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ТЕМА 1: Пародонт. Визначення поняття Анатомія, гістологія, фізіологія пародонта. 

Функції. Захисні механізми. 

Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Проблема захворювань тканин пародонта не втрачає своєї актуальності. За даними 

ВООЗ, 65-98% пацієнтів віком від 35 до 44 років страждають на генералізований пародонтит 

[М.Ф. Данилевський, 2008]. В різних регіонах України розповсюдженість захворювання 

сягає 81,5%. [М.Ф. Данилевський, 2005]. Наслідком проблеми є рання втрата зубів, глибока 

дезорганізація зубо-щелепного апарату, порушення діяльності інших органів та систем 

організму. Більшість захворювань тканин пародонта на ранніх етапах розвитку 

характеризується відсутністю виражених клінічних проявів. Отже, знання анатомо-

функціональних особливостей будови пародонта дає можливість лікарю своєчасно 

діагностувати доклінічні функціональні та морфологічні зміни в тканинах пародонта, 

виявляти ранні клінічні прояви окремих захворювань, що в свою чергу забезпечує подальше 

якісне лікування пацієнта. 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- визначення поняття «пародонт»; 

- топографо-анатомічну будову тканин пародонта; 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- методикою огляду тканин пародонта; 

- навиками пародонтального зондування; 

Вміти (α-ІІІ): 

- оцінити стан зубів, зубних рядів та прикусу; 

- оцінити стан ясен; 

Творчий рівень (α-ІV): 

 вміти проводити комплексний огляд та оцінювати стан тканин порожнини рота. 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

1. Розвиток зуба, ясен, періодонту та коміркової кістки. 

2. Визначення поняття «пародонт». 

3. Топографо-анатомічну та морфологічну будову ясен. 

4. Будову та функції періодонта. 

5. Будову та функції цементу кореня зуба; 

6. Будову коміркового відростку. 

7. Джерела кровопостачання, лімфообігу та іннервації пародонта. 

8. Функції пародонта. 

Вміти: 

1. Проводити суб’єктивне обстеження стоматологічного хворого. 

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

перкусію, зондування). 

3. Заповнювати медичну документацію. 

3.2 Зміст теми заняття 
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Пародонт - комплекс анатомічних утворень, які мають спільні джерела іннервації та 

кровопостачання, що становлять єдине ціле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ясна 

періодонт комірковий відросток цемент кореня зуба 

Частини: 
- рухома 
- прикріплена 
- маргінальна 
(вільна) 

 міжзубний сосочок 

 ясенна борозна (1-
1,5 мм) 

епітелій: 
- багатошаровий 
плоский зроговілий: 
• базальний шар 
• остеоподібний 
(шипуватий) шар 
• зернистий 
• роговий 
- епітелій борозни 
- епітелій 
прикріплення 
базальна мембрана 
власна пластинка: 
- сосочковий шар 
- сітчастий шар 

- сприйняття 

жувального 
навантаження 
- формуванню харчової 
грудки 
-всмоктування та 
виділення БАР 
-зв’язковий аппарат 

- маргінальний 
періодонт 
- апікальний 
періодонт 

сполучна тканина 
-щільна 
   -колагенові 
   -окситаланові 
   -ретикулярні 
-пухка 
   -основна 
 речовина 
   -клітинні 

 елементи 

- опорно-
утримувальна 
- амортизувальна 
- пропріоцептивна 
- трофічна 
- репаративна 

- безклітинний 
(первинний): 
пришійкова 
частина кореня 
-колагенові 
 волокна 
  -кальцифікований 
 матрикс 
- клітинний 
(вторинний): 
верхівкова третина 
кореня, фуркації 
  -колагенові 
 волокна 
  -кальцифікований 

 матрикс 

  -цементоцити 

Дентинно-цементне 
з’єднання: 
- цемент перекриває 
емаль (60-65%) 
- стикання емалі та 
цементу (39%) 
- емаль перекриває 
цемент (5%) 
- емаль та цемент не 
стикаються 

- коміркова кістка 
(стінка комірки) 
-підтримувальна 
коміркова кістка: 
• кортикальна 
пластинка 
• губчаста кістка 

- приєднання 
волокон періодонту 
до зуба 
- захист дентину 
кореня 
- репаративна 

- кортикальна 
пластинка 
- губчаста кістка: 
  - крупноямкова 
  - дрібноямкова 

- опорно-утримувальна 

- сприйняття 
жувального 
навантаження 
- трофічна 
- репаративна 

ясна 
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Кровопостачання тканин пародонта 

 

 
Зони судинної сітки пародонта: 

 ясенна 

 коміркова 

 верхівкова 

 

спільна сонна 
артерія 

зовнішня 
сонна 

артерія 

поверхнева 
скронева 

щелепна 

верхньо-
щелепна 

задні 
верхні 

коміркові 

великі і малі 
піднебінні 

передні 
верхні 

коміркові 
різцевого 

каналу 

нижньо-
щелепна 

підборідні 
гілки 

лицева 

язикова 

внутрішня 
сонна 

артерія 

внутрішня яремна 
вена 

лицева вена 

крилоподібне 
сплетення 

передні щелепні 

занижнєщелепна 

лицева 

язикова 

верхня 
щитоподібна 

внутрішня яремна 
вена 
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Кровопостачання слизової оболонки ясен: 

Інтенсивність кровотоку в яснах становить 70% інтенсивності кровотоку всіх тканин 

пародонта. 

Основні джерела: підокісні судини, які є кінцевими гілочками на верхній щелепі - 

передньої та задньої альвеолярної артерії, підочної артерії, піднебінної артерії; на нижній 

щелепі - нижньощелепної артерії, під’язикової артерії, підборідної артерії, щічної та лицевої 

артерій. 

