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Тема: Підсумковий модульний контроль №3. Хвороби пародонта.
Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та
профілактика. Матеріали до самопідготовки.
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Значення наукових праць професорів І.О. Новіка, М.Ф.Данилевського та їх
учнів у розвитку сучасної пародонтології.
2. Топографо-анатомічна та морфологічна будова тканин пародонта.
3. Ясенна рідина. Механізм утворення, склад, функціональне значення.
4. Систематика та номенклатура захворювань пародонта (М.Ф.Данилевський,
1994; МКХ-10). Позитивні якості та недоліки.
5. Роль нервово-трофічних змін, порушень обміну речовин в патогенезі
генералізованого пародонтиту.
6. Значення порушень стану судин та мікроциркуляції в патогенезі
захворювань тканин пародонта.
7. Роль дефіциту вітамінів А, С, Е у патогенезі захворювань пародонта.
8. Місцеві подразники тканин пародонта, методи їх виявлення.
9. Гігієнічні індекси - Федорова-Володкіної, Green-Vermillion (OHI-S).
Методика визначення, інтерпретація.
10.Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта.
11.Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика,
диференційна діагностика, лікування.
12.Гострий виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія,
диференціальна діагностика, лікування.
13.Хронічний виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика,
диференційна діагностика, лікування.
14.Принципи загального лікування при виразковому гінгівіті.
15.Гіпертрофічний гінгівіт. Гранулююча форма. Етіологія, патогенез, клініка,
діагностика, диференційна діагностика, лікування.
16.Гіпертрофічний гінгівіт. Фіброзна форма. Етіологія, патогенез, клініка,
діагностика, диференційна діагностика, лікування.
17.Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика,
диференційна діагностика, лікування.
18.Клініко-рентгенологічні методи діагностики хвороб пародонта.
19.Рентгенологічні ознаки, що характеризують ураження тканин пародонта.
20.Лабораторні методи діагностики захворювань пародонта.
21.Генералізований пародонтит хронічного перебігу. Клініко-лабораторні та
рентгенологічні показники.
22.Генералізований пародонтит загостреного перебігу. Клініко-лабораторні та
рентгенологічні показники.
23.Основні принципи та план лікування хворого на генералізований
пародонтит.
24.Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті та
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методи їх усунення.
25.Зубний наліт, зубна бляшка (біоплівка). Механізм утворення, структура,
вплив на тканини пародонта.
26.Пародонтальна кишеня, механізм утворення. Методи лікування
(медикаментозні, хірургічні: кюретаж, його види).
27.Місцева медикаментозна терапія хворого на генералізований пародонтит
хронічного перебігу.
28.Місцева медикаментозна терапія хворого на генералізований пародонтит
загостреного перебігу.
29.Протизапальна терапія симптоматичного гінгівіту в комплексному лікуванні
генералізованого пародонтиту.
30.Масаж при лікуванні хвороб пародонта. Види, механізм дії, показання,
методика застосування.
31.Гідротерапія при лікуванні захворювань пародонта. Види. Гідромасаж:
показання та методика проведення.
32.Застосування електрофорезу у комплексному лікуванні захворювань
пародонта.
33.Загальне лікування хворого з захворюванням пародонта.
34.Методи визначення травматичної оклюзії. Вибіркове пришліфування.
35.Тимчасове шинування. Показання, види шин, методика застосування
армованих шин.
36.Методи усунення пародонтальних кишень.
37.Хірургічні методи лікування хворого на генералізований пародонтит.
Вакуум-кюретаж, показання, методика проведення.
38.Кюретаж пародонтальних кишень. Показання та методика проведення
відкритого кюретажу.
39.Гінгівотомія. Показання та методика проведення.
40.Гінгівектомія. Види. Показання, методика проведення.
41.Клаптеві операції. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи
проведення (метод Цешинського-Відмана-Неймана).
42.Помилки та ускладнення при лікуванні хворого на генералізований
пародонтит.
43.Пародонтоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна
діагностика, лікування.
44.Диференціальна діагностика гінгівіту, пародонтиту, пародонтозу.
45.Гістіоцитоз
Х:
хвороба
Леттерера-Зіве,
Генда-Шюлера-Крісчена,
еозинофільна гранульома. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика,
принципи лікування.
46.Синдром Папіліон-Лефевра. Клініка, діагностика, диференціальна
діагностика, лікування.
47.Ураження пародонта в разі імунодефіцитних станів (СНІД, агресивний
пародонтит).
48.Профілактика захворювань пародонта. Професійна гігієна порожнини рота.
49.Індивідуальна профілактика захворювань пародонта. Вибір засобів.
50.Диспансерізація хворих із захворюваннями пародонта.
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК:
1. Вміти проводити активний цілеспрямований збір анамнезу у пацієнтів із
захворюваннями пародонта.
2. Вміти проводити огляд пацієнтів із захворюваннями пародонта.
3. Вміти використовувати барвники для діагностики захворювань пародонта.
4. Вміти проводити індексну оцінку стану пародонта: індекс гігієни за
Федоровим-Володкіною, індекс за Грін-Вермільйон (OHI-S).
5. Вміти проводити та трактувати пробу Шиллера-Писарєва, визначати індекс
гінгівіту - РМА, індекс гінгівіту - ІГ, пародонтальний індекс - ПІ,
пародонтальний індекс СРІТN, індекс кровоточивості - SВІ.
6. Вміти визначати глибину пародонтальних кишень та їх вміст.
7. Вміти визначати ступінь рухомості зубів.
8. Вміти призначати та оцінювати лабораторні методи дослідження:
цитологічний метод, еміграцію лейкоцитів в порожнину рота за
Ясиновським, РАМ.
9. Вміти визначати норму і патологію кісткової тканини при
рентгенологічному дослідженні: рентгенографія альвеолярного відростка,
панорамна рентгенографія, ортопантомографія, ехоостеометрія.
10.Вміти проводити диференційну діагностику хвороб пародонта.
11.Вміти визначати травматичну оклюзію та виконувати вибіркове
пришліфування зубів.
12.Володіти технікою накладання тимчасових шин при захворюваннях
пародонта.
13.Володіти технікою накладання постійних шин при захворюваннях
пародонта.
14.Володіти технікою видалення зубних нашарувань за допомогою ручних
інструментів.
15.Володіти технікою видалення зубних нашарувань електромеханічними
інструментами (звуковими та ультразвуковими).
16.Володіти технікою проведення покриття зубів лікувальними та
профілактичними лаками, гелями.
17.Вміти проводити медикаментозну обробку уражених ділянок тканин
пародонта (зрошення, аплікації, інстиляції).
18.Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що тверднуть.
19.Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що не тверднуть.
20.Вміти призначати загальне лікування при захворюваннях пародонта.
21.Вміти проводити кюретаж пародонтальних кишень (закритий, вакуумкюретаж, відкритий).
22.Вміти призначати фізіотерапевтичне лікування захворювань пародонта.
23.Вміти призначати індивідуальну гігієну порожнини рота при різних
захворюваннях пародонта.
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ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ:
Задача №
Хворий М., 34-х років, звернувся зі скаргами на болючість ясен,
кровоточивість під час чищення зубів та вживання їжі. Захворювання виникло
вперше 2 дні тому після переохолодження. Об'єктивно: гіперемія маргінального
краю ясен, набряк, сосочки куполоподібної форми, ясенні кишені глибиною 2,0
мм. Проба Парма «-». РМА - 46,6%. ОНІ-S - 1,9.

Встановіть діагноз. Складіть план лікування.
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Задача№
Хвора П., 42-х років, звернулась зі скаргами на болючість ясен,
кровоточивість під час чищення зубів та вживання їжі, загальне нездужання, ↑t
тіла до 38,3ºС. Кровоточивість турбує близько року. Погіршення стану виникло
3 дні тому. Об'єктивно: гіперемія маргінального краю ясен верхньої та нижньої
щелеп, набряк, пародонтальні кишені глибиною 2,5 мм. Зуби не рухомі.

Встановіть діагноз. Складіть план лікування.
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ТЕСТИ:
1. Зазначте комплекс морфологічних одиниць, що входять у поняття ''пародонт''.
A. Ясна, періодонт, кісткова тканина комірки, цемент кореня зуба
B. Ясна, кісткова тканина комірки, кругова зв’язка
C. Ясна, маргінальний періодонт, кругова зв'язка, кісткова тканина альвеолярного
відростка
D. Ясна, кругова зв’язка
E. Ясна, періодонт
2. Який епітелій розміщений у зоні зубо-ясенного прикріплення?
A. Сполучний епітелій
B. Багатошаровий плоский зроговілий
C. Багатошаровий плоский незроговілий
D. Епітелій борозни
E. Циліндричний епітелій
3. Глибина зубо-ясенного жолобка в нормі:
A. 1-1,5 мм
B. 1-2 мм
C. 2-3 мм
D. В нормі жолобок відсутній
E. 0-0,5 мм
4. Функції пародонта:
A. Опорно-утримувальна, амортизувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна,
пластична
B. Опорно-утримувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна, захисна
C. Амортизувальна, бар’єрна, трофічна, пластична
D. Опорно-утримувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна
E. Травна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна
5. Знайдіть хибне твердження: «Кортикальна пластинка коміркового відростка…»
A. Має однакову товщину на верхній та нижній щелепах
B. У ділянці фронтальних зубів тонша з пристінкового боку
C. У ділянці молярів тонша з язикового боку
D. Найтовща з боку щічної поверхні молярів нижньої щелепи
E. Найтовща з боку щічної поверхні премолярів нижньої щелепи
6. Органічні речовини, наявні у ротовій рідині є похідним:
A. Всього перерахованого
B. Секрета слинних залоз
C. Сироватки крові
D. Життєдіяльності мікроорганізмів
E. Харчових залишків
7. Опорно-утримувальну та амортизувальну функцію пародонта забезпечує:
A. Весь комплекс тканин пародонта
B. Волокна періодонта
C. Ясна
D. Кістка коміркового відростка
E. Волокна пародонта
7

