

Цитологічне дослідження вмісту пародонтальної кишені: в значній кількості - коки, 

трихомонади, веретеноподібна паличка. Встановіть діагноз. Складіть план лікування. 
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Відповідь: Локалізований пародонтит в ділянці 16, 15 зубів, І ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний папіліт.  

План лікування: 

I. Професійна гігієна порожнини рота. Навчання та контроль індивідуальної гігієни 

порожнини рота. 

II. Заміна пломби в 16 зубі, відновлення контактного пункту. 

III. Місцева протизапальна терапія: 

1. Антисептична обробка: 

 зрошення порожнини рота та іригація пародонтальної кишені розчином 

антисептику («Метрогіл», 0,1% хлоргексидин, «Гівалекс» тощо); 

2. Знеболення (аплікаційне); 

3. Протизапальна терапія: 

 аплікація та інстиляція протизапальних засобів (мефенаміну натрієва сіль, гель 

«Холісал» тощо); 

Після зменшення запальних явищ: кюретаж пародонтальної кишені (простий, 

кріокюретаж або вакуумкюретаж). 

В фазі епітелізації - додати засоби, що стимулюють репаративну регенерацію та 

епітелізацію (Метацил, віт. А, «Солкосерил» тощо). 

Призначити «Аскорутин» по 1 табл. 3 рази на добу 3 тижні. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

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

скарги, зібрати анамнез захворювання та життя). 

2. Провести об’єктивне обстеження хворого на локалізований пародонтит (зовнішній огляд, 

пальпацію лімфатичних вузлів; огляд порожнини рота). 

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

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

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

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

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

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

5. Інтерпретувати дані рентгенологічного дослідження (ортопантомограми тощо). 

6. Провести диференційну діагностику локалізований пародонтиту. 

7. На підставі результатів обстеження хворого обґрунтувати діагноз захворювання 

(попередній або заключний). 

8. Скласти план комплексного лікування хворого на локалізований пародонтит. 

9. Провести усунення місцевих подразнювальних чинників у хворого на локалізований 

пародонтит. 

10. Призначити медикаментозне лікування хворому на локалізований пародонтит. 

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

кількість прийомів, термін лікування. 

12. Провести місцеве медикаментозне лікування хворого на локалізований пародонтит 

(зрошення, іригація, аплікація, інстиляція). 

13. Призначити хворому на локалізований пародонтит хірургічне, ортопедичне, 

фізіотерапевтичне лікування (за показаннями). 
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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 

локалізований 

пародонтит. 

Запитайте скарги, анамнез 

захворювання та життя. 

Опитування проводиться 

цілеспрямовано. 

! Зверніть увагу на симптоми, що 

дозволяють припустити наявність 

проявів захворювання крові, 

ендокринної системи, шлунково-

кишкового тракту, імунодефіцитних 

станів тощо. 

Ретельно вивчіть історію хвороби 

пацієнта.  

! Зверніть увагу на вік пацієнта, 

наявні або перенесені загально-

соматичні захворювання. З’ясуйте 

можливу вагітність у жінок. 

Запитайте про прийом 

медикаментів, з метою лікування 

загально-соматичної патології. 

Ознайомтесь із виписками лікаря-

інтерніста, анамнезом попереднього 

лікування. 

3.  Проведіть об’єктивне 

обстеження хворого на 

локалізований 

пародонтит. 

Зовнішній огляд: загальний вигляд 

хворого, вираз обличчя, наявність 

патологічних змін на шкірі, асиметрії, 

стан губ, кутів рота, характер дикції, 

носового дихання, ступінь відкривання 

рота, пальпацію лімфатичних вузлів. 

 

 

 

 

 

 

Огляд порожнини рота: стан присінку, 

стан слизової оболонки (щік, твердого 

піднебіння, м’якого піднебіння, язика, 

дна порожнини рота), прикусу, зубних 

рядів, зубів, перкусію зубів (за 

показаннями) та визначення їх 

рухомості 

Огляд ясен: 

 оцініть з вестибулярного та орального 

боків: колір, набряк, консистенцію, 

зміну рельєфу, наявність патологічних 

елементів, наявність пародонтальної 

Оцініть взаємозв’язок між загальним 

станом хворого та проявами 

пародонтиту. 