Мікроциркуляторне русло ясен: артерії, артеріоли, прекапіляри, капіляри, 

посткапіляри, венули, вени, артеріо-венулярні анастомози. 

Особливості капілярів слизової оболонки ясен: 

• наявність безперервної базальної мембрани 

• наявність фібрил у клітинах ендотелію 

• відсутність фенестрації клітин ендотелію 

• діаметр 7 мкм, тобто капіляри ясен є істинними капілярами 

• численні анастомози через окістя з судинами альвеолярної кістки та періодонта 

• в маргінальній яснах - вид капілярних петель (шпильок) розташованих правильними 

рядами 

• в альвеолярній яснах і перехідній складці є артеріоли, артерії, венули, вени, артеріо-

венулярні анастомози 

• плазматичні капіляри - функціонуючі капіляри, які містять тільки плазму крові і не 

містять еритроцити 

Особливості кровотоку в ділянці зубо-ясенної борозни: 

• судини не утворюють капілярних петель, а розташовуються плоским шаром. Це - 

посткапілярні венули, стінки, яких мають підвищену проникність, через них йде 

транссудація плазми крові та її перетворення в ясенну рідину. Ясенна рідина містить 

речовини, що забезпечують місцевий імунний захист слизової оболонки порожнини рота. 

Особливості кровопостачання кісткової тканини щелеп: 

• великий ступінь надійності за рахунок колатерального кровопостачання (пульсової 

приплив - 50-70% крові та 20% - з жувальних м'язів) 

• дрібні судини і капіляри знаходяться в ригідних стінках гаверсових каналів, що 

перешкоджає швидкій зміні їх просвіту  дуже висока обмінна активність кісткової 

тканини 

• кровопостачання кісткового мозку, що виконує кровотворну функцію 

• широкі синуси з уповільненим кровотоком внаслідок великої площі поперечного перерізу 

синуса. Стінки синуса дуже тонкі і частково відсутні, просвіти капілярів широко 

контактують з позасудинним простором, що створює гарні умови для вільного обміну 

плазми і клітин (еритроцитів, лейкоцитів) 

• численні анастомози через окістя з періодонтом та слизовою оболонкою ясен  

забезпечують живлення клітин і транспорт до них мінеральних речовин 

• інтенсивність кровотоку в кістках щелеп в 5-6 разів перевищує інтенсивність кровотоку в 

інших кістках скелету. На робочій стороні щелепи кровотік на 10-30% більше, ніж на 

неробочому боці щелепи 

• власний міогенний тонус судин для регуляції кровотоку в кістковій тканині. 

Особливості кровопостачання періодонта: 

Великий за обсягом обмін між 

кров'ю і тканинами. 
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• клубочковий характер судин 

• знаходяться в нішах кісткової стінки альвеоли. Капілярна мережа йде паралельно 

поверхні кореня зуба 

• численні анастомози між судинами періодонта і судинами кісткової тканини, ясен, 

кісткового мозку  швидкий перерозподіл крові під час стискання судин періодонта між 

коренем зуба і стінкою альвеоли при жувальному тиску. При стисканні судин періодонта 

виникають вогнища ішемії. Після зняття жувального навантаження і усунення ішемії 

настає реактивна гіперемія, що допомагає зубу повернутися у вихідне положення. 

 

Іннервація тканин пародонта 

 

 

Іннервація слизової оболонки ясен: 

Нервові волокна ясен (мієлізовані і немієлізовані) знаходяться в сполучній тканині 

власної пластинки ясен. 

Нервові закінчення: 

• вільні - інтерорецептори (тканинні) 

• інкапсульовані (клубочки), які з віком перетворюються в дрібні петельки. Це - чутливі 

рецептори (больові, температурні) - так звані полімодальні, які реагують на 2 види 

подразників. Вони мають низький поріг подразнення, яке йде до нейронів ядер V пари 

(трійчастого нерва). Найбільша кількість цих рецепторів знаходиться в маргінальній зоні 

ясен. 

Іннервація кісткової тканини щелеп: 

• нервові вазомоторні волокна, що йдуть уздовж кровоносних судин  регуляція просвіту 

судин шляхом зміни тонічного напруження гладеньких м'язів. Для підтримки 

трійчастий 
вузол 

очний нерв 
верхньощелепний 

нерв 

нервове 
сплетення 

верхньої щелепи 

переднє нервове 
сплетення 

верхньої щелепи 

заднє нервове 
сплетення 

верхньої щелепи 

нижньощелепний  
нерв 

щічний нерв язиковий нерв 
нижній 

комірковий нерв 

нервове 
сплетення 

нижньої щелепи 
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нормального тонічної напруги судин з кори головного мозку до них йде 1-2 імпульсу в 

секунду. 

Іннервація судин нижньої щелепи: 

• симпатичні судинозвужувальні волокна від верхньошийного симпатичного вузла. Тонус 

судин нижньої щелепи може швидко і значно змінюватися при рухах нижньої щелепи під 

час жування. 

Іннервація судин верхньої щелепи: 

• парасимпатичні судинорозширювальні волокна ядер трійчастого нерва з Гассерова вузла. 

Судини верхньої та нижньої щелеп одночасно можуть перебувати в різних 

функціональних станах (вазоконстрикції та вазодилатації). Судини щелеп дуже чутливі до 

медіатора симпатичної нервової системи - адреналіну. Завдяки цьому, судинна система 

щелеп володіє властивостями шунта, тобто має можливість швидко перерозподіляти 

кровотік за допомогою артеріо-венулярних анастомозів. Механізм шунтування включається 

при різких змінах температури (під час прийому їжі), що є захистом для тканин пародонту. 