8. Сполучний епітелій виконує бар’єрну функцію за рахунок:
A. Високої мітотичної активності
B. Здатності до зроговіння
C. Міграціі лейкоцитів
D. Наявності ротової рідини
E. Анатомічної будови
9. Скільки існує зон у судинній сітці пародонта?
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
E. 1
10. Яка ділянка періодонта має найбільшу кількість рецепторів:
A. Маргінальний періодонт
B. Ділянка верхівки кореня
C. Весь періодонт рівномірно іннервований
D. Ділянка фуркацій
E. Цемент кореня зуба
13. В основу Єреванської класифікації захворювань пародонта (1983) покладений принцип:
A. Нозологічний
B. Етіологічний
C. Клініко-морфологічний
D. Патогенетичний
E. Патоморфологічний
14. В основу класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994) покладений
принцип:
A. Етіологічний та клініко-морфологічний
B. Етіологічний
C. Патогенетичний
D. Нозологічний
E. Симптоматичний
15. В основу класифікації Міжнародної робочої групи з захворювань пародонта (1999)
покладений принцип:
A. Етіологічний та клінічний
B. Етіологічний
C. Патогенетичний
D. Нозологічний
E. Гістологічний
16. Яка з класифікацій захворювань пародонта прийнята робочою в Україні:
A. За М. Ф. Данилевським (1994)
B. Єреванська класифікація захворювань пародонта (1983)
C. Класифікація Міжнародної робочої групи з захворювань пародонта (1999)
D. За І. С. Мащенко (1999)
E. За М. Ф. Данилевським, Г. М. Вишняк, А. М. Політун (1981)
17. Згідно класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994), пародонтоз
відноситься до:
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A. Дистрофічно-запальних та дистрофічних
B. Запальних
C. Дистрофічних
D. Прогресуючих ідіопатичних
E. Пухлиноподібних захворювань
18. Згідно класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994), локалізований
пародонтит відноситься до:
A. Запальних
B. Дистрофічних
C. Дистрофічно-запальних
D. Прогресуючих ідіопатичних
E. Пухлиноподібних захворювань
19. Згідно класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994),
генералізований пародонтит відноситься до:
A. Дистрофічно-запальних та дистрофічних
B. Запальних
C. Дистрофічних
D. Прогресуючих ідіопатичних
E. Пухлиноподібних захворювань
20. Згідно класифікації захворювань пародонта за І. С. Мащенко (1999) виділяють наступні
групи захворювань пародонта:
A. Запальні, дистрофічні, ідіопатичні, пухлиноподібні
B. Запальні, дистрофічно-запальні, ідіопатичні, пухлино подібні
C. Запальні, дистрофічно-запальні та дистрофічні, прогресивні ідіопатичні, продуктивні
процеси
D. Запальні, деструктивні, ідіопатичні, пухлини
E. Запальні, дистрофічні, інші захворювання
21. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського (1994) виділяють такі форми локалізованого
пародонтиту:
A. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний
B. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий
C. Катаральний, гіпертрофічний, виразково-некротичний
D. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, десквамативний
E. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний, десквамативний
22. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського, Г. М. Вишняк, А. М. Політун, (1981)
захворювання пародонта розподіляють за:
A. Етіологією та клініко-морфологічними проявами
B. Патогенетичним принципом
C. Клінічними ознаками
D. Номенклатурою
E. Патогенетичним принципом та клінічними ознаками
25. Клінічні методи обстеження стоматологічного хворого:
A. Огляд, проба Шіллера-Писарєва, пародонтальне зондування, пальпація
B. Огляд, пародонтальне зондування, пальпація, капіляроскопія
C. Огляд, пародонтальне зондування, пальпація, рентгенографія
D. Огляд, проба Шіллера-Писарєва, пальпація, гемограма
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E. Огляд, проба Шіллера-Писарєва, пародонтальне зондування, цитологія
26. До об’єктивних методів обстеження хворого з патологією тканин пародонта відносять:
A. Огляд, пальпація, перкусія, зондування
B. Опитування, огляд, пальпація, рентгенографія
C. Опитування, огляд, пальпація, перкусія
D. Сбір анамнезу, огляд, пальпація, перкусія
E. Опитування, огляд, перкусія, зондування
27. Хвора, 20-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні
жорсткої їжі. При огляді маргінальні ясна з вестибулярного боку на верхній та нижній
щелепах набряклі, гіперемовані, з синюшним відтінком. Значні відкладення зубного
каменю. Який метод рентгенологічного дослідження доцільно призначити в даному
випадку?
A. Ортопантомографія
B. Прицільна контактна рентгенографія
C. Електрорентгенографія
D. Контрастна рентгенографія
E. Рентгенокінематографія
28. Основними рентгенологічними симптомами патологічних змін у тканинах пародонта є:
зниження висоти міжкоміркових перегородок, деструкція кортикальної пластинки,
апікальне розширення періодонтальних щілин, остеопороз кістки коміркового відростка,
маргінальне розширення періодонтальних щілин. Визначте помилку:
A. Апікальне розширення періодонтальних щілин
B. Деструкція кортикальної пластинки
C. Остеопороз кістки коміркового відростка
D. Маргінальне розширення періодонтальних щілин
E. Зниження висоти міжкоміркових перегородок
29. Чоловік, 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота,
незначну рухомість зубів. Вкажіть найінформативніше діагностичне дослідження для
уточнення діагнозу:
A. Рентгенографія
B. Бензидинова проба
C. Проба Шіллера-Писарєва
D. Проба за Парма
E. Пародонтальне зондування
30. Пацієнт, 29-ти років, скаржиться на кровоточивість, болючість ясен під час їжі та
чищення зубів. Об’єктивно: у фронтальній ділянці нижньої щелепи скупчення зубів,
гіперемія, ціаноз ясен, розростання ясенних сосочків у межах 1/3 висоти коронок зубів.
Значні відкладення зубного нальоту. Формалінова проба за Парма негативна. Яке
дослідження необхідно провести для постановки точного діагнозу захворювання?
A. Рентгенологічне дослідження
B. Пробу Шіллєра-Писарева
C. Бактеріологічне дослідження
D. Пародонтальне зондування
E. Пробу з бензидином
31. Зображення всієї зубо-щелепної системи, як єдиного комплексу (верхня та нижня
щелепи, СНЩС, пазухи), можна отримати за допомогою:
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A. Панорамна томографія
B. Прицільна внутрішньоротова контактна рентгенографія
C. Збільшена панорамна рентгенографія
D. Електрорентгенографія
E. Рентгенокінематографія
32. Хвора Л., 46-ти років, звернулась зі скаргами на кровоточивість ясен при чищенні зубів,
неприємний запах з рота. При огляді: ясенні сосочки верхньої та нижньої щелеп застійно
гіперемовані, набряклі, кровоточать при зондуванні. 33, 32, 31, 41, 42, 43 зуби рухомі у
присінково-оральному напрямку в межах 1 мм. Визначте ступінь рухомості зубів.
A. Патологічна рухомість І ступеня
B. Патологічна рухомість IV ступеня
C. Фізіологічна рухомість
D. Патологічна рухомість ІІ ступеня
E. Патологічна рухомість ІІІ ступеня
33. Проба Шіллера-Писарєва проводиться з метою:
A. Визначення наявності та ступеня запалення ясен
B. Визначення характеру ексудату пародонтальної кишені
C. Визначення наявності виразкування зубо-епітеліального прикріплення
D. Візуалізації зубних відкладень
E. Визначення глибини пародонтальної кишені
34. Речовина, що накопичується в яснах під час запалення та визначається за допомогою
проби Шіллєра-Писарева:
A. Глікоген
B. Глікопротеїн
C. Глюкоза
D. Гепарін
E. Гіалуронідаза
35. Які з нижченаведених індексів відносять до гігієнічних:
A. Індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion
B. Індекс РМА
C. Проба Писарева-Шіллера
D. Бензидинова проба
E. Індекс ПІ (за Rassel), індекс СРІТN, індекс КПІ(за Леусом)
36. Які з нижченаведених індексів відносять до пародонтальних:
A. Індекс СРІТN, індекс КПІ(за Леусом) індекс ПІ (заRassel)
B. Індекс РМА, індекс СРІТN, індекс КПІ(за Леусом)
C. Індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion
D. Пробу Писарева-Шіллера та індекс ПІ (за Rassel)
E. Бензидинову пробу та індекс гінгівіту за Silness-Löe
37. За якими індексами оцінюють інтенсивність запального процесу в яснах:
A. Індекс РМА та проба Писарева-Шіллера
B. Бензидинова проба та індекс РМА
C. Індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion
D. Визначенням глибини пародонтальних кишень;
E. Індекс СРІТN та індекс гінгівіту за Silness-Löe
38. Який показник за індексом Green-Vermillion відповідає оцінці гігієни порожнини рота
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«добре»:
A. 0-0,6
B. 0,7-1,6
C. 1,7-2,5
D. Більше 2,6
E. 1
39. Який показник за індексом Green-Vermillion відповідає оцінці гігієни порожнини рота
«незадовільно»:
A. 1,7-2,5
B. 0,7-1,6
C. 0-0,6
D. Більше 2,6
E. 1
40. Які розчини використовують для визначення індексу РМА:
A. Йодвмісні розчини Писарева-Шіллера, Люголя
B. Бензидин
C. 3% розчин перекису водню
D. Розчин метиленового синього
E. 30% розчин формаліну
41. Що оцінюють при визначенні індексу Федорова-Володкіної:
A. Наявність та кількість зубного нальоту
B. Наявність та глибину пародонтальної кишені
C. Рухомість зубів
D. Наявність та кількість зубного каменю
E. Наявність зубного каменю та пародонтальної кишені
42. Що оцінюють при визначенні індексу СРІТN:
A. Кровоточивість, зубні відкладення, глибину пародонтальної кишені
B. Кровоточивість, зубні відкладення, рухливість зубів
C. Наявність та кількість зубного каменю, наявність кишені (ясенної, пародонтальної)
D. Наявність пародонтальної кишені
E. Площу поверхні коронки 6 фронтальних нижніх зубів, що вкрита зубним нальотом
43. Які індекси враховують наявність зубного каменю:
A. Індекс Green-Vermillion, СРІТN, індекс ПІ (за Rassel)
B. Проба Шіллера-Писарева
C. Індекс Федорова-Володкіної
D. Індекс РМА
E. Проба Парма та бензидинова проба
44. Який індекс визначає потребу в лікуванні захворювань пародонту та його об'єм:
A. Індекс СРІТN
B. Індекс РМА
C. Індекс Федорова-Володкіної
D. Індекс Green-Vermillion
E. Індекс Silness-Löe
45. Жінка, 23-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні
жорсткої їжі. При огляді слизова ясен з вестибулярного боку обох щелеп набрякла,
гіперемована з синюшним відтінком, відкладення надясенного зубного каменю, індекс
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гігієни за Федоровим-Володкіною – 2,0. Пародонтальні кишені відсутні. Який із методів
дослідження буде провідним у диференціальній діагностиці цього захворювання?
A. Ортопантомографія
B. Прицільна рентгенографія
C. Ангіографія
D. Капіляроскопія
E. Реопарадонтографія
46. Який з нижченаведених методів обстеження не відносять до цитологічних?
A. Визначення мікробного числа
B. Гемограма
C. РАМ
D. Еміграція лейкоцитів у порожнину рота за Ясиновським
E. Моноцитограма
47. Які з наведених нижче методів обстеження відносять до лабораторних:
A. Імунограма, моноцитограма
B. Рентгенографія, остеометрія
C. Реопародонтографія, моноцитограма
D. Стоматоскопія, реопародонтографія
E. Визначення стійкості капілярів(проба Кулаженко)
48. Який показник вивчають при проведенні дослідження за Ясиновським?
A. Кількісний і якісний склад клітин ротової рідини
B. Стан судинної стінки тканин пародонта
C. Кількість імунних клітин крові
D. Кількість кокових мікроорганізмів на клітинах епітелію
E. Концентрацію лізоциму у слині
49. Який показник вивчають при проведенні проби Кулаженка?
A. Стан судинної стінки тканин пародонта
B. Концентрацію лізоциму у слині
C. Кількісний і якісний склад клітин ротової рідини
D. Кількість імунних клітин крові
E. Основні біохімічні показники крові
50. Який з нижче перерахованих методів не відносять до імунологічних?
A. Визначення мікробного числа
B. Шкірна проба за Р. Є. Кавецьким
C. Визначення фагоцитарної активності лейкоцитів
D. Визначення рівня цитокінів в крові
E. Визначення рівня лізоциму в слині (метод Лоурі)
51. Що характеризує показник вмісту лізоциму у слині?
A. Стан неспецифічних факторів захисту порожнини рота
B. Стан специфічних факторів захисту порожнини рота
C. Кількісний і якісний склад ротової рідини
D. Функціональний стан активності мезенхіми
E. Стан окислювально-відновлювальних процесів в тканинах пародонта
52. Який показник оцінюють при проведенні проби Кулаженко?
A. Час утворення гематоми на яснах
B. Кількісний і якісний склад клітин ротової рідини
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C. Вміст вітаміну Е в крові
D. Кількість нейтрофільних гранулоцитів в ясенній рідині
E. Концентрацію лізоциму в слині
53. Що визначають при проведенні реопародонтографії?
A. Стан судинної стінки тканин пародонта
B. Кількість імунних клітин крові
C. Стан неспецифічних факторів захисту порожнини рота
D. Рівень запалення слизової оболонки ясен
E. Основні біохімічні показники ротової рідини
54. Які методи дослідження дозволяють оцінити кровопостачання тканин пародонта?
A. Стоматоскопія, реографія, капіляроскопія
B. Мікроскопія, стоматоскопія, капіляроскопія
C. Фотоплетизмографія, рентгенографія, полярографія
D. Капіляроскопія, біомікроскопія, цитологія
E. Стоматоскопія, капіляроскопія, біопсія
55. Показники гемограми в нормі (жінки):
A. Ер. - 3,8-4,5×1012/л, лейк. 4,0-9,0×109/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год.
B. Ер. - 4,5-5,0×109/л, лейк. 4,0-9,0×109/л, гем. 130-160 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год.
C. Ер. - 3,0-4,0×109/л, лейк. 4,0-9,0×1012/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год.
D. Ер. - 4,5-5,0×1012/л, лейк. 4,0-9,0×109/л, гем. 130-160 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год.
E. Ер. - 4,0-9,0×1012/л, лейк. 3,8-4,5×109/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год.
56. 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
57. 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%
58. 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»
59. 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
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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
60. 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
61. 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
62. 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
63. Яка з фаз запального процесу превалює при катаральному гінгівіті?
A. Ексудація
B. Проліферація
C. Альтерація
D. Регенерація
E. Десквамація
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64. 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
65. 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
66. 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
67. 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
68. 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 ФедоровимВолодкіною 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
69. 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
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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
70. 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
71. 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 ФедоровимВолодкіною 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
72. 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
73. 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
74. Для місцевої медикаментозної терапії при гіпертрофічному гінгівіті грануляційної форми
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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
75. Збудниками виразково-некротичного гінгівіту є:
A. Веретеноподібні палички, спірохети Венсана
B. Веретеноподібні палички, гриби роду Candida
C. Фузобактерії, ротові трихомонади
D. Фузобактерії, спірохети бліді
E. Стептококи, спірохети Венсана
76. Пацієнту Н., 40-ка років, при огляді був встановлений діагноз: генералізований
виразково-некротичний гінгівіт, хронічний перебіг. Які зміни картини крові відповідають
даному діагнозу?
A. Помірний лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, збільшення ШОЕ
B. Лейкопенія, збільшення кількості еозинофілів
C. Виражений лейкоцитоз, зсув формули вправо
D. Аналіз крові відповідає нормі
E. Помірний лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, зменшення ШОЕ
77. Які періоди розрізняють при гострому перебігу виразково-некротичного гінгівіту?
A. Продромальний, первинних клінічних проявів, виражених клінічних проявів,
зворотного розвитку
B. Інкубаційний, первинних клінічних проявів, виражених клінічних проявів, зворотного
розвитку
C. Альтерація, ексудація, проліферація
D. Продромальний, виражених клінічних проявів, зворотного розвитку
E. Інкубаційний, виражених клінічних проявів, одужання
78. Хвора Л., 29-ти років, скаржиться на загальну слабість, підвищення температури тіла до
38,2ºС, біль в яснах, кровоточивість ясен та неприємний запах з рота. Захворювання
виникло 2 дні тому, після переохолодження. Об'єктивно: відкладення зубного каменя на
язичній поверхні зубів в межах 1/3 висоти коронок зубів. Ясна на верхній і нижній щелепі
гіперемійовані. Вершини ясенних сосочків в ділянці молярів та премолярів зубів верхньої
та нижньої щелеп покриті брудно-сірим мазким нальотом, після його видалення
утворюється виразкова поверхня. Видалення нальоту - болісне. Регіонарні лімфатичні
вузли збільшені і болючі. Аналіз крові: лейкоцитів 12×109/л. ШОЕ 15 мм/год. Аналіз
крові на цукор - 4,0 ммоль/літр. На рентгенограмі – остеопороз міжальвеолярних
перегородок. Встановіть попередній діагноз?
A. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, гострий
перебіг
B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, загострення
C. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг
D. Локалізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, гострий перебіг
E. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт на тлі цукрового діабету
79. Хвора Ц., 41-го року, скаржиться на загальну слабкість, кровоточивість ясен та
неприємний запах з рота, відчуття спраги. Об'єктивно: Скупченість та дистопія зубів
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фронтальної ділянки нижньої щелепи. Ясна на верхній і нижній щелепі ціанотичні,
пастозні. Ясенні сосочки в ділянці молярів та премолярів зубів верхньої та нижньої
щелеп покриті брудно-сірим мазким нальотом, після його видалення утворюється
виразкова поверхня. Верхівки сосочків відсутні, міжзубні проміжки відкриті. ГІ GreenVermillion 1,9 балів. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені і болючі. Аналіз крові:
лейкоцитів 12×109/л. ШОЕ 15 мм/год. Аналіз крові на цукор - 8,8 ммоль/літр. На
рентгенограмі – остеопороз міжальвеолярних перегородок. Що могло спричинити
захворювання у даному випадку?
A. Цукровий діабет
B. Патологія крові
C. Незадовільна гігієна порожнини рота
D. Вікові зміни в організмі
E. Дистопія зубів
80. Хворий М., 42-х років, скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота.
Об'єктивно: значна кількість зубного каменя (до 1/2 висоти коронок) на язичній поверхні
всіх зубів, особливо нижньої щелепи. Ясна на верхній і нижній щелепах ціанотичні,
набряклі, при зондуванні кровоточать (І бал). Ясенні сосочки фронтальної ділянки
нижньої щелепи валикоподібно стовщені, на верхівках міжзубних сосочків виразки,
вкриті невеликою кількістю брудно-сірого нальоту Пародонтальні кишені відсутні. На
рентгенограмі – остеопороз верхівок міжальвеолярних перетинок. Аналізи крові та сечі без особливостей. Поставте попередній діагноз.
A. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний
перебіг
B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, загострений перебіг
C. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, загострений перебіг
D. Локалізований виразково-некротичний гінгівіт,легкий ступінь, загострений перебіг
E. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, середній ступінь, загострений
перебіг
81. Пацієнту П., 32-х років, встановлено діагноз: виразково-некротичний гінгівіт, середній
ступінь, хронічний перебіг. Після антисептичної оброки порожнини рота під анестезією
лікар здійснив зняття над’ясенних зубних відкладень і некротичного нальоту. Планується
закінчити відвідування накладанням аплікації. Який препарат етіотропної дії необхідно
ввести в її склад?
A. Метронідазол
B. Контрикал
C. Метилурацил
D. Пімафуцин
E. Террилітин
82. Який місцевоанестезуючий засіб доцільно обрати для знеболення під час обробки
некротизованих ділянок ясен при виразково-некротичному гінгівіті?
A. Камістад
B. Новокаїн
C. Дикаїн
D. Артикаїн
E. Вольтарен
83. Пацієнту П., 43-х років, поставлено діагноз виразково-некротичний гінгівіт. Який із
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перерахованих препаратів доцільно застосувати у поєднанні з протеолітичними
ферментами:
A. Хлоргексидин
B. Мефенамин
C. Хлорофіліпт
D. Пантріпін
E. Контрикал
84. Хворий М., 28-ми років,звернувся зі скаргами на підвищення температури до 38ºС, біль в
яснах під час вживання їжі, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Виникнення
захворювання пов’язує з переохолодженням. Об’єктивно: шкірні покриви гіперемовані,
лімфовузли збільшені, болючі. Ясенний край на верхній та нижній щелепі
гіперемійований, вкритий некротичним нальотом. Значна кількість м’яких та твердих
зубних відкладень. Які засоби доцільно застосувати для місцевого лікування в І
відвідання?
A. Гель «Мундизал», перекис водню 3%, трипсин, метрогіл
B. Розчин артікаїну, хлоргексидин 0,2%, трипсин, мефенамінат-натрію
C. Фурацилін, хімотрипсин, стрептоміцин, вітамін А
D. Розчин лідокаїну, перманганат калію, трипсин, вітамін А
E. Гель «Камістад», перекис водню 3%, хімотрипсин, «Солкосерил»
85. При встановленні ступеня розвитку локалізованого пародонтиту орієнтуються на:
A. Ступінь резорбції міжальвеолярних перетинок
B. Глибину пародонтальної кишені
C. Скарги хворого на інтенсивність больового відчуття
D. Інтенсивність кровоточивості ясен
E. Ступінь тяжкості симптоматичного гінгівіту
86. 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
87. 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
88. 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
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89. 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
90. 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
1/2 висоти кореня, розширення періодонтальної щілини, остеопороз в зоні
ураження
B. Деструкція кортикальної пластинки, резорбція міжальвеолярних перетинок на 1/2
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 1/2
висоти кореня, розширення періодонтальних щілин, остеосклероз
E. Процес локалізований, зміни кісткової тканини відсутні
91. 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
92. Чоловік, 23-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів та прийманні
твердої їжі. Об’єктивно: ясна у ділянці 32, 31, 41, 42 зубів гіперемовані, 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.
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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, симптоматичний
катаральний гінгівіт
93. 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 (апроксимальнодистальна) 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
1/2 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 виразковонекротичний папіліт
C. Виразково-некротичний папіліт, легкий ступінь, загострений перебіг
D. Травматичний виразково-некротичний папіліт, легкий ступінь, загострений перебіг
E. Локалізований пародонтит, виразково-некротичний папіліт
94. 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 міжкоміркових перетинок,
маргінальне розширення періодонтальних щілин, резорбція міжкоміркових перетинок на
1/3 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
95. Провідним фактором, що спричиняє розвиток генералізованого пародонтиту є:
A. Взаємодія екзогенних та ендогенних чинників
B. Місцеві ушкоджувальні чинники
C. Недостатня гігієна порожнини рота
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D. Недостатнє надходження в організм мінеральних речовин, зокрема кальцію та
фосфору
E. Спадковість
96. Для генералізованого пародонтиту характерно:
A. Симптоматичний гінгівіт, пародонтальна кишеня, травматична оклюзія, резорбція
альвеолярної кістки
B. Симптоматичний гінгівіт, пародонтальні кишені, резорбція альвеолярної кістки
C. Пародонтальні кишені, травматична оклюзія, остеопороз
D. Пародонтальні кишені, резорбція альвеолярної кістки
E. Запальний процес в яснах, деструкція альвеолярної кістки
97. Жінці 43-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит. Яке дослідження
найінформативніше для визначення ступеню розвитку хвороби?
A. Панорамна рентгенографія
B. Визначення пародонтального індексу
C. Проба Шіллєра-Писарева
D. Визначення глибини пародонтальних кишень
E. Визначення ступеня рухомості зубів
98. Хвора, 20-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні
жорсткої їжі. При огляді маргінальні ясна з вестибулярного боку на верхній та нижній
щелепах набряклі, гіперемовані, з синюшним відтінком. Значні відкладення над'ясенного
зубного каменю, індекс гігієни за Федоровим-Володкіною – 2,8. Знаходиться на
диспансерному нагляді у ендокринолога. Який з методів дослідження буде провідним у
диференціальній діагностиці даного захворювання?
A. Рентгенологічне дослідження
B. Проба Шіллера-Писарєва
C. Визначення стійкості капілярів за Кулаженком
D. Реопародонтографія
E. Визначення міграції лейкоцитів
99. Вам дали ортопантомограму на якій протягом зубних рядів виразно простежується
порушення цілісності компактної пластинки, слабко виражений остеопороз вершин
міжальвеолярних перегородок, розширення періодонтальних щілин навколо шийок зубів.
Для якого захворювання характерні такі зміни.
A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь
B. Генералізований пародонтит, І ступінь
C. Генералізований виразковий гінгівіт
D. Генералізований катаральний гінгівіт
E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь
100. Жінка, 36-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Хворіє
3 роки. Знаходиться на диспансерному нагляді у гастроентеролога. Об’єктивно: ясна
нижньої та верхньої щелеп гіперемовані з синюшним відтінком, кровоточать при
зондуванні. На зубах зубні відкладення у помірній кількості. Зуби нерухомі.
Пародонтальні кишені глибиною 1-2 мм з незначними виділеннями серозного характеру.
Проба Парма «+». На рентгенограмі виявлена деструкція кортикальної пластинки,
остеопороз. Поставте діагноз.
A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, гострий перебіг
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C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг
101. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів.
Об’єктивно: ясна у ділянці нижніх фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, малоболісні при
доторкуванні. Формалінова проба за Парма болісна. На рентгенограмі виявлене порушення
цілісності компактної пластинки та остеопороз на вершинах міжальвеолярних перегородок,
розширення періодонтальних щілин біля вершин міжальвеолярних перегородок. Який
найбільш імовірний діагноз.
A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг
102. У пацієнта Р., 30-ти років, скарги на кровоточивість ясен при жуванні, неприємний
запах з рота. При огляді у ділянках 11, 12, 13, 21, 22, 23 та 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубів
виявлена гіпертрофія маргінальних ясен на 1/3 висоти коронок зубів, ясна ціанотичні,
відкладення під'ясенного зубного каменю. Пародонтальні кишені глибиною 2-3 мм
виявлені в ділянках 16, 15, 14, 12, 23, 24, 25, 26, 27 та 34, 35, 36, 46, 45 зубів, серозний
ексудат. Патологічна рухомість 42, 41, 31, 32 зубів І ступеня. Поставте попередній діагноз.
A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
B. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
103. Хвора Д., 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна у
фронтальних ділянках зубів нижньої та верхньої щелеп ціанотичні, набряклі, кровоточать
при зондуванні. Зубні відкладення у помірній кількості. Глибина пародонтальних кишень
до 3,0 мм, виділення з них мають серозний характер. Патологічна рухомість нижніх
фронтальних зубів І ступеня. На рентгенограмі виявлений незначний остеопороз кістки
міжальвеолярних перегородок та їх резорбція у межах 1/3 їх висоти. Поставте найбільш
імовірний діагноз.
A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг
D. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
104. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та
неприємний запах з рота. Об'єктивно: ясенні сосочки та маргінальні ясна у ділянці
фронтальних зубів нижньої і верхньої щелеп гіперемовані з ціанотичним відтінком,
кровоточать при зондуванні. Пародонтальні кишені глибиною 2,5-3 мм з серозним
ексудатом. На фронтальних зубах виявлені над- та під'ясенні тверді зубні відкладення у
помірній кількості. На ортопантомограмі у ділянці фронтальних зубів виявлена резорбція
верхівок міжальвеолярних перегородок та незначний остеопороз кістки. Встановіть
найбільш імовірний діагноз.
A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
24

B. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
E. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
105. Чоловік 23-х років, скаржиться кровоточивість ясен при чищенні зубів та прийманні
твердої їжі. Об’єктивно: Вкорочена, щільна вуздечка верхньої губи. Ясна у ділянці верхніх
фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, кровоточать при зондуванні. 11 та 21 зуби мають І
ступінь рухомості, між ними виявлена пародонтальна кишеня глибиною 3 мм з серозним
виділенням. На рентгенограмі відмічений незначний остеопороз верхівок міжальвеолярних
перегородок верхніх фронтальних зубів, резорбція міжальвеолярної перегородки між 11 та
21 зубами у межах 1/3 її висоти. В інших ділянках кісткова тканина не змінена. Поставте
діагноз.
A. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг
E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
106. Для генералізованого пародонтиту характерно:
A. Симптоматичний гінгівіт, пародонтальна кишеня, травматична оклюзія,
резорбція альвеолярної кістки
B. Симптоматичний гінгівіт, пародонтальні кишені, резорбція альвеолярної кістки
C. Пародонтальні кишені, травматична оклюзія, остеопороз
D. Пародонтальні кишені, резорбція альвеолярної кістки
E. Запальний процес в яснах, деструкція альвеолярної кістки
107. Жінці 43-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит. Яке дослідження
найінформативніше для визначення ступеню розвитку хвороби?
A. Панорамна рентгенографія
B. Визначення пародонтального індексу
C. Проба Шіллєра-Писарева
D. Визначення глибини пародонтальних кишень
E. Визначення ступеня рухомості зубів
108. Хвора, 20-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні
жорсткої їжі. При огляді маргінальні ясна з вестибулярного боку на верхній та нижній
щелепах набряклі, гіперемовані, з синюшним відтінком. Значні відкладення над'ясенного
зубного каменю, індекс гігієни за Федоровим-Володкіною – 2,8. Знаходиться на
диспансерному нагляді у ендокринолога. Який з методів дослідження буде провідним у
диференціальній діагностиці даного захворювання?
A. Рентгенологічне дослідження
B. Проба Шіллера-Писарєва
C. Визначення стійкості капілярів за Кулаженком
D. Реопародонтографія
E. Визначення міграції лейкоцитів
109. На ортопантомограмі протягом зубних рядів виразно простежується порушення
цілісності компактної пластинки, слабко виражений остеопороз вершин міжальвеолярних
перегородок, розширення періодонтальних щілин навколо шийок зубів. Для якого
захворювання характерні такі зміни.
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A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь
B. Генералізований пародонтит, І ступінь
C. Генералізований виразковий гінгівіт, легкий ступінь
D. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь
E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь
110. Жінка, 36-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Хворіє 3
роки. Знаходиться на диспансерному нагляді у гастроентеролога. Об’єктивно: ясна нижньої
та верхньої щелеп гіперемовані з синюшним відтінком, кровоточать при зондуванні. Зубні
відкладення у помірній кількості. Зуби нерухомі. Пародонтальні кишені глибиною 1-2 мм з
незначними виділеннями серозного характеру. Проба Парма «+». На рентгенограмі
виявлена деструкція кортикальної пластинки, остеопороз. Поставте діагноз.
A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, гострий перебіг
C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг
111. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів.
Об’єктивно: ясна у ділянці нижніх фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, малоболісні при
доторкуванні. Формалінова проба за Парма болісна. На рентгенограмі виявлене порушення
цілісності компактної пластинки та остеопороз на вершинах міжальвеолярних перегородок,
розширення періодонтальних щілин біля вершин міжальвеолярних перегородок. Який
найбільш імовірний діагноз.
A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг
112. У пацієнта Р., 30-ти років, скарги на кровоточивість ясен при жуванні, неприємний
запах з рота. При огляді у ділянках 11, 12, 13, 21, 22, 23 та 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубів
виявлена гіпертрофія маргінальних ясен на 1/3 висоти коронок зубів, ясна ціанотичні,
відкладення під'ясенного зубного каменю. Пародонтальні кишені глибиною 2-3 мм
виявлені в ділянках 16, 15, 14, 12, 23, 24, 25, 26, 27 та 34, 35, 36, 46, 45 зубів, серозний
ексудат. Патологічна рухомість 42, 41, 31, 32 зубів І ступеня. Поставте попередній діагноз.
A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
B. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, хронічний
перебіг
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
113. Хвора Д., 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна у
фронтальних ділянках зубів нижньої та верхньої щелеп ціанотичні, набряклі, кровоточать
при зондуванні. Зубні відкладення у помірній кількості. Глибина пародонтальних кишень
до 3,0 мм, виділення - серозного характера. Патологічна рухомість нижніх фронтальних
зубів І ступеня. На рентгенограмі виявлений незначний остеопороз кістки міжальвеолярних
перегородок та їх резорбція у межах 1/3 їх висоти. Поставте найбільш імовірний діагноз.
A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
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B. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг
D. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
114. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та
неприємний запах з рота. Об'єктивно: ясенні сосочки та маргінальні ясна у ділянці
фронтальних зубів нижньої і верхньої щелеп гіперемовані з ціанотичним відтінком,
кровоточать при зондуванні. Пародонтальні кишені глибиною 2,5-3 мм з серозним
ексудатом. На фронтальних зубах виявлені над- та під'ясенні тверді зубні відкладення у
помірній кількості. На ортопантомограмі у ділянці фронтальних зубів виявлена резорбція
верхівок міжальвеолярних перегородок та незначний остеопороз кістки. Встановіть
найбільш імовірний діагноз.
A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
E. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
115. Чоловік 23-х років, скаржиться кровоточивість ясен при чищенні зубів та прийманні
твердої їжі. Об’єктивно: Вкорочена, щільна вуздечка верхньої губи. Ясна у ділянці верхніх
фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, кровоточать при зондуванні. 11 та 21 зуби мають І
ступінь рухомості, між ними виявлена пародонтальна кишеня глибиною 3 мм з серозним
виділенням. На рентгенограмі - незначний остеопороз верхівок міжальвеолярних
перегородок в ділянці 12, 11, 21, 22 зубів, резорбція міжальвеолярної перегородки між 11 та
21 зубами у межах 1/3 її висоти. В інших ділянках кісткова тканина не змінена. Поставте
діагноз.
A. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг
E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
116. Для генералізованого пародонтиту І ступеня в фазі загострення характерно:
A. Біль, гіперемія ясен з ціанотичним відтінком, гнійний ексудат
B. Біль, гіперемія ясен з ціанотичним відтінком, серозний ексудат
C. Біль, яскрава гіперемія ясен, гнійний ексудат
D. Запалення ясен, резорбція кісткової тканини
E. Свербіж, гіперемія ясен, серозний ексудат
117. У пацієнта К., 23-х років, на фоні блідої слизової оболонки рота з петехіальними
крововиливами виявлена виражена кровоточивість і гіперплазія ясен, збільшення
регіонарних лімфатичних вузлів. Рентгенологічно - остеопороз і резорбція
міжальвеолярних перегородок. Яке додаткове обстеження треба провести в даному випадку
в першу чергу?
A. Розгорнутий аналіз крові
B. Реопародонтографія
C. Проба Шіллєра-Писарева
D. Проба Ясиновського
E. Цитологія вмісту пародонтальних кишень
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118. Жінка, 47-ми років, скаржиться на поступове посилення кровоточивості ясен за
останні півроку. Об’єктивно: маргінальні ясна фронтальної ділянки верхньої та нижньої
щелеп набряклі, пастозні, легко кровоточать при доторканні. На зубах відкладення зубного
каменю в значній кількості. Пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм з помірним
виділенням гнійного характеру. Яке обстеження необхідно провести даній хворій у першу
чергу?
A. Рентгенографія тканин пародонта
B. Визначення стійкості капілярів ясен
C. Визначення пародонтального індексу
D. Цитологічне дослідження вмісту пародонтальних кишень
E. Розгорнутий аналіз крові
119. Жінці, 37-ми років, поставлений діагноз: генералізований пародонтит, І ступінь,
загострений перебіг. В анамнезі відмічає часті абсцеси у яснах. Об’єктивно: температура
37,3°С, слабкість, нездужання, сухість слизової оболонки порожнини рота, постійна спрага.
Яке допоміжне обстеження необхідно провести даній хворій?
A. Визначення вмісту цукру у крові та сечі
B. Ортопантомографія
C. Розгорнутий аналіз крові
D. Визначення стійкості капілярів за Кулаженком
E. Дослідження функції слинних залоз
120. Хвора 39-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів. Близько 6
місяців турбує загальне нездужання, слабкість. Об’єктивно: ясна обох щелеп набряклі,
гіперемовані з ціанотичним відтінком, верхівки ясенних сосочків некротизовані. Faetor ex
ore. Корені зубів нерівномірно оголені. Пародонтальні кишені 3,5 мм. Рухомість зубів І
ступеня. Яке обстеження необхідно провести для установлення можливого фонового
захворювання?
A. Розгорнутий аналіз крові
B. Алергологічні проби
C. Аналіз крові на цукор
D. Ортопантомографию
E. Імунограму
121. Жінка 27-ми років, скаржиться на біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна
фронтальної ділянки нижньої та верхньої щелеп гіперемовані з синюшним відтінком, легко
кровоточать. При зондуванні пародонтальні кишені не виявлені. Проба Парма позитивна.
На ортопантомограмі виявлено порушення цілісності кортикальної пластинки, дифузний
остеопороз кістки міжальвеолярних перегородок. Поставте діагноз.
A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг
B. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг
C. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
122. Хвора 23-х років, скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота,
загальне нездужання, слабкість. Об'єктивно: ясна гіперемовані з синюшним відтінком,
набряклі, вкриті некротичним нальотом, легко кровоточать при зондуванні.
Рентгенологічно - порушення цілісності кортикальної пластинки, дифузний остеопороз
міжальвеолярних перегородок. Поставте діагноз.
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A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг
B. Виразково-некротичний гінгівіт, загострений перебіг, легкий ступінь
C. Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг
D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
123. Хворий 39-ти років, скаржиться на біль та кровоточивість ясен, підвищення
температури тіла до 37,5°С. Об’єктивно: ясна гіперемовані з синюшним відтінком, легко
кровоточать. Проба Парма позитивна. Бензидинова проба «+++». Ортопантомограма:
порушення цілісності кортикальної пластинки, дифузний остеопороз кістки
міжальвеолярних перегородок. Поставте діагноз.
A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг
B. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, легкий ступінь
C. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
124. Хвора 33-х років, скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота,
підвищення температури тіла до 37,8°С. Об'єктивно: ясна у ділянці фронтальних зубів
нижньої та верхньої щелеп яскраво гіперемовані, набряклі, вкриті некротичним нальотом,
легко кровоточать при зондуванні, пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм із гнійним
ексудатом. Шийки фронтальних зубів оголені на 1-3 мм. На ортопантомограмі виявлений
дифузний остеопороз кістки міжальвеолярних перегородок та резорбція у межах 1/3 їх
висоти. Поставте діагноз.
A. Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг
B. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг
E. Виразково-некротичний гінгівіт, загострений перебіг, середній ступінь
125. Хворий 33-х років, скаржиться на біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: маргінальні
ясна фронтальної ділянки нижньої та верхньої щелеп набряклі, гіперемовані з синюшним
відтінком, легко кровоточать. Пародонтальне зондування - кишені глибиною 1,8 мм. Проба
Парма негативна. На ортопантомограмі помірний остеопороз верхівок міжальвеолярних
перегородок. Поставте діагноз.
A. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, середній ступінь
B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг
C. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
126. Для генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, хронічного перебігу, характерно:
A. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на висоти коренів зубів
B. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2
висоти коренів зубів
C. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів
D. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти
коренів зубів
E. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти
коренів зубів
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127. Для генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, хронічного перебігу, характерно:
A. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів
зубів
B. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів
C. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти
коренів зубів
D. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти
коренів зубів
E. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2
висоти коренів зубів
128. Жінка 45-ти років, скаржиться на поступове посилення кровоточивості ясен за останні
півроку. В анамнезі: цукровий діабет. Об’єктивно: ротова порожнина не санована, значна
кількість каріозних уражень. Маргінальні ясна фронтальної ділянки верхньої та нижньої
щелеп набряклі, пастозні, легко кровоточать при доторканні. На зубах відкладення зубного
каменю у значній кількості. Пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм з незначним
виділенням серозного характеру. Відсутні 18, 17, 16, 25, 26, 28, 37, 36, 46 зуби. На
рентгенограмі: резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів,
дифузний остеопороз. Назвіть етіологічний фактор, що спричинив захворювання тканин
пародонта?
A. Цукровий діабет + несанована порожнина рота
B. Цукровий діабет + травматична оклюзія
C. Вікові зміни + несанована порожнина рота
D. Цукровий діабет + зубні відкладення
E. Несанована порожнина рота
129. Хвора 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, сухість в
порожнині рота, спрагу, які з’явились рік тому. Об’єктивно: ясна обох щелеп набряклі,
гіперемовані з ціанотичним відтінком. Корені зубів нерівномірно оголені. Пародонтальні
кишені 3-4 мм. Рухомість зубів І-ІІ ступеня. Які обстеження необхідно провести для
установлення можливого фонового захворювання?
A. Аналіз крові на цукор
B. Алергологічні проби
C. Ортопантомограма
D. Загальний аналіз крові
E. Імунограма
130. Хворий К. 37-ми років, скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота,
рухомість зубів, утруднене пережовування їжі. Об’єктивно: ясна нижньої та верхньої щелеп
синюшно-червоного кольору, набряклі. Пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм з серозним
вмістом. На зубах помірні відкладення над- і під'ясенного зубного каменю. Нижні
фронтальні зуби мають патологічну рухомість ІІ ступеня. Індекс по Федорову-Володкіной 2,5 бали, травматична оклюзія, визначається на усьому зубному ряду. На рентгенограмі
остеопороз і резорбція міжальвеолярних перегородок у межах 1/2 їх висоти. Який найбільш
імовірний діагноз?
A. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг
D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг
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E. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг
131. Хвора 42-х років, скаржиться на кровоточивість ясен і рухомість зубів протягом трьох
років. Лікувалась домашніми засобами. Об`єктивно: ясна обох щелеп на всьому протязі
набряклі, застійно гіперемовані, ціанотичні. Виявлені пародонтальні кишені глибиною 3-4
мм з яких виділяється серозний ексудат. Патологічна рухомість нижніх фронтальних зубів
ІІ ступеню, бокових – І ступеню. Відмічається зміщення фронтальних зубів на обох
щелепах, патологічні діастеми і треми. Регіонарні лімфовузли не збільшені, безболісні при
пальпації. На рентгенограмі виявлений остеопороз та резорбція міжальвеолярних
перегородок нижніх та верхніх фронтальних зубів на 1/2 їх висоти. Поставте діагноз.
A. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований пародонтит, I-ІІ ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
D. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, загострений перебіг
E. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, хронічний перебіг
132. У пацієнта скарги на кровоточивість ясен при жуванні, неприємний запах з рота. При
огляді у ділянках 11, 12, 13, 21, 22, 23 та 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубів виявлена ціаноз
та гіпертрофія маргінальних ясен на 1/3 висоти коронок зубів, відкладення під'ясенного