! Зверніть увагу на можливу 

невідповідність загального стану 

проявам в порожнині рота, що 

дозволяє припустити наявність 

захворювань крові, ендокринної 

системи, шлунково-кишкового 

тракту, імунодефіцитних станів 

тощо. 

 

! Зверніть особливу увагу на 

виявлення місцевих подразників 

тканин пародонта (патології 

прикусу, дефектів зубних рядів, 

травматичної оклюзії, зубних 

відкладень, каріозних порожнин та 

неповноцінних пломб, особливо в 

пришийкових ділянках та на 

апроксимальних поверхнях зубів; 

неякісних ортопедичних 

конструкцій; наявність 

клиноподібних дефектів; зубів з 



15 
 

кишені (глибину, характер ексудату), 

кровоточивість; рецесію ясен, ширину 

прикріплених ясен 

 визначте болючість ясен при пальпації 

захворюваннями пульпи та 

періодонта тощо). 

 

Результати обстеження занотовуйте 

в медичну карту хворого (форма 

f043_0). 

4.  Проведіть індексну 

оцінку стану тканин 

пародонта хворого на 

локалізований 

пародонтит. 

Оцініть гігієну порожнини рота: 

індекс Федорова-Володкіної або Green-

Vermillion. 

Оцініть рівень запалення ясен: проба 

Шіллера-Писарєва, індекс РМА (в 

модифікації Parma), індекс 

кровоточивості SBI. 

Визначте ступінь захворювання: 

пародонтальний індекс РІ за Rassel. 

! Зверніть увагу: Недостатній 

догляд за ротовою порожниною є 

одним з головних чинників розвитку 

хронічного запалення тканин 

пародонта, інтоксикації та 

аутоалергізації місцевих тканин та 

організму вцілому, розвитку 

дисбіозу порожнини рота. 

Динамічне спостереження за зміною 

показників ясенних індексів 

дозволяє оцінити адекватність та 

успішність лікування. 

5.  Призначте (за 

потребою) додаткові 

методи обстеження та 

консультацію інших 

спеціалістів. 

Інтерпретуйте дані 

лабораторного 

обстеження. 

За показаннями: цитологічне 

дослідження вмісту пародонтальної 

кишені, РАМ, міграція лейкоцитів за 

Ясиновським, гемограма, аналіз крові на 

цукор тощо. 

Обґрунтоване призначення 

додаткових методів обстеження, 

правильна інтерпретація їх 

результатів дозволяє обрати 

найбільш раціональні методи та 

засоби терапії. 

6.  Інтерпретуйте дані 

рентгенологічного 

дослідження. 

Опишіть ортопантомограму, визначте 

наявність дистрофічних змін кісткової 

тканини. 

! Зверніть увагу на наявність 

деструкції кортикального шару, 

резорбції міжальвеолярних 

перетинок, розширення 

періодонтальних щілин та 

остеопорозу губчастої речовини 

кістки. 

7.  Проведіть 

диференційну 

діагностику 

локалізованого 

пародонтиту. 

Зазначте захворювання з якими 

необхідно диференціювати 

локалізований пародонтит. 

Диференціюйте локазований 

пародонтит за ступенем розвитку, 

перебігом та з іншими дистрофічно–

запальними захворюваннями пародонта. 

Для диференціації та підтвердження 

діагнозу використовуйте дані 

проведеного обстеження. 

8.  На підставі 

проведеного 

обстеження хворого 

обґрунтуйте діагноз 

захворювання 

(попередній або 

заключний). 

Зазначте розповсюдженість, 

нозологічну одиницю, ділянку 

ураження, ступінь розвитку, перебіг 

захворювання, вид симптоматичного 

папіліту (гінгівіту). 

Приклад: Локалізований пародонтит 

в ділянці 36, 37 зубів, ІІ ступінь, 

хронічний перебіг, симптоматичний 

катаральний папіліт. 

9.  Складіть план 

лікування хворого на 

локалізований 

пародонтит. 

Визначте показання та послідовність 

проведення лікування локалізованого 

пародонтиту (консервативного, 

хірургічного, ортопедичного, 

фізіотерапевтичного) залежно від 

перебігу та ступеня розвитку 

Зазначте (за показаннями) заходи: 

етіотропної (загальної, місцевої), 

патогенетичної (загальної, місцевої), 

симптоматичної (загальної, місцевої) 

терапії. 