Іннервація періодонта: 

• трійчастий нерв та верхньошийний симпатичний вузол 

• у приверхівковій ділянці періодонта, між пучками колагенових волокон знаходяться 

механорецептори (барорецептори). Вони реагують на торкання до зуба (на тиск) під час 

жування. 

 

Лімфопостачання тканин пародонта: 

• лімфатичні судини супроводжують кровоносні та мають з ними спільні колектори 

• поверхнева і глибока лімфатичні судинні сітки в яснах 

Ясенна рідина: 

• знаходиться в зубо-ясенному жолобку (є транссудатом - наслідком випотівання 

сироватки крові) 

• містить десквамовані епітеліальні клітини, лейкоцити, електроліти, органічні речовини, 

бактерії та продукти метаболізму 

• забезпечує місцевий імунний захист 

Слина: 

• секрет слинних залоз, важливе біологічне середовище порожнини рота, її властивості та 

хімічний склад суттєво впливають на стан зубів та слизової оболонки порожнини рота 

Ротова рідина: 

• складається зі слини (секрету слинних залоз), ясенної рідини, злущених епітеліальних 

клітин, лейкоцитів, бактерій, залишків їжі тощо. 

Місцевий імунітет порожнини рота - це складна багатокомпонентна система, що 

включає специфічні і неспецифічні компоненти, гуморальні і клітинні фактори, які 

забезпечують захист тканин порожнини рота і пародонта від мікробної агресії. 

Гуморальні фактори місцевого імунітету порожнини рота: 

• лізоцим-викликає деполімерізацию полісахаридів клітинної оболонки мікроорганізмів 

• лактопероксідаза - утворює альдегіди, які надають бактерицидну дію 

• лактоферин - конкурує з бактеріями за залізо, надаючи бактеріостатична дія 

• муцин - сприяє приклеюванню бактерій до епітеліальних клітин 
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• бета-лізин - діє на цитоплазму мікроорганізмів, сприяючи їх аутолізу 

• імуноглобуліни (А, М, G) - потрапляють із сироватки крові шляхом пасивної дифузії 

через міжклітинні простори ясенної борозни і через клітини епітелію. Основна роль - 

імуноглобулін A (IgА). Секреторний компонент SС IgА синтезується епітеліальними 

клітинами вивідних проток слинних залоз. IgА з'єднується з секреторним компонентом у 

ротовій рідині і фіксується на епітеліальних клітинах, стаючи їх рецептором  

іммуноспеціфічність епітеліальної клітини. IgА з'єднується з бактеріальною клітиною, 

перешкоджаючи, тим самим осіданню бактерій на поверхні зубів, і зменшує швидкість 

утворення зубного нальоту. 

 

Клітинні фактори місцевого імунітету порожнини рота: 

• поліморфно-ядерні лейкоцити - виділяються в складі ясенної рідини з ясенної борозни 

в неактивному стані. Нейтоофільні лейкоцити мають спеціальні Fc і С3 рецептори для 

з'єднання з бактеріальною клітиною. Лейкоцити активуються в сукупності з 

антитілами, комплементом, лактоферином, лізоцимом, пероксидазою 

• моноцити (макрофаги) - фагоцитують мікроорганізми порожнини рота, виділяють 

речовини, що стимулюють лейкоцити 

• епітеліальні клітини слизової оболонки ясен - мають спеціальні FC і С3 рецептори для 

з'єднання з мікробною клітиною 

• муцин слини сприяє адгезії мікробних клітин і грибків до поверхні епітеліальної 

клітини. 

Постійне злущування епітеліальних клітин із заблокованими на них 

мікроорганізмами сприяє виведенню мікробів з організму і перешкоджає надходженню їх 

у ясенну борозну і глибше в тканини пародонта. 

Функції пародонта 

- опорно-утримувальна (періодонт, ясна, комірковий відросток) 

- амортизувальна (волокна періодонта, судини - опір жувальному тиску) 

- бар’єрна (епітелій ясен - морфологічна цілісність тканин пародонта) 

- трофічна (іннервація та мікроциркуляція у тканинах пародонта) 

- рефлекторна (нервові рецептори) 

- пластична (висока регенеративна здатність тканин пародонта) 

 

3.3 Список рекомендованої літератури: 

Основна: 

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

пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 

2008. – 614 с. 

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

пародонта / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ 

«Медицина», 2011. – 616 с. 

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

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

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

Ю. М. Максимовский [с соавт.]. Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Медицина, 2003, – 840 с. 
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5. Данилевский Н. Ф. Заболевания пародонта. / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – К.: 

Здоров’я, 2000. – 464 с. 

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

медвузов. – М.: Медицина, 1993. – 310 с. 

7. Заболотний Т. Д. Генералізований пародонтит. / Т. Д. Заболотний, А. В. Борисенко, А. В. 

Марков [та співавт.]. – Львів: "ГалДент", 2011. – 240 с. 

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

Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 

Додаткова: 

1. Артюшкевич А. С. Заболевания периодонта – М.: Медицинская литература, 2006. –328с. 

2. Барер Г. М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / 

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

3. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус 

Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. – 548 

с. 

4. Данилевский Н. Ф. Распространенность основных стоматологических заболеваний и 

состояние гигиены полости рта у населения различных регионов Украины / Н. Ф. 

Данилевский, Л. Ф. Сидельникова, А. Г. Ткаченко // Современная стоматология. – 2006. – 

№2. – С. 14–16. 

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

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

256 с. 

7. Цепов Л. М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л. М. Цепов, 

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

272 с. 