зубного каменю. Пародонтальні кишені глибиною 4-8 мм виявлені в ділянках 16, 15, 14, 12,
23, 24, 25, 26, 27 та 34, 35, 36, 46, 45 зубів. Патологічна рухомість 42, 41, 31, 32 зубів ІІ
ступеня. На рентгенограмі протягом верхньої та нижньої щелеп виявлений остеопороз та
резорбція міжальвеолярних перегородок у межах 1/2 їх висоти. Поставте діагноз.
A. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, хронічний
перебіг
C. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, І ступінь
D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
E. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
133. Чоловік 52-х років, скаржиться на рухомість зубів, кровоточивість ясен, неприємний
запах із рота. Об’єктивно: ясна в ділянці усіх зубів верхньої і нижньої щелепи ціанотичні,
набряклі. Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм з серозно-гнійним ексудатом, значні
відкладення зубного каменю, рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня. На рентгенограмі виявляється
значний остеопороз і резорбція міжальвеолярних перегородок більше 2/3 їх висоти.
Поставте діагноз.
A. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг
B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг
E. Генералізований пародонтит, ІІ-ІІІ ступінь, загострений перебіг
134. Хворий 44-х років, скаржиться на рухомість зубів, кровоточивість ясен, неприємний
запах із рота. Турбує загальне нездужання, субфібрилітет, втрата ваги. Об’єктивно: ясна в
ділянці усіх зубів верхньої і нижньої щелепи ціанотичні, набряклі, ясенні сосочки
резорбовані, вкриті некротичним нальотом. Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм з
серозно-гнійним ексудатом, значні відкладення зубного каменю, рухомість зубів ІІ-ІІІ
ступеня. На рентгенограмі виявляється значний остеопороз і резорбція міжальвеолярних
перегородок більше 2/3 їх висоти. Поставте діагноз.
A. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг
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B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг
E. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг
135. Для генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, загостреного перебігу, характерно:
A. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2
висоти коренів зубів
B. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів
C. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2
висоти коренів зубів
D. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів
E. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти
коренів зубів
136. Для генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, загостреного перебігу, характерно:
A. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2
висоти коренів зубів
B. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів
C. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів
D. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти
коренів зубів
E. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти
коренів зубів
137. Хворий 42-х років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний запах
із рота. Після обстеження був поставлений попередній діагноз: генералізований
пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг. Яке обстеження найбільш інформативне для
постановки кінцевого діагнозу?
A. Ортопантомографія
B. Визначення глибини пародонтальних кишень
C. Визначення ступеню рухомості зубів
D. Индекс РМА
E. Формалінова проба Парма
138. Жінці 38-ми років, поставлений діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь,
загострений перебіг. У анамнезі відмічає часті абсцеси у яснах. Об’єктивно: температура
37,3°С, слабкість, нездужання, сухість слизової оболонки порожнини рота, постійна спрага.
Яке допоміжне обстеження необхідно провести даній хворій в першу чергу?
A. Визначення вмісту глюкози у крові та сечі
B. Имунологічну діагностику
C. Загальний аналіз крові
D. Полімеразну ланцюгову реакцію
E. Реопародонтографію
139. Хвора Ж., 37-ми років, звернулася до лікаря зі скаргами на болючість та значну
кровоточивість ясен, сухість в ротовій порожнині, рухомість і зміну положення зубів,
гноєтечу з ясен, неприємний запах з рота. Вважає себе хворою близько 2-х місяців.
Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступеня, загострений перебіг,
симптоматичний катаральний гінгівіт. Яке обстеження слід провести в першу чергу для
постановки уточнення причини захворювання?
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A. Розгорнутий аналіз крові, аналіз крові на вміст глюкози
B. Консультацію гастроентеролога
C. Алергологічні проби, дослідження за Ясиновським
D. Ревмопроби, пробу Шіллєра-Писарева
E. Серологічні дослідження, біохімічний аналіз крові
140. У хворої Р., 45-ти років, діагностований генералізований пародонтит, ІІ ступінь,
загострений перебіг. За останній рік відмічає погіршення загального стану, схуднення,
свербіж шкіри, сухість порожнини рота, спрагу. Який додатковий метод обстеження
необхідно провести даній хворій в першу чергу?
A. Визначення глюкози у крові
B. Загальний аналіз крові
C. Визначення вмісту вітаміну С у крові
D. Імунологічне обстеження крові
E. Біохымію крові
141. Хвора М, 28-ми років, скаржиться на біль, значну кровоточивість і рухомість зубів, які
посилились за останні 2 тижні на фоні загострення хронічного холециститу. Об’єктивно:
Ясна обох щелеп гіперемовані, набряклі, на зубах значні відкладення зубного каменю.
Глибина пародонтальних кишень 4-6 мм зі значним виділенням гнійного ексудату,
рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня. Міграція лейкоцитів у порожнину рота – 470 в 1 мл змивної
рідини. Поставте попередній діагноз.
A. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг
B. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг
E. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг
142. Хворий З., 43-х років скаржиться на гострий пульсуючий біль в ділянці верхньої
щелепи справа впродовж трьох діб. Об'єктивно: Ясна верхньої та нижньої щелепи набряклі,
гіперемовані, з вестибулярного боку у ділянці 15 зуба є запальний інфільтрат округлої
форми. 15 зуб інтактний, патологічна рухомість ІІ ступеня, горизонтальна та вертикальна
перкусія болючі, пародонтальна кишеня глибиною 4-5 мм з гнійним виділенням.
Рентгенологічно: значний остеопороз і атрофія міжальвеолярних перегородок у межах 1/2
їх висоти. 14, 15, 16 зуби періапікально без патології. Визначте діагноз?
A. Пародонтальний абсцес у ділянці 15 зуба
B. Загострений хронічний періодонтит 15 зуба
C. Гострий одонтогенний періостит верхньої щелепи справа від 15 зуба
D. Гострий серозний періодонтит 15 зуба
E. Гострий гнійний періодонтит 15 зуба
143. Чоловік 52-х років, скаржиться на рухомість зубів, біль і кровоточивість ясен,
неприємний запах із рота. Об’єктивно: ясна в ділянці усіх зубів верхньої і нижньої щелепи
гіперемовані, набряклі. Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм з рясним гноєвідділенням,
значні відкладення зубного каменю, рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня. На рентгенограмі
виявляється виражений остеопороз та резорбція міжальвеолярних перегородок більше 2/3
їх висоти. Поставте діагноз.
A. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг
B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
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D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг
E. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, тяжкий ступінь
144. Хвора 46-ти років, скаржиться на болючість, кровоточивість ясен і рухомість зубів,
підвищення температури до 380С. Об`єктивно: ясна обох щелеп на всьому протязі набряклі,
гіперемовані з ціанотичним відтінком. Значна кількість над- та під'ясенних зубних
відкладень. Виявлені пародонтальні кишені глибиною 4-6 мм з гнійним ексудатом.
Патологічна рухомість нижніх фронтальних зубів ІІ ступеню, бокових – І ступеню.
Відмічається зміщення фронтальних зубів на обох щелепах, патологічні діастеми і треми.
Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні при пальпації. На рентгенограмі виявлений
значний остеопороз, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок нижніх та
верхніх фронтальних зубів у на 1/2 їх висоти. Поставте діагноз.
A. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
B. Генералізований пародонтит, I-ІІ ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, загострений перебіг
D. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, хронічний перебіг
E. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг
145. Клініко-рентгенологічні ознаки пародонтозу:
A. Ясна бліді, горизонтальна резорбція кісткової тканини міжальвеолярних
перегородок, остеосклероз
B. Ясна бліді, вертикальна резорбція кісткової тканини міжальвеолярних перегородок,
остеопороз
C. Ясна ціанотичні, вертикальний тип резорбції кісткової тканини міжальвеолярних
перегородок, остеопороз
D. Ясна бліді, резорбція кісткової тканини міжальвеолярних перегородок, маргінальне
розширення періодонтальних щілин
E. Ясна ціанотичні, горизонтальна резорбція кісткової тканини міжальвеолярних
перегородок, маргінальне розширення періодонтальних щілин
146. Вам дали рентгенограму на якій на протягом зубних рядів верхньої та нижньої щелеп:
остеосклероз кістки міжальвеолярних перегородок, дрібночарунковий малюнок кістки,
висота міжальвеолярних перегородок знижена на ¼ висоти коренів зубів, цілісність
компактної пластинки не порушена. Встановіть можливий діагноз.
A. Пародонтоз, І ступінь
B. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
C. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь
D. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
E. Пародонтоз, початковий ступінь
147. Вам дали рентгенограму на якій на протягом зубних рядів верхньої та нижньої щелеп
простежується порушення цілісності компактної пластинки, розширення періодонтальних
щілин навколо шийок зубів, висота міжальвеолярних перегородок знижена на ¼ висоти
коренів зубів, остеопороз. Встановіть можливий діагноз.
A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
B. Пародонтоз, І ступінь
C. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь
D. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
E. Пародонтоз, початковий ступінь
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148. Хворий В., 50-ти років, скаржиться на нічний скрегіт зубів. Пацієнт більше 10 років
хворіє на гіпертонію. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, щільно прилягають до
зубів, корені зубів оголені на 4-5 мм, зуби стійкі. На рентгенограмі: горизонтальний тип
резорбції кісткової тканини міжальвеолярних перегородок у межах 1/2 їх висоти.
Встановіть діагноз.
A. Пародонтоз, ІІ ступінь
B. Пародонтоз, початковий ступінь
C. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь
D. Пародонтоз, І ступінь
E. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
149. Чоловік, 48-ми років, скаржиться на відчуття свербежу у яснах, відчуття оскоми всіх
зубів. Об’єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору, шийки зубів оголені на 0,5 мм,
пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі визначається остеосклероз кістки
міжальвеолярних перегородок, дрібночарунковий малюнок кістки, висота міжальвеолярних
перегородок знижена у межах 0,5 мм, цілісність компактної пластинки на верхівках не
порушена. Встановіть діагноз.
A. Пародонтоз, І ступінь
B. Атрофічний гінгівіт, І ступінь
C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
E. Пародонтоз, ІI ступінь
150. Жінка 44-х років, скаржиться на свербіж у яснах, підвищену чутливість зубів до
термічних та хімічних подразників. Об’єктивно: шийки зубів оголені на 0,5-1 мм. Ясна
щільні, бліді, над'ясенні зубні відкладення в невеликій кількості. У ділянці 13, 14, 24, 25
клиноподібні дефекти в межах емалі. Їх зондування болісне. Поставте попередній діагноз.
A. Пародонтоз, І ступінь
B. Атрофічний гінгівіт, І ступінь
C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
D. Атрофічний гінгівіт, І ступінь. Клиноподібні дефекти 13, 14, 24, 25 зубів, І ступінь
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
151. Хворий Л., 54-х років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та
термічних подразників, свербіж ясен. При огляді: ясна бліді, рожевого кольору,
пародонтальні кишені відсутні. Зуби нерухомі, корені зубів оголені на 1/3 довжини.
Незначна кількість зубних відкладень. На вестибулярній поверхні 16, 15, 14 - клиноподібні
дефекти в межах емалі; 23, 24, 25 зубів - в межах плащового дентину. Рентгенологічно:
остеосклероз кістки міжальвеолярних перегородок, дрібночарунковий малюнок кістки,
рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок в межах 1/2 висоти
кореня. Зондування оголених шийок зубів болісне. Встановіть діагноз.
A. Пародонтоз, ІІ ступінь
B. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
C. Пародонтоз, І ступінь
D. Атрофічний гінгівіт, ІІ ступінь. Клиноподібні дефекти 16, 15, 14 зубів - І ступінь, 23,
24, 25 зубів - ІІ ступінь
E. Атрофічний гінгівіт, ІІ ступінь
152. Хворий З., 37-ми років, скаржиться на свербіж в яснах, відчуття оскоми в зубах.
Об’єктивно: ясна бліді, не кровоточать, шийки зубів оголені на 0,5 мм, на вестибулярній
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поверхні 43, 33 зубів є клиноподібні дефекти в межах емалі. Зуби інтактні. На
рентгенограмі відмічається рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних
перегородок в межах 1/3 їх висоти. Поставте діагноз.
A. Пародонтоз, І ступінь
B. Пародонтоз, ІІ ступінь
C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
E. Атрофічний гінгівіт, І ступінь
153. Хворий Х., 50-ти років, скаржиться на підвищену чутливість оголених шийок зубів,
зміщення зубів, свербіж в яснах, біль в 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубах від дії хімічних і
температурних подразників. Об’єктивно: ясна щільні, анемічні. Шийки зубів оголені на 5-7
мм, пародонтальні кишені відсутні, патологічна рухомість зубів І ступеня. На
рентгенограмі: рівномірна горизонтальна атрофія міжальвеолярних перегородок у межах ⅔
їх висоти. Встановіть діагноз.
A. Пародонтоз, ІІІ ступінь
B. Пародонтоз, ІІ ступінь
C. Атрофічний гінгівіт, ІІІ ступінь
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
E. Атрофічний гінгівіт, ІІ ступінь
154. Пацієнт Д., 60-ти років, скаржиться на підвищену чутливість усіх зубів до термічних,
механічних та хімічних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору,
пародонтальні кишені відсутні. Шийки зубів оголені на 3-4 мм, на фронтальних зубах є
клиноподібні дефекти у межах дентину. На рентгенограмі виявлене рівномірне зниження
висоти міжальвеолярних перегородок у межах 1/2 їх висоти, остеосклероз кісткової
тканини альвеолярного відростка. Поставте діагноз.
A. Пародонтоз, II ступінь
B. Пародонтоз, I ступінь
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг
D. Атрофічний гінгівіт, ІІ ступінь
E. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг
155. Наявність ясенних кишень характерна для:
A. Гіпертрофічного гінгівіту
B. Генералізованого пародонтиту
C. Пародонтозу
D. Виразкового гінгівіту
E. Локалізованого пародонтиту
156. Наявність пародонтальних кишень характерна для:
A. Генералізованого пародонтиту
B. Пародонтозу
C. Виразкового гінгівіту
D. Катарального гінгівіту
E. Гіпертрофічного гінгівіту
157. Колір ясен при пародонтозі:
A. Блідий
B. Ціаноз
C. Гіперемія
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D. Гіперемія з синюшним відтінком
E. Яскрава гіперемія
158. Наявність рецесії ясен характерна для:
A. Пародонтозу
B. Пародонтиту
C. Гіпертрофічного гінгівіту, гранулюючої форми
D. Катарального гінгівіту
E. Гіпертрофічного гінгівіту, фіброзної форми
159. Основною клінічною диференційно-діагностичною ознакою симптоматичного
катарального гінгівіту при пародонтиті, хронічного перебігу та самостійного катарального
гінгівіту, хронічного перебігу є наявність:
A. Пародонтальних кишень
B. Ціанозу та набряку ясен
C. Остеопорозу альвеолярної кістки
D. Кровоточивості ясен
E. Зубних відкладень
160. Для генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, хронічного перебігу, характерно:
A. Пародонтальні кишені 3-4 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних
перегородок на 1/2 висоти коренів зубів
B. Пародонтальні кишені >5 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок
більше 1/2 висоти коренів зубів
C. Пародонтальні кишені >6 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок
більше 1/2 висоти коренів зубів
D. Пародонтальні кишені 3-4 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок
до 1/3 висоти коренів зубів
E. Пародонтальні кишені 4-6 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок
на 1/2 висоти коренів зубів
161. Для генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, хронічного перебігу, характерно:
A. Пародонтальні кишені >5 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних
перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів
B. Пародонтальні кишені 3-4 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок
на 1/2 висоти коренів зубів