! Зверніть увагу: Врахувати стадію 

запального процесу (альтерація, 
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захворювання. ексудація, проліферація). 

10.  Проведіть усунення 

місцевих 

подразнювальних 

факторів у хворого на 

локалізований 

пародонтит. 

Визначити об’єм проведення 

професійної гігієни в залежності від 

перебігу захворювання. 

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, після усунення 

явищ запалення видаляють 

під'ясенні зубні відкладення. 

11.  Призначте 

медикаментозне 

лікування хворому на 

локалізований 

пародонтит. 

Визначити необхідність застосування 

медикаментозних засобів загальної та 

місцевої терапії (антисептичних, 

знеболюючих, протизапальних, 

некролітичних, 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 локалізований 

пародонтит (зрошення, іригація, 

аплікація, інстиляція). 

12.  Створіть алгоритм 

індивідуальної гігієни 

порожнини рота для 

хворого на 

локалізований 

пародонтит. 

Зазначте предмети та засоби для 

гігієнічного догляду за порожниною 

рота хворого на локалізований 

пародонтит. 

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: Стандарти надання медичної допомоги за спеціальністю «Стоматологія 

терапевтична»: локалізований пародонтит. 

Джерела: 

1. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальностями «Ортопедична стоматологія», 

«Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортодонтія», «Дитяча 

терапевтична стоматологія», «Дитяча хірургічна стоматологія»: Нормативне виробничо-

практичне видання. - К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ "Медінформ", 2007. - 236 с. 

2. Стоматологія: Збірник нормативних документів : Збірник / Київськ. міський наук. 

інформ.-аналіт. центр медичної статистики МОЗ України ; ред. В. М. Заболотько. - К. : 

МНІАЦ медичної статистики; МВЦ "Медінформ", 2010. - 584 с. 

3. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards.html 

4. http://www.pharma-center.kiev.ua/view/b_smd 

 

 

 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards.html
http://www.pharma-center.kiev.ua/view/b_smd
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Тестові завдання 

1. При встановленні ступеня розвитку локалізованого пародонтиту орієнтуються на: 

A. Ступінь резорбції міжальвеолярних перегородок 

B. Глибину пародонтальної кишені 

C. Скарги хворого на інтенсивність больового відчуття 

D. Інтенсивність кровоточивості ясен 

E. Ступінь тяжкості симптоматичного гінгівіту 

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

A. Початковий, І, ІІ, ІІІ ступінь 

B. Початковий, І, ІІ ступінь 

C. Легкий, середній, тяжкий 

D. І, ІІ, ІІІ ступінь 

E. Початковий, І-ІІ, ІІ-ІІІ ступінь 

3. Які форми гінгівіту, супроводжують локалізований пародонтит: 

A. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний 

B. Катаральний, гіпертрофічний, виразково-некротичний 

C. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий 

D. Катаральний, виразковий, V-подібний, атрофічний 

E. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, десквамативний 

4. Визначте правильну послідовність розвитку патологічного процесу в тканинах пародонта при 

локалізованому пародонтиті? 

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

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

C. Запальний процес одночасно розвивається в кістковій тканині та яснах 

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

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

5. Перерахуйте ознаки локалізованого пародонтиту: 

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

ділянці щелеп 

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

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

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

коміркової кістки на обмеженій ділянці щелеп 

E. Гінгівіт (папіліт), пародонтальна кишеня 

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

хронічний перебіг, симптоматичний гіпертрофічний папіліт, гранулююча форма, ІІ ступінь». Назвіть 

рентгенологічні ознаки, що відповідають даному захворюванню. 

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

кореня, розширення періодонтальної щілини, остеопороз в зоні ураження 

B. Деструкція кортикальної пластинки, резорбція міжальвеолярних перетинок на ⅔ висоти кореня, 

розширення періодонтальних щілин, остеопороз губчастої речовини тіла щелепи 

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

остеопороз 

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

розширення періодонтальних щілин, остеосклероз 

E. Процес локалізований, зміни кісткової тканини відсутні 
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7. Хворий А., 24-х років, звернувся зі скаргами на біль в ділянці 36 зуба, припухлість ясен, виділення 

гною. Об’єктивно: На 36, 37 зубах штучні коронки, що глибоко заходять під ясна. Ясенні сосочки в 

ділянці 36, 37 зубів, гіперемовані, набряклі, з ціанотичним відтінком, при доторкуванні кровоточать. 