 

Електронні джерела: 

1. http://tst-nmu.org.ua 

2. http://med-edu.ru/stomat 

3. http://dental-ss.org.ua 

4. http://6years.net 

3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

1.  Топографо-анатомічну та 

морфологічну будову, функції 

ясен. 

1. Дати визначення поняття та назвати 

функції пародонта. 

2. Описати топографо-анатомічну та 

морфологічну будову ясен. 

3. Описати функції ясен. 

 

2.  Топографо-анатомічну та 

морфологічну будову зубо-ясенної 

борозни. 

1. Описати топографо-анатомічні та 

морфологічні особливості будови зубо-

ясенної борозни 

2. Описати склад та функції ясенної 

 

http://tst-nmu.org.ua/
http://med-edu.ru/stomat
http://dental-ss.org.ua/
http://6years.net/
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рідини. 

3.  Будову та функції періодонта. 1. Описати топографо-анатомічну, 

морфологічну будову та функції 

періодонта. 

 

4.  Будову та функції цементу кореня 

зуба. 

1. Описати топографо-анатомічну, 

морфологічну будову та функції 

цементу кореня зуба. 

 

5.  Будову та функції коміркового 

відростку. 

1. Описати топографо-анатомічну, 

морфологічну будову та функції 

коміркового відростка. 

 

6.  Особливості кровопостачання 

тканин пародонта. 

 

1. Описати особливості кровопос-

тачання тканин пародонта. 

 

 

7.  Особливості іннервації тканин 

пародонта. 

 

1. Описати особливості іннервації 

тканин пародонта. 
 

8.  Особливості лімфообігу тканин 

пародонта. 

 

1. Описати особливості лімфообігу 

тканин пародонта. 
 

9.  Склад та функції ротової рідини. 

 

1. Описати склад та функції ротової 

рідини. 

2. Визначити поняття місцевого 

імунітету порожнини рота, його 

складові. 

 

10.  Вікові зміни тканин пародонта. 

 

1. Описати вікові зміни тканин 

пародонта. 
 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Визначення поняття та функції пародонта. 

2. Топографо-анатомічна та морфологічна будова, функції ясен. 

3. Топографо-анатомічна та морфологічна будова зубо-ясенної борозни. Ясенна рідина. 

Механізм утворення, склад, функціональне значення. 

4. Топографо-анатомічна, морфологічна будова та функції періодонта. 

5. Топографо-анатомічна, морфологічна будова та функції цементу кореня зуба. 

6. Топографо-анатомічна, морфологічна будова та функції коміркового відростку. 

7. Особливості кровопостачання тканин пародонта. 

8. Особливості лімфообігу тканин пародонта. 

9. Особливості іннервації тканин пародонта. 

10. Склад та функції ротової рідини. 
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11. Вікові зміни тканин пародонта. 

 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

1. До комплексу тканин пародонта відносять: 

1. Ясна 

2. Ротова рідина 

3. Періодонт 

4. Зубо-ясенна борозна 

5. Епітеліальне прикріплення 

6. Кісткова тканина комірки 

7. Жувальні м’язи 

8. Цемент кореня зуба 

Відповідь: 1, 3, 6, 8. 

2. Визначте правильну послідовність дій при огляді стоматологічного хворого: 

1. Провести огляд та оцінити стан зубів пацієнта 

2. Визначити стан прикусу 

3. Провести зовнішній огляд пацієнта 

4. Зібрати скарги, анамнез 

5. Провести огляд зубних рядів пацієнта 

6. Оцінити стан тканин пародонта 

7. Провести огляд слизової оболонки ясен 

Відповідь: 4, 3, 2, 5, 1, 7, 6. 

 

3. Встановіть анатомо-морфологічні зв’язки: 

 

Анатомічна ділянка Шари епітелію 

1. Ясна а. Базальний, остеоподібний 

2. Ясенний жолобок б. Кілька рядів продовгуватих клітин 

3. Зубо-ясенне прикріплення в. Базальний, остеоподібний, зернистий, 

роговий 

Відповідь: 1 - в, 2 - а, 3 - б. 
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4. Заповніть схему: 

Пародонт 

складові 

 

будова 

 

функції 

 

 

Відповідь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Задачі для самоконтролю: 

Задача 1 

Лікар проводить огляд порожнини рота пацієнта. При введенні пародонтологічного 

зонда в зубо-ясенну борозну виявилося, що її глибина - 2,5 мм. Чому відповідає дана 

величина - нормі або патології? 

Відповідь: Патологія. В нормі глибина зубо-ясенної борозни 1-1,5 мм. 

Задача 2 

 

При огляді порожнини рота пацієнта лікар зазначив, що слизова оболонка 

маргінальної та прикріпленої частини ясен - блідо-рожевого кольору, а слизова оболонка 

рухомих ясен та перехідної складки - насичено червона. Чому відповідає колір кожної із зон 

слизової оболонки - нормі або патології? 

Відповідь: Це норма. Колір слизової оболонки в цих ділянках обумовлений 

особливостями кровопостачання. 