C. Пародонтальні кишені >6 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок
більше 1/2 висоти коренів зубів
D. Пародонтальні кишені 3-4 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок
до 1/3 висоти коренів зубів
E. Пародонтальні кишені 4-6 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок
на 1/2 висоти коренів зубів
162. Який вид гінгівіту характерний для пародонтозу:
A. Атрофічний
B. Катаральний
C. Гіпертрофічний
D. Виразковий
E. Десквамативний
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163. Запально-дистрофічний процес тканин пародонта, який виникає переважно під дією
місцевих ушкоджувальних чинників. Характеризується прогресуючим руйнуванням тканин
пародонта обмеженої ділянки це:
A. Локалізований пародонтит
B. Локалізований виразковий гінгівіт
C. Локалізований катаральний гінгівіт
D. Генералізований пародонтит
E. Пародонтоз
164. Для пародонтозу ІІІ ступеня характерно:
A. Рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2
висоти коренів зубів
B. Нерівномірна (вертикальна та горизонтальна) резорбція міжальвеолярних
перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів
C. Рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти
коренів зубів
D. Рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/2 висоти
коренів зубів
E. Нерівномірна (вертикальна та горизонтальна) резорбція міжальвеолярних
перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів
165. Принципи лікування генералізованого пародонтиту:
A. Індивідуальність, комплексність, цілеспрямованість
B. Індивідуальність, комплексність
C. Комплексність, раціональність
D. Цілеспрямованість, послідовність
E. Біологічна доцільність, індивідуальність, комплексність
166. Принцип комплексності у лікуванні хворих на генералізований пародонтит полягає в
застосуванні:
A. Етіотропної, патогенетичної, симптоматичної терапії
B. Загального та місцевого лікування
C. Консервативного, хірургічного, ортопедичного, фізіотерапевтичного лікування
D. Цілеспрямованого та індивідуального лікування
E. Лікування супутніх захворювань
167. Встановіть правильну послідовність при складанні плану місцевого лікування хворого
на генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічного перебігу: 1- хірургічне лікування, 2диспансерне спостереження та підтримуюча терапія, 3- медикаментозне лікування
симптоматичного гінгівіту, 4- усунення місцевих подразнювальних факторів:
A. 4, 3, 1, 2
B. 1, 2, 3, 4
C. 4, 1, 2, 3
D. 4, 2, 1, 3
E. 3, 4, 1, 2
168. Хворій, 34-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит, початковий
ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Пародонтальні кишені 2 мм., серозний ексудат. Цілісність зубних рядів не порушена, зуби не рухомі. Який метод
лікування захворювання тканин пародонта буде провідним в даному випадку?
A. Консервативний
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B. Хірургічний
C. Ортопедичний
D. Фізіотерапевтичний
E. Кюретаж пародонтальних кишень
169. Хворому, 52-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня, у
стадії загострення з абсцедуючим перебігом. В анамнезі - інфаркт міокарда (5 років тому).
Який з методів загального лікування повинен бути призначений в першу чергу?
A. Антибактеріальна терапія
B. Вітамінотерапія
C. Стимулююча терапія
D. Фізіотерапія
E. Протизапальна терапія
170. Хворому, 44-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня,
хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Пародонтальні кишені - 5-6 мм.,
серозний ексудат. Цілісність зубних рядів не порушена, рухомість зубів І ступеня.
Рентгенологічно - нерівномірна вертикальна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2
їх висоти, кісткові кишені в ділянці 18, 17, 16, 15, 25, 26, 27, 37, 36, 46, 47, 48 зубів. Який
метод лікування захворювання тканин пародонта буде провідним в даному випадку?
A. Хірургічний
B. Консервативний
C. Ортопедичний
D. Фізіотерапевтичний
E. Гінгівотомія
171. Хворій, 44-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня,
хронічний перебіг. В анамнезі - 8 місяців тому проведена протизапальна терапія та
пародонтальна хірургія. Об’єктивно: Ясна рожевого кольору, кровоточивість не виражена.
Пародонтальні кишені - 2-3 мм., серозний ексудат. Зубні відкладення відсутні. Рухомість
зубів відсутня. Тимчасові мостоподібні конструкції в ділянці 18, 16 та 24, 25, 27 зубів. Який
метод лікування захворювання тканин пародонта буде провідним в даному випадку?
A. Ортопедичний
B. Хірургічний
C. Консервативний
D. Фізіотерапевтичний
E. Кріокюретаж
172. Хворій В., 32-х років, 6 місяців тому проведено консервативне лікування з приводу
генералізованого пародонтиту І ступеня, хронічного перебігу, симптоматичного
гіпертрофічного гінгівіту, фіброзної форми, І ступеня. На даний момент звернулась зі
скаргами на збільшення розміру ясен, порушення естетичного вигляду. З анамнезу вагітна, 32 тижні. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, гіпертрофовані, щільні,
вкривають коронкові частини зубів на 1/2 їх висоти. Діагноз: генералізований пародонтит, І
ступінь, симптоматичний гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, ІІ ступінь. Який метод
лікування необхідно обрати в даному випадку?
A. Консервативний
B. Хірургічний
C. Ортопедичний
D. Фізіотерапевтичний
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E. Кюретаж пародонтальних кишень
173. Хворому Б., 47-ми років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь,
хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Часткова адентія. Оберіть
оптимальний план лікування.
A. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, хірургічне лікування,
раціональне протезування, підтримуюча терапія та диспансерний нагляд
B. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, ортопедичне лікування,
хірургічне лікування, підтримуюча терапія
C. Медикаментозна терапія, хірургічне лікування, підтримуюча терапія та диспансерний
нагляд
D. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, хірургічне лікування,
раціональне протезування
E. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, раціональне протезування,
підтримуюча терапія
174. Хворому М., 48-ми років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь,
загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Часткова адентія. Оберіть
оптимальний план лікування.
A. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, хірургічне лікування,
раціональне протезування, підтримуюча терапія та диспансерний нагляд
B. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, ортопедичне лікування,
хірургічне лікування, підтримуюча терапія
C. Медикаментозна терапія, хірургічне лікування, підтримуюча терапія та диспансерний
нагляд
D. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, хірургічне лікування,
раціональне протезування, підтримуюча терапія
E. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, підтримуюча терапія
175. Етапи професійної гігієни порожнини рота:
A. Навчання раціональної гігієни та контрольоване чищення зубів, видалення
зубних відкладень, шліфування й полірування зубів, флюоризація зубів
B. Видалення зубних відкладень, шліфування й полірування зубів, флюоризація зубів
C. Антисептична обробка порожнини рота, видалення зубних відкладень, полірування
зубів
D. Видалення над’ясенних зубних відкладень, видалення під'ясених зубних відкладень
E. Навчання раціональної гігієни, видалення зубних відкладень
176. Способи видалення зубних відкладень:
A. Хімічний, механічний
B. Ручний, ультразвуковий
C. Медикаментозний, інструментальний
D. Ручний, апаратний
E. Хімічний, фізичний
177. Відносним протипоказанням до проведення професійного чищення зубів є:
A. Наявність гострого (загостреного) запалення ясен
B. Вік хворого понад 60 років
C. Рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня
D. Множинний карієс
E. Наявність хронічного запалення ясен
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178. Протипоказанням до проведення ультразвукового методу видалення зубних відкладень
є:
A. Хронічний виразковий гінгівіт
B. Вік хворого понад 60 років
C. Хронічний катаральний гінгівіт
D. Рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня
E. Множинний карієс
179. Хвора 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, неприємний
запах з рота. Об’єктивно: ясна у ділянці нижніх фронтальних зубів гіперемовані, набряклі,
на зубах значні відкладення зубного каменю. Пародонтальні кишені глибиною 2-3 мм,
рухомість зубів І ступеня. На рентгенограмі відмічається остеопороз, резорбція
міжальвеолярних перегородок у межах 1/3 їх висоти. Поставлений діагноз: генералізований
пародонтит, І ступінь, загострений перебіг. З чого ви розпочнете лікування?
A. Протизапальної терапії
B. Шинування
C. Визначення оклюзіограми
D. Видалення зубних відкладень
E. Вибіркового пришліфування зубів
180. Інструмент, призначений для виявлення зубних відкладень:
A. Пародонтальний зонд
B. Пародонтальна гладилка
C. Універсальна кюрета
D. Прямий шпатель
E. Вигнутий штопфер
181. Інстумент, призначений для видалення глибоких під’ясенних зубних відкладень:
A. Кюрета Грейсі
B. Серповидний скейлер
C. Долото
D. Імплакер
E. Експлорер
182. Флюоризація зубів при проведенні професійного чищення зубів проводиться з метою:
A. Профілактики карієсу та гіперестезії
B. Профілактики загострення запалення ясен
C. Згладжування поверхонь коренів зубів
D. Остаточного видалення зубних відкладень
E. Не проводиться
183. Засіб для фторування зубів при проведенні професійного чищення:
A. «Bifluorid 12» (Voco)
B. «Sensodyne fluoride» (GlaxoSmithKline)
C. «Lacalut fluor» (Lacalut)
D. «Colgate Total» (Colgate-Palmolive Company)
E. «Paradontax с фтором» (GlaxoSmithKline)
184. Універсальний пародонтологічний інструмент, призначений для проведення всіх
етапів професійного чищення зубів:
A. Не існує
B. Імплакер
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C. Експлорер
D. Універсальна кюрета Грейсі
E. Зоноспецифічна кюрета Грейсі
185. Опорні горби зубів це:
A. Горби зубів, які в центральній оклюзії утримують міжальвеолярну висоту
B. Горби зубів, які направляють трансверзальні рухи нижньої щелепи
C. Горби зубів, які контактують з антагоністами при бічних рухах нижньої щелепи
D. Вершини горбків зубів
E. Точки змикання зубів
186. Опорними горбами зубів є:
A. Піднебінні горби верхніх і щічні горби нижніх бічних зубів
B. Язичні горби нижніх і щічні горби верхніх бічних зубів
C. Піднебінні горби верхніх бічних зубів
D. Щічні горби нижніх бічних зубів
E. Язичні горби нижніх бічних зубів
187. Оклюзійні взаємини окремих груп зубів або зубних рядів, які характеризуються
передчасним і нестійким їх змиканням, нерівномірним розподілом жувального тиску з
подальшою міграцією перевантажених зубів, патологічними змінами пародонту,
порушеннями функції жувальних м’язів і скронево-нижньощелепних суглобів це:
A. Травматична оклюзія
B. Оклюзійна травма
C. Бічна оклюзія
D. Артикуляція
E. Патологічна оклюзія
188. Первинна травматична оклюзія це:
A. Дія на неуражений (інтактний) пародонт надмірного за величиною або
незвичайного за напрямком оклюзійного навантаження
B. Оклюзійні взаємини окремих груп зубів або зубних рядів, які характеризуються
передчасним і нестійким їх змиканням
C. Дія фізіологічного навантаження на ослаблені, внаслідок захворювань пародонта,
опорні тканини зубів
D. Змикання зубних рядів або груп зубів; будь-який контакт N-ї кількості зубів верхньої
та нижньої щелеп
E. Фісурно-горбкові контакти максимальної (звичної) кількості зубів-антагоністів
189. Вторинна травматична оклюзія це:
A. Дія фізіологічного навантаження на ослаблені, внаслідок захворювань
пародонта, опорні тканини зубів
B. Дія на неуражений (інтактний) пародонт надмірного за величиною або незвичайного
за напрямком оклюзійного навантаження
C. Оклюзійні взаємини окремих груп зубів або зубних рядів, які характеризуються
передчасним і нестійким їх змиканням
D. Змикання зубних рядів або груп зубів; будь-який контакт N-ї кількості зубів верхньої
та нижньої щелеп
E. Фісурно-горбкові контакти максимальної (звичної) кількості зубів-антагоністів
190. Оберіть метод діагностики травматичної оклюзії:
A. Оклюдограма
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B. Парадонтограма
C. Рентгенограма
D. Гемограма
E. Гістограма
191. Вибіркове пришліфування це:
A. Корекція оклюзії та артикуляції шляхом усунення виявлених супраконтактів на
природних і штучних зубах
B. Корекція оклюзії та артикуляції шляхом усунення виявлених супраконтактів на
природних зубах
C. Корекція оклюзії та артикуляції шляхом усунення виявлених супраконтактів на
штучних зубах та пломбах
D. Корекція (виправлення) анатомічної форми жувальної поверхні зубів
E. Корекція оклюзії шляхом зішліфування супраконтактів на піднебінних горбах верхніх
і щічних горбах нижніх бічних зубів
192. При проведенні вибіркового пришліфування не зішліфовують оклюзійні поверхні на:
A. Піднебінних горбах верхніх і щічних горбах нижніх бічних зубів
B. Піднебінних горбах верхніх бічних зубів
C. Щічних горбах нижніх бічних зубів
D. Щічних горбах верхніх і язикових горбах нижніх бічних зубів
E. На піднебінній поверхні фронтальних зубів верхньої щелепи
193. В процесі вибіркового пришліфування необхідно зберегти:
A. Все перераховане
B. Міжальвеолярну висоту
C. Множинний контакт зубів-антагоністів
D. Опорні горби зубів
E. Тонкий емалевий шар над поверхнею дентину (по можливості)
194. Протипоказанням до проведення вибіркового пришліфування в процесі лікування
генералізованого пародонтиту є:
A. Загострення симптоматичного гінгівіту
B. Хронічні захворювання СНЩС в стадії ремісії
C. Зміщення зубів при втраті антагоністів
D. Наявність хронічного запального процесу ясен
E. Початковий ступінь генералізованого пародонтиту
195. Шинування зубів при пародонтиті проводять з метою:
A. Всього перерахованого
B. Раціонального розподілу жувального тиску
C. Запобігання зміщенню зубів
D. Стабілізації зубів, створення сприятливих умов для консервативного та хірургічного
лікування
E. Нормалізації функціонального навантаження на періодонт
196. Розрізняють такі типи стабілізації зубних рядів:
A. Лінійні, аркоподібні, дугоподібні
B. Лінійні, фронтальні
C. Сагітальні, аркоподібні
D. Дугоподібні, лінійні, по дузі
E. Фронтальні, по дузі
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197. Розрізняють такі види стабілізації зубних рядів:
A. Сагітальні, фронтальна, фронтосагітальна, парасагітальна, за дугою
B. Сагітальні, фронтальна, за дугою
C. Аркоподібна, фронтосагітальна, за дугою, сагітальна
D. Аркоподібна, лінійна, фронтальна, за дугою
E. Сагітальні, фронтальна, за дугою, аркоподібна
198. Який вид стабілізації зубних рядів надає найкращий ефект розподілу горизонтального
навантаження на пародонт при генералізованому пародонтиті ІІ ступеня:
A. За дугою
B. Сагітальна
C. Фронтальна
D. Фронтосагітальна
E. Парасагітальна
199. Показанням до проведення тимчасового шинування є:
A. Патологічна рухомість зубів
B. Часткова вторинна адентія
C. Феномен Попова-Годона
D. Кінцевий дефект зубного ряду
E. Генералізований пародонтит, початкового ступеня, загостреного перебігу
200. Терміни накладання тимчасових шин:
A. На час медикаментозного та хірургічного лікування
B. На 1-2 місяці
C. На час хірургічного лікування
D. На час загострення генералізованого пародонтиту
E. На 1-2 тижні
201. Адгезивні армовані шини для стабілізації зубів при пародонтиті:
A. Шини «Ribbond», «GlasSpan» та ін.
B. Капові шини
C. Кільцеві шини
D. Лігатурні шини
E. Пластмасові шини-капи, армовані металевою або неметалевої арматурою
202. Пацієнт В., 35-ти років, діагноз: «Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний
перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». Об’єктивно: ясна синюшні, набряклі,
пародонтальні кишені – 4-5 мм, серозний ексудат, індекс гігієни за Green-Vermillion – 2,8
бали, рухомість зубів фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп І ступеня.
Протипоказанням до проведення адгезивного шинування у даного хворого є:
A. Незадовільна гігієна порожнини рота
B. Рухомість зубів І ступеню
C. Наявність запалення ясен
D. Молодий вік хворого
E. Наявність пародонтальних кишень з ексудатом
203. Адгезивні арматури на основі органічної матриці (поліетилену):
A. «Ribbond», «Connect», «DVA»
B. Адгезивні стоматологічні плівки «Діплен»
C. Адгезивна стоматологічна паста «Солкосерил»
D. «GlasSpan», «Fiber Splint ML», «Fiberkore»
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E. Адгезивний стоматологічний крем «Сorega»
204. Для запобігання розшаруванню ненаповненої скловолоконної арматури в місці
майбутнього розрізу необхідно:
A. Нанесення адгезиву та його полімеризація
B. Просочування волокна адгезивом в заводських умовах
C. Не розшаровується, нічого робити не потрібно
D. Відсікання скловолокна спеціальними ножицями
E. Змащення місця розрізу воском
205. Засіб, для місцевого лікування запальних уражень ясен антисептичної дії на основі
метронідазолу та хлоргексидину:
A. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія)
B. «Метилурацил» (Фармак, Україна)
C. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина)
D. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина)