Між 36 і 37 зубами є пародонтальна кишеня глибиною 7 мм з гнійним виділенням. Горизонтальна 

перкусія 36 зуба болісна. На рентгенограмі виявлена резорбція міжальвеолярної перегородки між 36 і 37 

зубами в межах 1/2 її довжини, кісткова кишеня. Кісткова тканина в інших ділянках альвеолярного 

відростка не змінена. Поставте діагноз. 

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

папіліт 

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

C. Катаральний папіліт, легкий ступінь, загострений перебіг 

D. Локалізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, загострений перебіг 

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

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

Об’єктивно: ясна у ділянці 32, 31, 41 зубів ціанотичні, набряклі, кровоточать при пальпації. Прикус 

глибокий, відмічається скупчення нижніх фронтальних зубів. 41 та 31 зуби мають І ступінь рухомості, 

між ними виявлена пародонтальна кишеня глибиною 3 мм з серозним виділенням. На рентгенограмі 

відмічений остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок в ділянці 32, 31, 41, 42 зубів, резорбція 

міжальвеолярної перегородки між 41 та 31 зубами у межах 1/3 її висоти, остеопороз верхівок 

міжальвеолярних перегородок в ділянці 41, 31 зубів. Поставте діагноз. 

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

гінгівіт 

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

катаральний гінгівіт 

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

D. Локалізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 

E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

9. Хворий М., 47-ми років, скаржиться на неприємний запах з роту, болісність, кровоточивість та 

застрягання їжі в ділянці 46, 47 зубів. Об'єктивно: ротова порожнина не санована. Виявлені каріозні 

порожнини ІІ класу за Блеком в 46 (апроксимально-дистальна) та 47 (апроксимальні-медіальна) зубах, 

міжзубний ясенний сосочок набряклий, ціанотичний, верхівка його виглядає зрізаною, вкрита нальотом 

брудно-сірого кольору, при зондуванні легко кровоточить. Пародонтальна кишеня глибиною 3 мм. На 

рентгенограмі - деструкція кортикальної пластинки міжкоміркової перетинки, маргінальне розширення 

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

кісткової тканини змін немає. Поставте діагноз. 

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

некротичний папіліт 

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

некротичний папіліт 

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

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

E. Локалізований пародонтит, виразково-некротичний папіліт 

10. Пацієнтка Д., 28-ми років, скаржиться на кровоточивість, болючість ясен під час їжі та чищення 

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

протезування фронтальних зубів верхньої щелепи. Об’єктивно: на 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубах штучні 

коронки, гіперемія, ціаноз маргінальної частини ясен, набряк, значне відкладення зубного нальоту. При 

зондуванні - РBI ІІ бали, глибина 2-3 мм. На рентгенограмі - деструкція кортикальної пластинки 
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міжкоміркових перетинок, маргінальне розширення періодонтальних щілин, резорбція міжкоміркових 

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

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

катаральний гінгівіт 

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

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

D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, загострений перебіг 

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

кровоточивість ясен, виділення гною. Об'єктивно: на медіальній поверхні 27 зуба пломба. Контактний 

пункт між 26, 27 зубами відсутній. Міжзубний ясенний сосочок атрофований. Пародонтальна кишеня - 

4 мм з незначним гнійним виділенням. На рентгенограмі - резорбція міжзубної перегородки між 26 та 

27 зубами на ⅓ її висоти, остеопороз міжзубної перегородки. Кісткова тканина альвеолярного відростка 

в інших ділянках не змінена. Поставте діагноз. 

A. Локалізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг 

B. Атрофічний папіліт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 

C. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

D. Локалізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

E. Локалізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг 

12. Місцеве лікування локалізованого пародонтиту ІІ ступеня розвитку передбачає: 

A. Усунення подразнювальних факторів, медикаментозне лікування симптоматичного 

гінгівіту, хірургічне лікування 

B. Медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту 

C. Усунення подразнювальних факторів, медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту 

D. Усунення подразнювальних факторів 

E. Медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту, фізіотерапію 