Задача 3 

Періодонт Цемент кореня 

зуба 

Альвеолярна 

кістка 

Частини: 

- рухома 

- альвеолярна 

(прикріплена) 

- маргінальний 

(вільна) 

• міжзубний 

сосочок 

• зубо-ясенний 

жолобок 

- захисна 

- сприяє 

формуванню 

харчової грудки 

- транспорт БАР 

- утримувальна 

 

- Маргінальний 

- Апікальний 

Сполучна тканина: 

- щільна 

волокниста 

оформлена 

(зв’язка) 

- пухка волокниста 

неоформлена 
(проміжки) 

- опорно-

утримувальна 

- амортизувальна 

- пропріоцептивна 

- трофічна 

- репаративна 

- коміркова кістка 

(стінка комірки) 

- підтримувальна 

коміркова кістка: 

• компактна 

пластинка 

• губчаста кістка 

 

- клітинний 

(верхівкова ⅓ 

кореня) 

- бесклітинний 

(ближче до 
пришийкової 

ділянки кореня) 

- дентинно-

цементне 

з’єднання 

- опорно-

утримувальна 

- сприйняття 

жувального 

навантаження 

- трофічна 

- репаративна 

 

- опорна 

- захисна 

- репаративна 

 

Ясна 
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Лікар-стоматолог проводить профілактичний огляд пацієнта М. Паспортна частина: 

21 рік, студент НМУ, громадянин Лівії. Анамнез: хворіє на хронічний гастрит, часті 

простудні захворювання. При огляді ротової порожнини: 

 

Зубна формула в нормі, рельєф ясен не змінений, на слизовій оболонці ясен пігментація 

коричневого кольору. Чи є патологічні зміни тканин пародонта? Що могло спричинити 

даний стан? 

Відповідь: Це норма, для мешканців країв Сходу характерна наявність пігментації 

слизової оболонки порожнини рота та ясен різної інтенсивності. 

 

Задача 4 

 

Опишіть клінічну картину. Оцініть стан ясен. 

Відповідь: Глибина присінку та висота прикріплення вуздечок в нормі. 

Слизова оболонка ясен природнього кольору, явища набряку не спостерігаються, ясна 

щільно охоплюють шийки зубів, рельєф не порушений, патологічні елементи відсутні. 
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Зуби верхньої щелепи перекривають нижні на ⅓, характер змикання правильний. 

Ушкоджень зубів каріозного та некаріозного походження не спостерігається. 

Стан ясен в нормі. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

1. Оволодіти методикою огляду порожнини рота (тканин пародонта). 

2. Провести огляд зубів та зубних рядів відносно здорової особи, визначити прикус. 

3. Провести огляд ясен відносно здорової особи, визначити колір, консистенцію, 

щільність прилягання до зубів, ширину прикріпленої частини ясен, глибину зубо-

ясенної борозни. 

4. Заповнити медичну документацію - форма f043-0. 

4.2. Професійні алгоритми (інструкції) для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

№ Завдання Вказівки Примітки 
1.  Зібрати анамнез життя 

(перенесені та супутні 

захворювання) 

Дані записувати в  медичну картку - 

форма f043-0 

В якості пацієнта може 

бути обраний один із 

студентів групи. 

Огляд без картки не 

проводиться!!! 

2.  Провести зовнішній 

огляд пацієнта 

Оцінити стан обличчя: 

- колір шкіряних покровів, 

- тургор шкіри, 

- наявність патологічних елементів, 

- наявність асиметрії. 

 

3.  Провести антисептичну 

обробку порожнини 

рота пацієнта 

Приготувати антисептичний розчин 

та запропонувати пацієнту 

полоскання 

Полоскання 

порожнини рота 

антисептиком 

дозволяє знизити 

ступінь мікробного 

обсіменіння 

порожнини рота 

пацієнта. 

4.  Визначити стан прикусу Характер прикусу. 

Наявність: 

- аномалій прикусу, 

- аномалій положення зубів. 

Проаналізувати 

наявність подразників 

тканин пародонта 

5.  Провести огляд зубних 

рядів пацієнта 

Оцінити цілісність зубних рядів. 

6.  Провести огляд та 

оцінити стан зубів 

пацієнта 

Наявність: 

- каріозних та некаріозних уражень, 

- зубних відкладень; 

- пломб, ортопедичних конструкцій, 

їх якість. 

7.  Провести огляд слизової 

оболонки ясен 

Визначити: 

- колір, 

- консистенцію, 

- наявність патологічних елементів, 

- щільність прилягання до зубів, 

- глибину зубо-ясенної борозни, 

Для визначення 

глибини зубо-ясенної 

борозни використати 

пародонтальний зонд. 

При зондуванні не 

застосовувати 
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- характер ясенної рідини,  

- ширину прикріпленої частини 

ясен. 

надмірний тиск!!! 

8.  Оцінити стан тканин 

пародонта 

Зробити висновок про стан тканин 

пародонта: норма чи наявна 

патологія 

Записати дані огляду в 

медичну картку. 

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному етапі 

практичного заняття: 

Таблиці, слайди, фото, стоматологічне оснащення, інструменти, матеріали та 

тематичний пацієнт 

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 

 

Тема: Місцевий імунітет порожнини рота. 

 

1. Вавилова Т. П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта : 2-е изд. испр. и доп. – 

М.:"ГЭОТАР-Медиа", 2011 – 208 с. 

2. Колесников Л. Л. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы / Л. Л. 

Колесников, С. Д. Арутюнов, И. Ю. Лебеденко [и соавт.] – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 

224 с. 

3. Carranza’s clinical periodontology. – 11
th

 ed./ 2011, 872 р. 

 

Тестові завдання 

1. Зазначте комплекс морфологічних одиниць, що входять у поняття ''пародонт''. 

A. Ясна, кісткова тканина комірки, кругова зв’язка 

B. Ясна, маргінальний періодонт, кругова зв'язка, кісткова тканина альвеолярного 

відростка 

C. Ясна, періодонт, кісткова тканина комірки, цемент кореня зуба 
D. Ясна, кругова зв’язка 

E. Ясна, періодонт 

 

2. Який епітелій розміщений у зоні зубо-ясенного прикріплення? 