E. «Elugel» (Pierre Fabre Medical, Франція)
206. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен, що містить холіну саліцилат і
цеталконію хлорид, має протимікробну, болезаспокійливу та протизапальну дію:
A. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина)
B. «Метилурацил» (Фармак, Україна)
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина)
D. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія)
E. «Elugel»(Pierre Fabre Medical, Франція)
207. Засіб, для місцевого лікування запальних уражень ясен на основі депротеїнізованого
гемодіалізату крові молочних телят, що сприяє покращенню обміну речовин в тканинах та
прискорює процеси регенерації:
A. «Солкосерил дентальная адгезивная паста» (Солкосерил ICN, Швейцарія)
B. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина)
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина)
D. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія)
E. «Elugel» (Pierre Fabre Medical, Франція)
208. З метою місцевої протизапальної терапії при генералізованому пародонтиті
використовують:
A. Мазь Мефенат
B. Оксолінову мазь
C. Кандид 1% розчин
D. Вітамін А олійний розчин
E. Мазь Іруксол
209. При лікуванні гінгівіту гепаринову мазь застосовують з метою:
A. Нормалізації судинно-тканинної проникності
B. Знеболювання
C. Пригнічення медіаторів запалення (простагландинів)
D. Кератопластичної дії
E. Кератолітичної дії
210. Жінка, 37-ми років, діагноз «Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний
перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». З анамнезу: алергічна реакція на
гексетидин. Оберіть антисептик для місцевого застосування у даної хворої:
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A. Розчин «Мірамістин»
B. Розчин «Гівалекс»
C. Розчин «Стоматидин»
D. Розчин «Хепілор»
E. Розчин «Гексорал»
211. Хворій К., 32-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, початковий
ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». Для місцевого
лікування доцільно обрати:
A. Аплікації гелю «Холісал»
B. Обробку ясен 3% розчином перекису водню
C. Аплікації трипсину
D. Аплікації бефунгіну
E. Аплікації антибіотиків
212. Хворій Т., 42-х років, проводиться лікування генералізованого пародонтиту, І ступеня,
хронічного перебігу, симптоматичного катарального гінгівіту. За результатами
мікробіологічного дослідження вмісту пародонтальних кишень виявлено значну кількість
дріжжоподібних грибів. Який засіб для місцевого лікування доцільно обрати?
A. Розчин «Кандид» 1%
B. Мазь «Мефенат»
C. Розчин «Стоматидин»
D. Розчин «Трипсин»
E. Мазь «Гентаміцинова»
213. Оберіть засоби некролітичної дії для лікування виразково-некротичного гінгівіту:
A. Папаїн, трипсин, террілітин, мазь «Іруксол»
B. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, лізоцим
C. Перекис водню, трипсин, хімотрипсин, террілітин
D. Трипсин, хімотрипсин, каріпазин, перманганат калію
E. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, пімафуцин
214. Хворому Д., 35-ти років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, ІІ
ступінь, хронічний перебіг, симптоматоичний виразково-некротичний гінгівіт». Для
пригнічення мікрофлори місцево доцільно обрати:
A. Метрогіл-дента
B. Ацетилсаліцилову мазь
C. Гель «Холісал»
D. Відвар шавлії
E. Мазь етонію
215. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен антисептичної дії на основі
метронідазолу та хлоргексидину:
A. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина)
B. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща)
C. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия)
D. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина)
E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія)
216. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен, що містить холіну саліцилат і
цеталконію хлорид, має протимікробну, болезаспокійливу та протизапальну дію:
A. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща)
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B. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия)
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина)
D. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина)
E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія)
217. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен на основі депротеїнізованого
гемодіалізату крові молочних телят, що сприяє покращенню обміну речовин в тканинах та
прискорює процеси регенерації:
A. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия)
B. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща)
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина)
D. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина)
E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія)
218. Хворому К., 54-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, ІІ ступінь,
загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». Для усунення явищ набряку
ясен необхідно призначити ротові ванночки:
A. 2% розчину натрію хлориду
B. 0,5-0,7% розчину натрію хлориду
C. 5% розчину натрію гіпохлориду
D. 0,9% розчину натрію хлориду
E. 3% розчину натрію хлориду
219. При вираженій гноєтечі з пародонтальних кишень показані аплікації з:
A. Високодисперсним кремнеземом
B. Олійною емульсією трипсину
C. Каратоліном
D. Вітаміном А
E. Преднізолоном
220. З метою стимуляції місцевих захисних факторів порожнини рота при загостренні
генералізованого пародонтиту доцільно призначити:
A. Імудон
B. Ібупром Макс
C. Іммозимазу
D. Індометацин
E. Іруксол
221. Жінка, 29-ти років, діагноз «Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений
перебіг, симптоматичний гіпертрофічний гінгівіт». З анамнезу: вагітна, 12 тижнів. Оберіть
засіб рослинного походження для місцевого застосування у даної хворої:
A. Настій ромашки
B. Настій кори дуба
C. Настій шавлії
D. Настій звіробою
E. Настій квітів календули
222. При місцевому лікуванні генералізованого пародонтиту загостреного перебігу, що
супроводжується виразково-некротичним гінгівітом, протипоказано використання:
A. Олійної емульсії трипсину
B. Розчину метрогіл
C. Розчину перманганату калію
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D. Розчину перекису водню
E. Трипсину на новокаїні
223. З метою місцевої протизапальної та знеболюючої терапії при генералізованому
пародонтиті загостреного перебігу використовують:
A. Гель «Камістад»
B. Мазь «Іруксол»
C. Мазь «Клотримазол»
D. Гель «Gengigel»
E. Гель «Метрогил Дента»
224. Хворій К., 32-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, початковий
ступінь, загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». Об’єктивно: ясна
гіперемовані, набряклі, болючі при пальпації, помірна кількість серозного ексудату.
Комплекс яких засобів місцевої медикаментозної терапії доцільно обрати в даному
випадку:
A. Гівалекс, холісал, метилурацил
B. Стоматидин, трипсин, мефенат
C. Мірамістин, мундизал, гентаміцин
D. Елюдрил, гівалекс, метрогіл-дента
E. Мефенат, холісал, камістад
225. Хірургічне лікування пародонтиту проводять з метою:
A. Усунення пародонтальних кишень
B. Усунення запалення ясен
C. Створення умов для протезування
D. Стимуляції захисних функцій організму
E. Усунення травматичної оклюзії
226. Показання до вакуум-кюретажу пародонтальних кишень:
A. Поодинокі та численні абсцеси
B. Витончення стінки пародонтальної кишені
C. Рухомість зуба III ступеня
D. Глибина кишені понад 7 мм
E. Глибина кишені 3 мм
227. Недоліки операції вакуум-кюретажу пародонтальних кишень:
A. Недостатній зоровий контроль за виконанням операції
B. Утворення мікрогематом
C. Стимуляція резервних капілярів ясен
D. Часті вторинні кровотечі
E. Інфікування операційної рани
228. Кріокюретаж протипоказаний при:
A. Витонченних стінках пародонтальної кишені
B. Генералізованому пародонтиті
C. Глибині пародонтальних кишень 7 мм
D. Значному розростанні грануляційної тканини
E. Гіперплазії ясенних сосочків
229. Критерії якості проведення кюретажу пародонтальних кишень:
A. Відсутність під'ясенного зубного каменю, грануляцій і епітелію, що вросли
B. Відсутність кровотечі
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C. Безболісність
D. Щільне прилягання ясен до зубів
E. Зменшення глибини пародонтальної кишені
230. Вид хірургічного втручання, найбільш ефективний при генералізованому пародонтиті
II ступеня:
A. Гінгівоостеопластика
B. Кюретаж пародонтальних кишень
C. Гінгівотомія
D. Гінгівектомія
E. Кріокюретаж
231. Хвора Н., 29-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів.
Об’єктивно: ясна ціанотичні, кровоточивість І бал. Глибина пародонтальних кишень 4,5-5
мм. Рентгенологічно: вертикальна резорбція міжзубних перегородок на 1/3 довжини
коренів, кісткові кишені відсутні. Який з хірургічних методів необхідно застосувати в
комплексному лікуванні?
A. Відкритий кюретаж
B. Гінгівектомію
C. Клаптеву операцію
D. Вестибулопластику
E. Гінгівостеопластику
232. Хворій П., 39-ти років, встановлений діагноз: «Генералізований пародонтит, І ступінь,
хронічний перебіг». Об’єктивно: ясна ціанотичні, слабко кровоточать при зондуванні.
Глибина пародонтальних кишень 3-4 мм. Рентгенологічно: нерівномірна резорбція
міжзубних перегородок на 1/3-1/4 довжини коренів. Який хірургічний метод необхідно
застосувати у комплексному лікуванні?
A. Закритий кюретаж
B. Клаптеву операцію
C. Радикальну гінгівостеопластику
D. Відкритий кюретаж
E. Гінгівектомію
233. Видалення над'ясенного зубного каменю проводять:
A. До кюретажу пародонтальних кишень
B. Незалежно від часу проведення кюретажу
C. В процесі кюретажу
D. Після кюретажу
E. Не варто проводити
234. У хворого Н., 25-ти років, компенсований інсулінозалежний цукровий діабет. Хворіє 7
років. Хворий з’явився зі скаргами на кровоточивість ясен, гноєвиділення та рухомість
зубів, яку вперше помітив рік тому. Об’єктивно: ясна набряклі, гіперемійовані з
ціанотичним відтінком, при натискуванні на них виділяється гній. Глибина пародонтальних
кишень – 3-5 мм. Рухомість зубів І-ІІ та ІІ ступенів. Рентгенологічно: вертикальна резорбція
міжзубних перегородок до 1/2 їх висоти. Який з хірургічних методів необхідно застосувати
у комплексній терапії?
A. Відкритий кюретаж (після відповідної підготовки хворого)
B. Гінгівектомію (терміново)
C. Операцію спрямованої тканинної регенерації
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D. Кюретаж (терміново)
E. Клаптеву операцію (після відповідної підготовки хворого)
235. При лікуванні генералізованого пародонтиту системна антибактеріальна терапія
показана:
A. При загостренні захворювання, гноєтечі
B. Не призначається
C. При хронічному перебігу захворювання
D. Призначається завжди
E. Призначають тільки при плануванні хірургічного лікування
236. Засіб загальної антибактеріальної дії, на основі амоксициліну та кавуланової кислоти,
має високий терапевтичний ефект при лікуванні генералізованого пародонтиту:
A. Аугментин
B. Лінкоміцин
C. Цефран
D. Доксициклін
E. Сумамед
237. Засіб загальної антибактеріальної дії, накопичується в кістковій тканині (особливо в
комірках деструкції), активний до анаеробних та аеробних мікроорганізмів, мікоплазм, має
високий терапевтичний ефект та мінімальну токсичність при лікуванні генералізованого
пародонтиту:
A. Лінкоміцин
B. Аугментин
C. Цефран
D. Доксициклін
E. Сумамед
238. Сучасний перспективний засіб загальної антибактеріальної дії, на основі азитроміцину,
має високий терапевтичний ефект при лікуванні генералізованого пародонтиту,
накопичується в уражених тканинах всередині клітин у фосфоліпідному шарі лізосом,
звідки повільно виводиться. Курс прийому – 3 доби, терапевтичний ефект – 10 діб і більше:
A. Сумамед
B. Лінкоміцин
C. Цефран
D. Доксициклін
E. Аугментин
239. Нестероїдний протизапальний засіб, селективний інгібітор ЦОГ-2, що застосовується з
метою протизапальної терапії генералізованого пародонтиту:
A. Німесулід
B. Ністатин
C. Нітрогліцерин
D. Нікотінамід
E. Нізорал
240. Нестероїдний протизапальний засіб, селективний інгібітор ЦОГ-2, що застосовується з
метою протизапальної терапії генералізованого пародонтиту:
A. Ібупрофен
B. Інсулін
C. Інгаліпт
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D. Імунал
E. Інтерферон
241. Антибактеріальний,
протипротозойний
(трихомонацидний)
засіб,
похідне
нітроімідазолу. Механізм дії обумовлений проникненням всередину мікроорганізму
молекули препарату, вбудовуванням його нітрогрупи в дихальний ланцюг найпростіших та
анаеробів, що порушує дихальні процеси і спричиняє загибель клітин. Стимулює
репаративні процеси:
A. Метронідазол
B. Мірамістин
C. Міконазол
D. Мефенат
E. Моваліс
242. При значній кількості дріжджоподібних грибів з метою системної протигрибкової
терапії генералізованого пародонтиту застосовують:
A. Флуконазол
B. Фурацилін
C. Фуразолідон
D. Фурагін
E. Формалін
243. Препарат антигістамінної дії, що застосовується при лікуванні генералізованого
пародонтиту, має високу вібірковість дії по відношенню до гістаміновіх рецепторів, не
створює седативної дії, а також не впливає на роботу серцево-судінної системи:
A. Телфаст
B. Кларитин
C. Діазолін
D. Цетрін
E. Лоратадін
244. Препарати кальцію ІІІ покоління, що застосовуються з метою терапії генералізованого
пародонтиту, містять:
A. Кальцій, віт. Д3, мікроелементи
B. Тільки кальцій
C. Кальцій та фосфор
D. Кальцій, віт. Д3
E. Кальцій, віт. Д3, полівітаміни
245. Вітамінний комплекс, що застосовується при лікуванні генералізованого пародонтиту з
метою зниження рівня проникності капілярів через блокаду ферменту гіалуронідази,
виявляє помітну антиоксидантну дію, перешкоджаючи окисленню ліпідів у клітинних
мембранах:
A. Аскорутин
B. Аспірин
C. Атоксіл
D. Амоксиклав
E. Аспаркам
246. Ультрафонофорез – метод введення лікувальних речовин за допомогою:
A. Ультразвуку
B. Електричного струму
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C. Вібрації
D. Масажу
E. Гідротерапії
247. Для лікування гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту призначають:
A. Кріотерапію
B. Аерозоль трипсину з пеніциліном
C. Фонофорез масляного розчину хлорофіліпту
D. Зрошення настойкою Календули
E. Електрофорез розчину Гівалекс
248. До якого методу фізіотерапії відноситься ультрафіолетове випромінювання?
A. Світлотерапії
B. Аерозольтерапії
C. Гідротерапії
D. Кріотерапії
E. Магнітотерапії
249. Метод фізіотерапії, доцільний при лікуванні пародонтиту в стадії ремісії:
A. Гідротерапія
B. Ультрафонофорез Гіоксизон
C. Аерозольтерапія Гівалекс
D. УВЧ-терапія
E. УФО ясен
250. Метод фізіотерапії, протипоказаний при загостреному перебігу генералізованого
пародонтиту (абсцедуванні):
A. Вакуум-масаж ясен
B. Аерозольтерапія Хлорофіліпт
C. Ультрафіолетове опромінення
D. Ультрафонофорез Мефенат
E. УВЧ-терапія
251. При підвищеній чутливості твердих тканин зубів при пародонтозі доцільно
застосувати?
A. Електрофорез 1% розчину фтористого натрію
B. Електрофорез 5% розчину хлористого натрію
C. Зрошення 1% розчином йодистого калію
D. Ультрафонофорез 5% розчину аскорбінової кислоти
E. Аерозольтерапію 6% розчином натрію хлориду
252. У хворої З., 24-х років, у вмісті пародонтальних кишень виявлена значна кількість
дріжжоподібних грибів роду Candida. Який фізіотерапевтичний метод доцільно
застосувати?
A. Фонофорез Клотримазол
B. Електрофорез Трихопол
C. Зрошення Діоксидин
D. Ультрафонофорез Диклофенак натрію
E. Електрофорез Мефенат
253. Хворому В., 40-ка років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня
хронічного перебігу. При цитологічному дослідженні вмісту пародонтальних кишень
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виявлено значну кількість коків та трихомонад. Який фізіотерапевтичний метод доцільно
застосувати?
A. Аерозоль Метронідазол
B. Електрофорез Димексид
C. Фонофорез Лінкоміцин
D. Електрофорез Німесулід
E. Аерозоль Діоксидин
254. Хворий С., 30-ти років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний
запах із рота. Початок захворювання гострий, три дні тому. Об’єктивно: слизова оболонка
маргінального краю ясен некротизована, вкрита брудно-сірим нальотом. На зубах
відкладення зубного каменя. Пародонтальні кишені не виявлені. Встановлений діагноз:
гострий виразковий гінгівіт. Які фізіотерапевтичні процедури можна призначити даному
хворому у гострий період захворювання?
A. Озонотерапію
B. УВЧ-терапію
C. Діатермію
D. Дарсонвалізацію
E. Гідротерапію
255. При лікуванні пародонтозу місцево проводять:
A. Дарсонваль-терапію
B. Електрофорез Трипсин
C. Ультрафонофорез Гіоксизон
D. Зрошення розчином Календули
E. Аерозольтерапію Гівалекс
256. Чоловік С., 44-х років, скаржиться на свербіж у яснах. Страждає на вегето-судинну
дистонію протягом 20 років. При огляді зубний ряд збережений, ясна бліді, щільно
охоплюють шийки зубів, корені зубів оголені на 1/3 довжини. На рентгенограмі –
витончення кісткових балок міжальвеолярних перегородок, явища остеосклерозу. Що є
найбільш можливою загальною причиною захворювання?
A. Нейро-судинні зміни в пародонті
B. Порушення оклюзії зубних рядів
C. Ендокринні порушення в організмі
D. Хронічні захворювання внутрішніх органів
E. Інволютивні процеси в організмі
257. Провідні задачі при лікуванні пародонтозу:
A. Нормалізація тканинного обміну, поліпшення окисно-відновлювальних
процесів, зменшення мікроциркуляторних розладів
B. Усунення місцевих подразників порожнини рота та запального процесу в яснах
C. Створення або відновлення функціональної оклюзії та усунення запального процесу в
яснах
D. Проведення професійної гігієни та ліквідація пародонтальних кишень
E. Нормалізація тканинного обміну, поліпшення окисно-відновлювальних процесів,
ліквідація пародонтальних кишень
258. При лікуванні пародонтозу місцево проводять:
A. Лікування системної гіперестезії, дарсонваль-терапію
B. Професійну гігієну, протизапальну терапію
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C. Протизапальну терапію, кюретаж
D. Вибіркове пришліфування, гінгівостеопластику
E. Лікування системної гіпоплазії, електрофорез лікарських речовин
259. При лікуванні системної гіперестезії твердих тканин зубів використовують зубні
пасти:
A. Антисенситивні, фторовмісні
B. Протизапальні, фторовмісні
C. Протизапальні, антисенситивні
D. Ферментовмісні, антисенситивні
E. Антисенситивні, відбілюючі
260. Хворий С., 57-ми років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та
термічних подразників, свербіж ясен. Об’єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору,
пародонтальні кишені відсутні, корені зубів оголені на 1/3 їх довжини. Зондування
оголених шийок зубів болюче. Поставлений діагноз: Пародонтоз, І ступінь. Для місцевої
терапії необхідно призначити:
A. Електрофорез - трентал
B. Електрофорез - трипсин
C. Електрофорез - тавегіл
D. Електрофорез - терафлю
E. Електрофорез - трихопол
261. При вираженій гіперестезії зубів при пародонтозі доцільно призначити:
A. Електрофорез віт. В1
B. Вібромасаж ясен
C. Дарсонваль-терапію
D. Аутомасаж ясен
E. Лазер-терапію
262. Оберіть комбінацію засобів, які доцільно застосувати для загальної терапії
пародонтозу:
A. Антиоксиданти, антигіпоксичні, вітаміни групи В
B. Протизапальні, полівітаміни, антигіпоксичні
C. Антигіпоксичні, жиророзчинні антиоксиданти, антибактеріальні
D. Седативні, імуностимулюючі, протизапальні
E. Антигіпоксичні, протизапальні, антибактеріальні
263. Хворий Б., 45-ти років, скаржиться на відчуття свербежу в яснах. Об’єктивно: ясна
щільні, блідо-рожевого кольору. Шийки зубів оголені на 0,1-0,2 мм, підвищена чутливість
шийок зубів до температурних подразників. На рентгенограмі - остеосклероз кістки
альвеолярного відростка, порушення цілісності компактної пластинки на верхівках
міжальвеолярних перегородок. Для місцевої терапії необхідно призначити:
A. Глибоке фторування
B. Електрофорез ферментів
C. Аплікації місцевоанестезуючих засобів
D. Антисептичні полоскання
E. Аплікації мефенамінату натрію
264. Хвора М., 48-ми років, скаржиться на відчуття свербежу у яснах, короткочасний біль
від холодної води. Об’єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору, шийки зубів оголені
на 0,5 мм, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі визначається остеосклероз
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кістки міжальвеолярних перегородок, дрібно чарунковий малюнок кістки, висота
міжальвеолярних перегородок знижена у межах 0,5 мм, цілісність компактної пластинки на
верхівках не порушена. Провідний метод місцевого лікування:
A. Фізіотерапевтичне лікування
B. Протизапальна терапія
C. Хірургічне лікування
D. Ортопедичне лікування
E. Антибактеріальна терапія
265. Пацієнтка Б., 45-ти років, скаржиться на підвищену чутливість усіх зубів до термічних,
механічних та хімічних подразників. Об’єктивно: ціаноз ясен, пародонтальні кишені 3-4мм.
Помірна кількість над- та під’ясенних зубних відкладень. Шийки зубів оголені на 4-5 мм,
на фронтальних зубах є клиноподібні дефекти у межах дентину. На рентгенограмі виявлене
нерівномірне зниження висоти міжальвеолярних перегородок у межах 1/2 їх висоти,
остеопороз кісткової тканини альвеолярного відростка. Оберіть найбільш раціональний
план місцевого лікування.
A. Усунення місцевих подразників порожнини рота, протизапальна терапія,
кюретаж
B. Усунення системної гіперестезії, професійна гігієна порожнини рота, фізіотерапія.
C. Професійна гігієна порожнини рота, усунення системної гіперестезії, фізіотерапія
D. Професійна гігієна порожнини рота, усунення системної гіперестезії, протизапальна
терапія
E. Усунення місцевих подразників порожнини рота, фізіотерапія
266. Хворий К., 43-х років. Об’єктивно: маргінальні ясна ціанотичні, набряклі.
Пародонтальні кишені – 4-5 мм, серозний ексудат. Кровоточивість відсутня. Рухомість
фронтальних зубів І ступеня. Рентгенологічно: резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2
їх висоти, остеопороз. Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь
тяжкості, загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Вкажіть помилку:
A. Перебіг процесу - хронічний
B. Діагноз – генералізований гінгівіт
C. Ступінь розвитку захворювання - І
D. Ступінь розвитку захворювання - ІІІ
E. Вид гінгівіту – гіпертрофічний
267. Хворий М., 34-х років. Об’єктивно: маргінальні ясна гіперемовані, з ціанотичним
відтінком, куполоподібно стовщені, болючі при пальпації. Пародонтальні кишені – 4-5 мм,
гнійний ексудат. Кровоточивість – ІІ бали. Рухомість фронтальних зубів І ступеня.
Рентгенологічно: резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2 їх висоти, остеопороз.
Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, хронічний перебіг,
симптоматичний катаральний гінгівіт. Вкажіть помилку:
A. Перебіг процесу - загострений
B. Ступінь розвитку захворювання - І
C. Ступінь розвитку захворювання - ІІІ
D. Діагноз – генералізований гінгівіт
E. Вид гінгівіту – гіпертрофічний
268. Хвора З., 39-ти років. Об’єктивно: ясна ціанотичні, набряклі. Пародонтальні кишені – 4
мм, серозний ексудат. Рухомість фронтальних зубів І ступеня. Рентгенологічно:
нерівномірна резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2 їх висоти, остеопороз.
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Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь тяжкості, хронічний перебіг,
симптоматичний катаральний гінгівіт. Вкажіть помилку:
A. Ступінь розвитку захворювання - ІІ
B. Перебіг процесу - загострений
C. Ступінь розвитку захворювання - ІІІ
D. Діагноз – генералізований гінгівіт
E. Вид гінгівіту – гіпертрофічний
269. Хвора К., 41-го року. В анамнезі: цукровий діабет ІІ типу середньої тяжкості більше 10
років. Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, хронічний
перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Об’єктивно: маргінальні ясна ціанотичні,
набряклі. Пародонтальні кишені – 5 мм, серозний ексудат. Рухомість фронтальних зубів І
ступеня. Відсутні 36, 46 зуби. Рентгенологічно: резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2
їх висоти, остеопороз. План лікування: Фаза І - навчання та контроль індивідуальної гігієни,
професійна гігієна, шинування зубів, протизапальна терапія. Фаза ІІ – гінгівостеопластика.
Фаза ІІІ – раціональне постійне протезування. Фаза ІV – підтримуюча терапія: ауто та
гідромасаж ясен. Вкажіть помилку:
A. Застосування гінгівостеопластики
B. Неправильно встановлений діагноз
C. Наявність протипоказань до протизапальної терапії
D. Відсутні показання до шинування зубів
E. Наявні протипоказання до проведення професійної гігієни
270. На лікування до лікаря-пародонтолога звернулася хвора П., 44-х років, з діагнозом:
Генералізований пародонтит, І ступінь тяжкості, хронічний перебіг, симптоматичний
катаральний гінгівіт. Проведено навчання індивідуальній гігієні, професійну гігієну
порожнини рота, 7 діб виконує місцеву протизапальну терапію (полоскання «Гівалекс»,
аплікації гелю «Холісал», розсмоктування табл.. «Лісобакт»). На даний момент пацієнтка
стурбована низькою ефективністю лікування: стан покращився незначно. Об’єктивно: ясна
застійно гіперемовані, набряклі. Пародонтальні кишені – 3-4 мм, серозний ексудат. РМА –
45%. Індекс гігієни за Green-Vermillion – 1,3 бала. Що може спричиняти зниження
ефективності лікування в даному випадку?
A. Неналежний рівень індивідуальної гігієни порожнини рота
B. Недостатній термін протизапальної терапії
C. Неадекватний вибір засобів протизапальної терапії
D. Невиконання хірургічного усунення пародонтальних кишень
E. Неправильно обрана тактика лікування
271. Хворому П., 37-ми років, рік тому встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ
ступінь тяжкості, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Проведено
навчання та контроль індивідуальної гігієні, професійну гігієну порожнини рота, вибіркове
пришліфування зубів. Протягом року проводиться місцеве медикаментозне лікування з
використанням різноманітних лікувальних засобів (аплікації, інстиляції, іригації тощо). На
даний момент – скарги на незначний ефект лікування, кровоточивість ясен. Об’єктивно:
ясна застійно гіперемовані, набряклі. РМА – 12,5%. Індекс гігієни за Green-Vermillion – 0,6
бала. Пародонтальні кишені – 5-6 мм, серозний ексудат. Що може призводити до
неефективності лікування в даному випадку?
A. Тривала місцева медикаментозна терапія без застосування хірургічного
лікування
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B. Тривала місцева медикаментозна терапія без застосуванням фізіотерапії
C. Тривала місцева медикаментозна терапія без загальної протизапальної терапії
D. Тривала місцева медикаментозна терапія без імуностимулюючої терапії
E. Тривала місцева медикаментозна терапія при недостатній гігієні порожнини рота
272. Хвора Б., 33-х років. Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі. Пародонтальні кишені –
5 мм, серозно-гнійний ексудат. Кровоточивість – 2 бали. Рухомість фронтальних зубів ІІ
ступеня. Рентгенологічно: нерівномірна резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2 їх
висоти, остеопороз. Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь
тяжкості, загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Призначення: «Найз»
по 1 табл. 2 рази на добу, «Аскорутин» по 1 табл. 3 рази на добу, ротові ванночки –
«Гівалекс», аплікації гелю «Холісал», електрофорез «Лінкоміцин». Після лікування стан
значно погіршився: збільшилася гіперемія, набряк, кровоточивість. Що могло спричинити
погіршення ситуації?
A. Застосування електрофорезу «Лінкоміцин»
B. Застосування «Найз»
C. Застосування «Аскорутин»
D. Застосування «Гівалекс»
E. Застосування «Холісал»
273. Хвора В., 38-ми років. Діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь тяжкості,
хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Об’єктивно: Зубні ряди цілісні.
Помірна кількість щільних зубних відкладень. Ясна ціанотичні, набряклі. Пародонтальні
кишені – 3 мм, серозний ексудат. Рухомість зубів відсутня. Рентгенологічно: нерівномірна
резорбція міжкоміркових перетинок на 1/3 їх висоти, остеопороз. План лікування: Фаза І навчання та контроль індивідуальної гігієни, професійна гігієна, вибіркове пришліфування
зубів. Фаза ІІ – кюретаж. Фаза ІІІ – повторне вибіркове пришліфування зубів. Фаза ІV –
підтримуюча терапія: ауто та гідромасаж ясен. Вкажіть помилку:
A. Відсутність протизапальної терапії
B. Повторне вибіркове пришліфування
C. Застосування хірургічного лікування
D. Неправильно встановлений діагноз
E. Проведення вибіркового пришліфування
274. Хворий Ф., 44-х років. Скарги: значна чутливість зубів до дії хімічних та термічних
подразників. Діагноз: Пародонтоз, І ступінь. Для лікування застосовано: антисенситивна
зубна паста, аплікації на тверді тканини зубів десенситайзерів, аплікації на ясна мазі
«Мефенат», дарсонваль-терапію, електрофорез віт. В1. Визначте помилку:
A. Аплікації на ясна мазі «Мефенат»
B. Призначення антисенситивної зубної пасти
C. Аплікації десенситайзерів
D. Застосування дарсонваль-терапії
E. Призначення електрофорезу віт. В1
275. Після розтину при пародонтальному абсцесі і промивання кишені трипсином у хворого
розвився набряк Квінке. В цій ситуації призначають:
A. Гіпосенсибілізуючі препарати
B. Вітамінні препарати
C. Біогенні стимулятори
D. Адаптогени
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E. Діуретики
276. Юнак, 18-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. При огляді:
ясенні сосочки й маргінальний край ясен набряклі, застійно гіперемовані, кровоточивість І
бал. Гігієнічний індекс за Green-Vermillion - 2,0 бали. Яку пасту Ви порадите цьому
хворому для чищення зубів, проводячи комплексну терапію захворювання?
A. З рослинними препаратами
B. З мінералізуючими препаратами
C. З протеолітичними ферментами
D. Фторовмісну пасту
E. Відбілюючу пасту
277. Хвора, 24-х років, скаржиться на кровоточивість ясен, рясне утворення зубного
нальоту, незважаючи на ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота. Об'єктивно:
ясенні сосочки й маргінальний край ясен пухкий, кровоточить при дотику. Гігієнічний
індекс за Федоровим-Володкіною - 3,7 бали. Яку пасту Ви порадите хворій після
проведення професійної гігієни порожнини рота?
A. Пасту, що містить хлоргексидин
B. Пасту, що містить рослинні препарати
C. Пасту, що містить мінеральні препарати
D. Пасту, що містить фтор
E. Зубний порошок
278. Використання зубних паст та ополіскувачів, що містять антисептики (триклозан,
хлоргексидин тощо), показане:
A. При гінгівіті, пародонтиті (максимальний термін використання 2-3 тижні)
B. При гінгівіті, пародонтиті (мінімальний термін використання 2-3 тижні)
C. При пародонтиті, пародонтозі (максимальний термін використання 2-3 тижні)
D. При пародонтиті, пародонтозі (мінімальний термін використання 2-3 тижні)
E. При гінгівіті, пародонтиті (постійно, змінюючи засоби через 2-3 тижні)
279. Хворому Л., 31-го року, діагностовано генералізований пародонтит, початковий
ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Виявлено значну
кількість зубних відкладень в міжзубних проміжках. Проведено професійну гігієну
порожнини рота. Який з перерахованих предметів догляду за порожниною рота Ви
рекомендуєте використати цьому хворому додатково?
A. Зубні флоси
B. Міжзубні стимулятори
C. Жувальну гумку
D. Зубні йоржики
E. Електричну зубну щітку
280. У жінки, 47-ми років, діагностовано генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний
перебіг. При проведенні комплексної терапії рухомі фронтальні зуби нижньої щелепи були
зашиновані волоконною адгезивною шиною. Який із предметів догляду за порожниною
рота Ви рекомендуєте використати додатково?
A. Зубні йоржики
B. Міжзубні стимулятори
C. Жувальну гумку
D. Зубні флоси
E. Електричну зубну щітку
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281. Хвора Т., 34-х років, звернулася до стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен при
чищенні зубів. Об'єктивно: слизова ясен злегка набрякла, застійно гіперемована,
кровоточить при дотику. ГІ за Федоровим-Володкиною - 2,7. Скупченість зубів у
фронтальній ділянці нижньої щелепи, піднебінне положення 12 і 22. При рентгенографії
визначається остеопороз міжзубних перегородок у фронтальних ділянках обох щелеп. Яку
оптимальну тривалість чищення зубів повинен рекомендувати лікар цій пацієнтці при
навчанні навичкам гігієни порожнини рота?
A. 4-5 хв
B. 25-30 сек
C. 45-60 сек
D. 1,5-2 хв
E. 2,5-3 хв
282. Дівчина, 20-ти років, скаржиться на болісність і виражену кровоточивість ясен при
чищенні зубів і прийомі навіть м'якої їжі. Об'єктивно: слизова ясен набрякла, гіперемована,
кровоточить при найменшому дотику. Зуби вкриті помірною кількістю м'якого зубного
нальоту. Яку пасту необхідно рекомендувати цій хворій для чищення зубів, проводячи
комплексну терапію захворювання?
A. Пасту, що містить ензими та рослинні компоненти
B. Пасту, що містить метронідазол
C. Пасту, що містить мінеральні компоненти
D. Пасту, що містить протигрибкові засоби
E. Пасту, що містить екстракт кори дуба
283. Хворому К., 44-х років, з діагнозом генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний
перебіг, проведена клаптева операція на нижній щелепі. Який варіант із гігієнічного
догляду за порожниною рота Ви рекомендуєте цьому хворому в перші 2-3 дня після
операції?
A. Полоскання розчином хлориду натрію, хлоргексидину
B. Очищення зубів міжзубними стимуляторами й зубними йоржиками
C. Полоскання розчином «Гівалекс»
D. Чищення зубів флосами
E. Чищення зубів м'якою щіткою із протизапальною пастою
284. Хвора Ш., 56-ти років, звернулася зі скаргами на підвищену чутливість зубів до всіх
видів подразників. Об'єктивно: слизова ясен анемічна, стоншена, щільна при пальпації,
відзначається оголення шийок і корінь зубів до 1/3 довжини, дотик до них інструментом
викликає болісність. Зуби стійкі. У пришійкових ділянках всіх премолярів виявлені
клиноподібні дефекти. Яку пасту для чищення зубів Ви рекомендуєте цій хворій,
проводячи комплексну терапію захворювання?
A. Пасту, що містить калію хлорид та стронцію ацетат
B. Пасту, що містить натрію фторид
C. Пасту, що містить мінеральні компоненти
D. Пасту, що містить настої лікарських трав
E. Пасту, що містить знеболюючі компоненти
285. Хворий, 45-ти років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до холодного, кислого.
При огляді виявлені ділянки оголення дентину на горбах премолярів і молярів, ріжучих
краях різців та ікол. Після обстеження був поставлений діагноз: Пародонтоз, І ступінь;