A. Багатошаровий плоский зроговілий 

B. Багатошаровий плоский незроговілий 

C. Епітелій борозни 

D. Сполучний епітелій 
E. Циліндричний епітелій 

 

3. Глибина зубо-ясенного жолобка в нормі: 

A. 1-2 мм 

B. 1-1,5 мм 
C. 2-3 мм 

D. В нормі жолобок відсутній 

E. 0-0,5 мм 

 

4. Функції пародонта: 

A. Опорно-утримувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна, захисна 

B. Амортизувальна, бар’єрна, трофічна, пластична 

C. Опорно-утримувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4647419/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4647419/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
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D. Опорно-утримувальна, амортизувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна, 

пластична 
E. Травна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна 

5. Знайдіть хибне твердження: «Кортикальна пластинка коміркового відростка…» 

A. У ділянці фронтальних зубів тонша з пристінкового боку 

B. У ділянці молярів тонша з язикового боку 

C. Має однакову товщину на верхній та нижній щелепах 
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. Секрета слинних залоз 

B. Сироватки крові 

C. Життєдіяльності мікроорганізмів 

D. Всього перерахованого 
E. Харчових залишків 

7. Опорно-утримувальну та амортизувальну функцію пародонта забезпечує: 

A. Волокна періодонта 

B. Ясна 

C. Кістка коміркового відростка 

D. Волокна пародонта 

E. Весь комплекс тканин пародонта 
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. 2 

B. 3 
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 

11. Які шари складають багатошаровий плоский епітелій: 

A. Власна пластинка, шипуватий, зернистий, роговий 

B. Базальний, шипуватий, зернистий, роговий 
C. Базальна мембрана, шипуватий, зернистий, роговий 

D. Базальний, остеоподібний, роговий 

E. Базальний, шипуватий, проміжний, роговий 

12. Види епітелію ясен: 

A. Багатошаровий плоский зроговілий, багатошаровий плоский незроговілий 

B. Багатошаровий плоский зроговілий 

C. Багатошаровий плоский зроговілий, епітелій борозни, сполучний епітелій 
D. Багатошаровий плоский незроговілий, епітелій борозни, сполучний епітелій 

E. Багатошаровий плоский зроговілий, одношаровий плоский епітелій, сполучний 

епітелій 
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ТЕМА 2: Класифікація хвороб пародонта. (М.Ф. Данилевського, МКХ-10). Позитивні 

якості та недоліки. 

Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Захворювання пародонта за своїми етіо-патогенетичними, клінічними проявами 

досить різноманітні, що вимагає їх певної систематизації. При розгляді патології, що виникає 

в такому складному органі, як пародонт, питання класифікації мають особливе значення. 

Пов'язано це з неоднозначністю трактувань різних патологічних процесів, що протікають в 

пародонті, з відсутністю чітких критеріїв, що відображають ступінь тяжкості та характер 

перебігу цієї патології. В Україні використовується, як мінімум, чотири класифікації 

захворювань пародонта, запропоновані представниками різних стоматологічних шкіл, що 

підкреслює актуальність порушеної проблеми та необхідність її широкого обговорення. 

Створення єдиної класифікації дозволило би вирішити ті уявні протиріччя в поглядах 

вітчизняних вчених, перш за все, на проблему генералізованого пародонтиту, які фактично 

пов'язані з різними назвами одного і того ж клінічного варіанту перебігу цього 

захворювання, а також поглибить наше розуміння суті патологічних процесів, що протікають 

в тканинах пародонта, і, звичайно ж, буде сприяти чіткій диференціальній діагностиці, на 

якій базується патогенетично обґрунтована терапія. 

 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- принципи створення основних класифікацій хвороб пародонта (Єреван,1983; за 

Данилевським М.Ф., 1994; Міжнародної робочої групи з захворювань пародонта, 

1999; МКХ-10, 2007); 

- принципи побудови класифікації запальних захворювань пародонта (Данилевський 

М.Ф., Вишняк Г.М., Політун А.М., 1981). 

- зазначені класифікації та їх термінологію. 

 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- методикою постановки діагнозу відповідно до вимог класифікації; 

 

Вміти (α-ІІІ): 

- формулювати діагноз відповідно до вимог класифікації захворювань тканин 

пародонта за Данилевським М. Ф., 1994. 

 

 

Творчий рівень (α-ІV): 

- аналізувати різні класифікації, визначати їх недоліки та переваги; 

- запропонувати власний варіант класифікації захворювань тканин пародонта. 

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

1. Визначення поняття «етіологія», «патогенез» та «клінічні прояви» захворювання. 

2. Гістологічну будову пародонта. 
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3. Стадії розвитку запального процесу. 

4. Морфологічні ознаки гострого та хронічного запалення. 

5. Рентгенологічне зображення анатомічних утворень щелепно-лицевої ділянки. 

Вміти: 

4. Проводити суб’єктивне обстеження стоматологічного хворого. 

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

перкусію, зондування). 

6. Заповнювати медичну документацію. 

3.2 Зміст теми заняття 

Пародонт – комплекс тканин, що оточують зуб (ясна, періодонт, кісткова тканина 

альвеоли, цемент кореня зуба), які мають спільні джерела іннервації та кровопостачання, 

становлять єдине ціле. Розповсюдженість захворювань пародонта достатньо висока. Тому з 

проблемами профілактики та лікування їх лікар-стоматолог зустрічається щодня. 

Встановлення точного діагнозу будь-якого захворювання та його формулювання базується 

на класифікації. Саме тому значимість класифікації, здатної відобразити причини розвитку, 

клінічні форми та характер перебігу захворювання є безсумнівною в повсякденній діяльності 

лікаря. 

З практичної точки зору дуже важливо диференціювати запальні процеси в тканинах 

пародонта, розділяючи їх на нозологічні одиниці: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так в основу класифікації хвороб пародонта, затвердженої в Єревані (1983), 

покладений нозологічний принцип: 

 

 

 

НОЗОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ 

Папіліт 

запалення 

ясенного 

сосочка 

Гінгівіт 

запалення 

групи або всіх 

ясенних 

сосочків 

Пародонтит 

запалення тканин 

пародонта, яке 

характеризується 

прогресивною 

деструкцією тканин 

пародонта та кістки 

коміркового 

відростка в області 

одного зуба чи їх 

групи 

Пародонтоз 

дистрофічне 

ураження 

пародонта 
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Для практичної діяльності лікаря важливо мати класифікацію, яка б відображала 

етіологічну та клініко-морфологічну сутність захворювань та дозволяла конкретизувати 

діагноз. Саме такий принцип був відображений у класифікації за М.Ф.Данилевським 

(1994р.), яка була прийнята в Україні в якості робочої в 1998 році: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 
Ідіопатичні 

захворюван-

ня. 
 

V. 

Пародонто-

ми 

Класифікація хвороб пародонта 

(Єреван, 1983) 

III. 
Пародонтоз 

генералізований 

-хронічний 

-ремісія 

 

-легка 

-середня 

-тяжка 
 

-пухлини 

-пухлиноподібні 

утворення 
 

-синдром 

Папіллона-

Лефевра 

-гістіоцитоз Х 

-цукровий 

діабет тощо 

-легка 

-середня 

-тяжка 

 

-гострий 

-хронічний 

-загострений 
-ремісія 

-локалізований 

генералізований 

ІІ. 

Пародонтит 

-легка 

-середня 

-тяжка 
 

-гострий 

-хронічний 
-загострений 

-ремісія 

 

-локалізований 

генералізований 

 

І. 

Гінгівіт 

-катаральний 

-гіпертрофічний 
-виразковий 
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Пародонтоз 

Класифікація хвороб пародонта 

(Данилевський М.Ф., 1994) 

I. Запальні захворювання ІІ. Дистрофічно-запальні 

захворювання 

Папіліт, гінгівіт 

-катаральний 

-гіпертрофічний 

-виразковий 

-атрофічний 

-гострий 

-хронічний 

Локалізований 

пародонтит 

-катаральний 

-гіпертрофічний 

-виразковий 
-атрофічний 

 

-гострий 

-хронічний 

Початковий 

І ступінь 

ІІ ступінь 

III ступінь 

Генералізований 

пародонтит 

-хронічний 

-загострений 

-ремісія 

-хронічний 

-дифузний 

Початковий 

І ступінь 

ІІ ступінь 

III ступінь 

-дифузний 

-м’які тканини 

-остеопороз 

міжкоміркових 

перегородок 

-м’які тканини 

-коміркова кістка 

-м’які тканини 

-коміркова кістка 

 

-м’які тканини 

-коміркова кістка 

 

Початковий 

І ступінь 

ІІ ступінь 
III ступінь 

 

ІV. Пародонтоми ІІІ. Прогресуючі та 

ідіопатичні захворювання 

А). Що супроводжують захворювання крові: лейкоз, 

циклічна нейтропенія, агранулоцитоз. 

Б). Гістіоцитози Х: хвороба Леттерера- Зіве, Генда-
Шюллера-Крісчена, еозинофільна гранульома. 

В). Що супроводжують порушення обміну: хвороба 

Німанна-Піка, Гоше, синдром Папіліона-Лефевра 

Г). При спадкових захворюваннях: хвороба Дауна, 
акаталазія, десмодонтоз. 
*Д). Ураження пародонта в разі імунодефіцитних 

станів: СНІД, агресивний пародонтит (локалізований, 

генералізований) 
* - введено в класифікацію у 2006 р. 

А). Доброякісні. 

Б). Злоякісні. 

-обмежений 

-дифузний 
-обмежений 
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В більшості сучасних класифікацій захворювань пародонта запальні захворювання 

виділяють в окрему групу. За класифікацією запропонованою (М. Ф. Данилевським, Г. М. 

Вишняк, А. М. Політун, 1981) запальні захворювання пародонта розподіляють: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

Папіліт: 
- гострий (катаральний, 

виразковий) 

- хронічний (катаральний, 

виразковий, 

гіпертрофічний) 

Гінгівіт: 
- гострий (катаральний, 

виразковий, гангренозний) 

- хронічний (катаральний, 

виразковий, гіпертрофічний, 

десквамативний) 

Локалізований пародонтит: 

- гострий 

- хронічний 

I. За етіологією 

Інфекційні: 

- бактеріальні 

- вірусні 

- грибкові 

- специфічні 

Алергічні При 

захворюваннях 

органів 

і систем 

Травматичні: 

- механічні 

- фізичні 

- хімічні 

II. За клініко-морфологічними проявами 

Форми 

запалення: 

- катаральне 

(переважання 

ексудативних 

процесів) 

- гіпертрофічне 

(переважання 

проліферативних 

процесів) 

- виразково-

некротичне, 

гангренозне 

(переважання 

альтеративних 

процесів) 

Перебіг: 

 гострий 

 хронічний 

 загострений 

Локалізація: 

 поверхнева 

(папіліт, гінгівіт) 

 глибока 

(пародонтит) 

Класифікація запальних захворювань пародонта 

(Данилевський, Вишняк, Політун, 1981) 

Поширеність: 

 обмежена 

 дифузна 

 генералізована 

Тяжкість: 

- легкий 

- середній 

- тяжкий 
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Згідно міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10, 2007) виділяють 

наступні захворювання тканин пародонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація хвороб пародонта  

(МКХ-10, 2007) 