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патологічне стирання, гіперестезія твердих тканин зубів. Які зубні щітки оптимальні для
даного хворого?
A. Мануальні щітки з м'якою щетиною та заокругленими кінчиками
B. Мануальні щітки з щетиною середньої жорсткості
C. Мануальні щітки з жорсткою щетиною
D. Мануальні щітки із силовим виступом у вигляді монопучка
E. Мануальні щітки із дворівневою щетиною
286. Хвора З., 40-ка років, скаржиться на значну чутливість зубів верхньої і нижньої
щелепи до хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого
кольору, пародонтальні кишені відсутні. Помірна кількість щільних пігментованих зубних
відкладень, м’якого зубного нальоту. Проба Шіллера-Писарєва негативна. Шийки зубів не
оголені, патологічна рухомість зубів відсутня. На рентгенограмі виявлена рівномірна
горизонтальна атрофія міжальвеолярних перегородок у межах 3/4 їх довжини. Оберіть
найбільш раціональні засоби індивідуальної гігієни.
A. Зубна щітка «medium», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з
антисенситивними властивостями
B. Зубна щітка «soft», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з антисенситивними
властивостями
C. Зубна щітка «medium», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з протизапальними
властивостями
D. Зубна щітка «soft», зубна паста з ферментами, ополіскувач з антисенситивними
властивостями
E. Зубна щітка «medium», зубна паста протизапальної дії, ополіскувач з
антисенситивними властивостями
287. Хвора К., 40-ка років, скаржиться на значну чутливість зубів верхньої і нижньої
щелепи до хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого
кольору, пародонтальні кишені відсутні. Зубні відкладення відсутні. Проба ШіллераПисарєва негативна. Шийки зубів оголені на 1-1,5 мм, патологічна рухомість зубів
відсутня. На рентгенограмі виявлена рівномірна горизонтальна атрофія міжальвеолярних
перегородок у межах 3/4 їх довжини. Оберіть найбільш раціональні засоби індивідуальної
гігієни.
A. Зубна
щітка
«soft»,
антисенситивна
зубна
паста,
ополіскувач
з
антисенситивними властивостями
B. Зубна щітка «medium», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з антисенситивними
властивостями
C. Зубна щітка «medium», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з протизапальними
властивостями
D. Зубна щітка «soft», зубна паста з ферментами, ополіскувач з антисенситивними
властивостями
E. Зубна щітка «medium», зубна паста протизапальної дії, ополіскувач з
антисенситивними властивостями
288. Система державних, соціальних, гігієнічних і медичних заходів, спрямованих на
забезпечення високого рівня стоматологічного здоров'я та попередження стоматологічних
захворювань - це:
A. Профілактика
B. Диспансеризація
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C. Санація порожнини рота
D. Реабілітація
E. Стоматологічна допомога
289. Комплекс соціальних, медичних, гігієнічних і виховних заходів, спрямованих на
усунення факторів, які спричиняють виникнення та розвиток захворювань тканин
пародонта:
A. Первинна профілактика
B. Диспансеризація
C. Вторинна профілактика
D. Третинна профілактика
E. Стоматологічна допомога
290. Комплекс заходів, спрямованих на виявлення ранніх стадій захворювань тканин
пародонта, своєчасне їх лікування з метою попередження прогресування хвороби та
виникнення її ускладнень:
A. Вторинна профілактика
B. Стоматологічна допомога
C. Первинна профілактика
D. Диспансеризація
E. Третинна профілактика
291. Комплекс заходів, спрямованих на попередження переходу хвороби у важчу форму та
реабілітацію стоматологічного статусу шляхом збереження функціональних можливостей
органів і тканин щелепно-лицевої ділянки (пародонта):
A. Третинна профілактика
B. Вторинна профілактика
C. Реабілітація
D. Первинна профілактика
E. Диспансеризація
292. Жінка, 29-ти років, звернулася з метою профілактичного огляду. Знаходиться на
диспансерному обліку у гастроентеролога. Об'єктивно: ясна нижньої і верхньої щелепи
блідо-рожевого кольору, індекс PBI - 0 балів. Індекс Green- Vermillion - 0,7. Зуби нерухомі.
Пародонтальне зондування - 1-1,5 мм. Проба Парма "-". На рентгенограмі стан
альвеолярних відростків без особливостей. Які профілактичні заходи необхідно провести?
A. Комплекс заходів первинної профілактики
B. Індивідуальні профілактичні заходи
C. У профілактичних заходах немає необхідності
D. Комплекс заходів третинної профілактики
E. Комплекс заходів вторинної профілактики
293. Жінка, 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Хворіє
1,5 року. Знаходиться на диспансерному обліку у гастроентеролога. Об'єктивно: ясна
нижньої і верхньої щелепи гіперемовані з синюшним відтінком, індекс PBI - ІІ бали. Індекс
Green- Vermillion - 1,7. Зуби нерухомі. Пародонтальне зондування - 1-1,5 мм. Проба Парма
"-". На рентгенограмі - кортикальна пластинка збережена, остеопороз. Які профілактичні
заходи необхідно провести?
A. Комплекс заходів вторинної профілактики
B. Індивідуальні профілактичні заходи
C. У профілактичних заходах немає необхідності
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D. Комплекс заходів первинної профілактики
E. Комплекс заходів третинної профілактики
294. Жінка, 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Хворіє
1,5 року. Знаходиться на диспансерному обліку у гастроентеролога. Об'єктивно: ясна
нижньої і верхньої щелепи гіперемовані з синюшним відтінком, індекс PBI - ІІ бали. Індекс
Green- Vermillion - 1,7. Зуби нерухомі. Пародонтальне зондування - 1-2 мм, серозний
ексудат. Проба Парма «+». На рентгенограмі виявлена деструкція кортикальної пластинки,
резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/3 їх висоти, остеопороз. Які профілактичні
заходи необхідно провести?
A. Комплекс заходів третинної профілактики
B. Індивідуальні профілактичні заходи
C. У профілактичних заходах немає необхідності
D. Комплекс заходів первинної профілактики
E. Комплекс заходів вторинної профілактики
295. Вкажіть масові соціально-профілактичні заходи, спрямовані на запобігання
захворювань тканин пародонта:
A. Всі перераховані
B. Регулювання життя і харчування вагітних
C. Санація порожнини рота в організованих колективах (вагітних, дитячих колективах і
т.д.)
D. Виявлення та усунення захворювань внутрішніх органів у вагітних і дітей
E. Протикаріозні профілактичні заходи (фторування питної води і т.д.)
296. Високоефективним неспецифічної заходом первинної профілактики захворювань
тканин пародонта у новонароджених є:
A. Грудне вигодовування
B. Пальцьовий масаж альвеолярних відростків
C. Виключення використання пустушок
D. Раннє введення прикорму
E. Щоденна інсоляція і прогулянки на свіжому повітрі
297. Лікарсько-профілактичні заходи, здійснювані лікарями-стоматологами з метою
запобігання розвитку та прогресуванню захворювань тканин пародонта:
A. Всі перераховані
B. Санація порожнини рота
C. Видалення зубних відкладень
D. Лікування аномалій прикусу
E. Лікування запальних захворювань ясен і слизової оболонки порожнини рота
298. Ендогенна індивідуальна профілактика захворювань тканин пародонта передбачає:
A. Все перераховане
B. Лікування хронічних захворювань внутрішніх органів та систем
C. Раціональне харчування
D. Приймання препаратів макро-, мікроелементів та вітамінів
E. Призначення засобів, що підвищують загальну резистентність організму
299. Добова потреба дорослої людини (від 25 до 50 років) у кальції за рекомендацією
ВООЗ складає:
A. 800-1000 мг
B. 600 мг
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C. 2000 мг
D. 2500 мг
E. 1200 мг
300. Оптимальним джерелом надходження кальцію є молочні продукти. Вміст кальцію в
100 г:
A. Коров’ячого молока та сиру – 120 мг, твердого сиру – 1200 мг
B. Коров’ячого молока та сиру – 12 мг, твердого сиру – 120 мг
C. Коров’ячого молока та сиру – 1200 мг, твердого сиру – 120 мг
D. Коров’ячого молока, сиру, твердого сиру – 1200 мг
E. Коров’ячого молока, сиру, твердого сиру – 120 мг
301. Добова потреба дорослої людини (від 25 до 50 років) у фторі за рекомендацією ВООЗ
складає:
A. 1,5-4 мг (оптимально 1,8 мг/добу)
B. 8-10 мг (оптимально 9 мг/добу)
C. 0,5-1 мг (оптимально 0,7 мг/добу)
D. 15-40 мг (оптимально 18 мг/добу)
E. 150-400 мг (оптимально 180 мг/добу)
302. Харчові продукти, збагачені фтором:
A. Скумбрія, тунець, хек
B. Молоко, сир, твердий сир
C. Сир м’який (камамбер, брі), камбала, бринза
D. Горіхи, морська капуста, бобові
E. Печінка, м'ясо, бобові
303. Основним заходом екзогенної індивідуальної профілактики захворювань тканин
пародонта є:
A. Раціональна гігієна порожнини рота
B. Санація порожнини рота
C. Раціональне харчування
D. Професійна гігієна порожнини рота
E. Вчасне лікування запальних змін у яснах
304. Хвора З., 27-ми років, звернулась з метою профілактичного огляду. Об’єктивно:
слизова оболонка ясен блідо-рожевого кольору, верхівки сосочків синюшні. Пародонтальне
зондування – 1-1,5 мм. Зуби нерухомі. РМА – 11%. РВІ – 0 балів. Індекс Green-Vermillion –
1,7 балів, значна кількість м’якого зубного нальоту. КПУ – 2 бали. Встановлено діагноз:
Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг. Які засоби
індивідуальної гігієни доцільно призначити в першу чергу?
A. Пасти, що містять ферменти
B. Пасти, що містять фтор і кальцій
C. Пасти, що містять рослинні компоненти
D. Пасти, що містять антибактеріальні компоненти
E. Пасти з відбілюючим ефектом
305. Хвора З., 29-ти років, звернулась з метою профілактичного огляду. Об’єктивно:
слизова оболонка ясен блідо-рожевого кольору. Пародонтальні кишені 2-3 мм, серозний
ексудат. Зуби нерухомі. РМА – 12%. РВІ – 0 балів. Індекс Green-Vermillion – 0,7 балів. КПУ
– 7 балів. Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, ремісія,
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симптоматичний катаральний гінгівіт. Які засоби індивідуальної гігієни доцільно
призначити в першу чергу?
A. Пасти, що містять фтор і кальцій
B. Пасти, що містять рослинні компоненти
C. Пасти, що містять ферменти
D. Пасти, що містять антибактеріальні компоненти
E. Пасти з відбілюючим ефектом
306. Хвора Д., 34-х років, звернулась зі скаргами на кровоточивість ясен. Об’єктивно:
слизова оболонка маргінального краю ясен ціанотична. Пародонтальні кишені 2-3 мм,
серозний ексудат. Зуби нерухомі. РМА – 37%. РВІ – І бал. Індекс Green-Vermillion – 0,7
балів. КПУ – 1 бал. Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний
перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Які засоби індивідуальної гігієни доцільно
призначити в першу чергу?
A. Пасти, що містять рослинні компоненти
B. Пасти, що містять фтор і кальцій
C. Пасти, що містять ферменти
D. Пасти, що містять антибактеріальні компоненти
E. Пасти з відбілюючим ефектом
307. Хвора П., 43-х років, звернулась зі скаргами на болючість та кровоточивість ясен.
Об’єктивно: слизова оболонка маргінального краю ясен гіперемована. Пародонтальні
кишені 2-3 мм, серозний ексудат. Зуби нерухомі. РМА – 57%. РВІ – ІІ бали. Індекс GreenVermillion – 1,0 бал. КПУ – 2 бали. Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, І
ступінь, загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Які засоби
індивідуальної гігієни доцільно призначити в першу чергу?
A. Пасти, що містять антибактеріальні компоненти
B. Пасти, що містять рослинні компоненти
C. Пасти, що містять фтор і кальцій
D. Пасти, що містять ферменти
E. Пасти з відбілюючим ефектом
308. Хворий Х., 40-ка років, скаржиться на чутливість зубів верхньої і нижньої щелепи до
хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору,
пародонтальні кишені відсутні. Проба Шіллера-Писарєва негативна. Помірна кількість
щільних пігментованих зубних відкладень, м’якого зубного нальоту. Шийки зубів не
оголені, патологічна рухомість зубів відсутня. Встановлено діагноз: Пародонтоз, І ступінь.
Використання зубної щітки якої жорсткості показано в даному випадку?
A. «Мedium»
B. «Soft»
C. «Extra Soft»
D. «Hard»
E. «Extra Hard»
309. Хворий К., 40-ка років, скаржиться на чутливість зубів верхньої і нижньої щелепи до
хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору,
пародонтальні кишені відсутні. Проба Шіллера-Писарєва негативна. Помірна кількість
щільних пігментованих зубних відкладень, м’якого зубного нальоту. Шийки зубів оголені
на 1-1,5 мм, патологічна рухомість зубів відсутня. Встановлено діагноз: Пародонтоз, І
ступінь. Використання зубної щітки якої жорсткості показано в даному випадку?
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A. «Soft»
B. «Мedium»
C. «Extra Soft»
D. «Hard»
E. «Extra Hard»
310. Юнак Л., 18-ти років, звернувся з метою планового профілактичного огляду.
Об'єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні, РВІ - 0 балів,
РМА - 0%. Зуби та зубні ряди без особливостей. Індекс Green-Vermillion - 0,5 бала. До якої
диспансерної групи слід віднести пацієнта?
A. Д1
B. Диспансеризації не підлягає
C. Д2
D. Першої підгрупи Д3
E. Другої підгрупи Д3
311. У дівчини М., 17-ти років, студентки індустріального коледжу, під час планового
профілактичного огляду виявлено задовільний стан гігієни порожнини рота. Ясна блідорожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні, РВІ - 0 балів, РМА - 2,2 %, скупченість
зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи. До якої диспансерної групи слід віднести
пацієнтку?
A. Д2
B. Диспансеризації не підлягає
C. Д2
D. Першої підгрупи Д3
E. Другої підгрупи Д3
312. Хвора К., 23-х років, з'явилася на прийом до лікаря через рік після лікування
хронічного катарального гінгівіту. Об'єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, щільно
охоплюють шийки зубів, пародонтальні кишені відсутні, РВІ - 0 балів, РМА - 4,4%. Зуби та
зубні ряди без особливостей. Індекс Green-Vermillion - 0,8 бала. До якої диспансерної групи
слід віднести цю пацієнтку?
A. Д2
B. Другої підгрупи Д3
C. Д1
D. Першої підгрупи Д3
E. Диспансеризації не підлягає
313. Хворий В., 28-ми років, звернувся з метою планового профілактичного огляду.
Об'єктивно: ясна синюшні, РВІ - ІІ бали, РМА - 37%. Скупченість фронтальних зубів
нижньої щелепи. Індекс Green- Vermillion - 0,9 бала. Діагноз: Генералізований катаральний
гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь. До якої диспансерної групи слід віднести
пацієнта?
A. Першої підгрупи Д3
B. Диспансеризації не підлягає
C. Д1
D. Д2
E. Другої підгрупи Д3
314. До якої диспансерної групи відносять хворих на гінгівіт, генералізований пародонтит,
пародонтоз різного ступеня розвитку та характеру перебігу, які потребують лікування:
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A. Д3
B. Д2
C. Д1
D. Д4
E. Підлягають лікуванню, а не диспансеризації
315. Дівчина Л., 18-ти років, звернулася з метою планового профілактичного огляду.
Об'єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні, РВІ - 0 балів,
РМА - 0%. Зуби і зубні ряди без особливостей. Індекс Green- Vermillion - 0,5 бала.
Диспансерний огляд даній пацієнтці необхідний:
A. 1 раз на рік
B. Диспансеризації не підлягає
C. 2 рази на рік
D. 3-4 рази на рік
E. 1 раз на 2 роки
316. У пацієнта М., 17-ти років, під час планового профілактичного огляду виявлено
задовільний стан гігієни порожнини рота. Ясна блідо-рожевого кольору, пародонтальні
кишені відсутні, РВІ - 0 балів, РМА - 2,2%, скупченість зубів у фронтальній ділянці
нижньої щелепи. Диспансерний огляд даному пацієнтові необхідний:
A. 1 раз на рік
B. Диспансеризації не підлягає
C. 2 рази на рік
D. 3-4 рази на рік
E. 1 раз на 2 роки
317. Хворий В., 43-х років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен під час чищення
зубів. Об'єктивно: ясна синюшні, РВІ - ІІ бали, РМА - 42%. Індекс Green- Vermillion - 1,6
бала. Діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний
катаральний гінгівіт. Диспансерний огляд та лікування даному пацієнтові необхідні:
A. 2 рази на рік
B. Диспансеризації не підлягає
C. 1 раз на рік
D. 3-4 рази на рік
E. 1 раз на 2 роки
318. Хвора Б., 43-х років, звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен. Об'єктивно: ясна
синюшні, РВІ - ІІ бали, РМА - 42%. Індекс Green-Vermillion - 1,6 бала. Діагноз:
Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний
гінгівіт. Диспансерний огляд та лікування даній пацієнтці необхідні:
A. 3-4 рази на рік
B. 2 рази на рік
C. Диспансеризації не підлягає
D. 1 раз на рік
E. 1 раз на 2 роки

66

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ:

Поточний
контроль
(бали)

Індивідуальна
робота (бали)

1

2

Дані з академічного журналу

Семестрова
оцінка, бали
(мін 36)

УІРС
(6-12 бали)

Підсумковий модульний контроль включає в
себе:
Тестовий
Практичні
Письмова
Сума балів
контроль,
навички,
відповідь,
ПМК=3+4+5
бали
бали
бали

3

(100-86%
вірних
відповідей)
"5" – 26
балів
(85-72%
вірних
відповідей)
и
4" – 19
балів
(71%-56%
вірних
відповідей)
"3" –12
балів
(<56%
вірних
відповідей)
"2" – 0
балів

4

5

"5" – 8
балів

"5"- 46
балів

6

"4" - 6
балів

"4" - 40
балів

МОДУЛЬ

№3
7

50-80
балів

– склав ПМК
"3" - 4
балів

"3"- 34
балів

"2" - 0
балів

"2" - 0
балів

Студент, який набрав <56%

допускається

1+2+6
<50 балів –
НЕ склав
ПМК

не

до складання теоретичної частини
ПМК
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