К05.0 Гострий гінгівіт, за винятком гострого 

перикоронаріту, гострого виразково-некротичного 

гінгівіту 

К05.0 Гострий стрептококовий гінгівіт 

К05.08 Інші специфічні гострі гінгівіти 

К05.09 Гострий неспецифічний гінгівіт 

К05.01 Хронічний гінгівіт 

К05.10 Простий маргінальний 

К05.11 Гіперпластичний 

К05.12 Виразковий 

К05.13 Десквамативний 

К05.18 Інші неспецифічні хронічні гінгівіти 

К05.19 Хронічний неспецифічний гінгівіт 

К05.2 Гострий пародонтит 

К05.20 Пародонтальний абсцес 

К05.28 Інші гострі неспецифічні пародонтити 

К05.29 Гострий неспецифічний пародонтит 

К05.3 Хронічний пародонтит 

К05.30 Простий 

К05.31 Складний 

К05.32 Хронічний перикоронарит 

К05.33 Гіпертрофія сосочка 

К05.38 Інші хронічні перикоронарити 

К05.39 Хронічний неспецифічний перикоронарит 

К05.4 Пародонтоз (періодонтоз) 

К05.5 Інші хвороби пародонта 

 

 

11 [К00 К93] Хвороби системи 

травлення 

[К00 К14] Хвороби порожнини рота, 

слинних залоз та щелеп 
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Подану класифікацію досить важко використовувати в умовах клініки. 1999 року 

Міжнародна робоча група із захворювань пародонта (International Workshop for the 

classification of the periodontal diseases) затвердила останню редакцію класифікації 

захворювань пародонта (G. C. Armitage, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захворювання ясен 

Гінгівіт, індукований зубною бляшкою 

Гінгігіт, який виникає в разі відсутності зубної бляшки 

 

Хронічний пародонтит 

Локалізований 

Генералізований 

Класифікація Міжнародної робочої групи із захворювань 

пародонта (International Workshop for the classification of 

the periodontal diseases), 1999 

 
 

Агресивий пародонтит 

Локалізований 

Генералізований 

Пародонтит, асоційований з системними захворюваннями 

Некротичні захворювання пародонта 

Виразково-некротичний гінгівіт 

Виразково-некротичний пародонтит 

Абсцеси пародонта 

Ясенний абсцес 

Пародонтальний абсцес 

Перикоронарний абсцес 

Пародонтит, пов'язаний з ендодонтичними ураженнями 

Набуті та спадкові деформації і порушення 
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Класифікація захворювань пародонта І. С. Мащенка (1999) 

Поширеність 

Генералізований 

Локалізований 

І Запальні захворювання пародонта 

1. Гінгівіт 

Особливість 

патогенезу 

Судинні 

ушкодження 

інфекційно-

запального ґенезу 

Форма 

Катаральний 

Гіпертрофічний 

Виразковий 

Атрофічний 

Характер перебігу 

Хронічний 

Загострений 

Пошире-

ність 

Генералізо-

ваний 

Локалізова

-ний 

2. Пародонтит 

Особливість 

патогенезу 

Судинні 

ушкодження за 

типом алергійної 

реакції ІІІ класу 

(інфекційно-

алергічного ґенезу 

Форма 

симптоматичного 

гінгівіту 

Катаральний 

Гіпертрофічний 

Виразковий 

Атрофічний 

Характер 

перебігу 

Хронічний 

Загостре-

ний 

Ступінь 

тяжкості 

Початковий 

І 

ІІ 

ІІІ 

Поширеність 

Генералізований 

Локалізований 

1. Пародонтоз 

Особливість 

патогенезу 

Судинні 

ушкодження 

склеротичного 

ґенезу 

Характер перебігу 

Хронічний 

Ремісія 

Ступінь тяжкості 

Початковий 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Пошире-

ність 

Генералізо-

ваний 

Локалізова

-ний 

2. Симптоматичний пародонтит (дистрофічно-запальна форма пародонтозу) 

Особливість 

патогенезу 

Судинні 

ушкодження 

склеротичного та 

інфекційно-

запального ґенезу 

Форма 

симптоматичного 

гінгівіту 

Катаральний 

Гіпертрофічний 

Виразковий 

Атрофічний 

Характер 

перебігу 

Хронічний 

Загостре-

ний 

Ремісія 

Ступінь 

тяжкості 

Початковий 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІІ Дистрофічні захворювання пародонта 

 

ІІІ. Ідіопатичні (синдромні) захворювання пародонта 

Хвороба Леттерера-Зіве, хвороба Генда-Шюллера-Крісчена, еозинофільна 

гранульома (хвороба Таратинова), хвороба Дауна, десмодонтоз, акаталазія, хвороба Гоше, 

синдром Папілліона-Лефевра 

 

ІV. Пухлиноподібні захворювання пародонта 

Доброякісні, злоякісні 
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3.3 Список рекомендованої літератури: 

Основна: 

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

пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 

2008. – 614 с. 

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

пародонта / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ 

«Медицина», 2011. – 616 с. 

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

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

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

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

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

Здоров’я, 2000. – 464 с. 

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

медвузов. – М.: Медицина, 1993. – 310 с. 

7. Заболотний Т. Д. Генералізований пародонтит. / Т. Д. Заболотний, А. В. Борисенко, А. В. 

Марков [та співавт.]. – Львів: "ГалДент", 2011. – 240 с. 

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

Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 

 

Додаткова: 

1. Барер Г. М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / 

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

2. Безрукова И. В. Агрессивные формы пародонтита. / И. В. Безрукова, А. И. Грудянов – М.: 

Мед. информ. агентство, 2002. – 127 с. 

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

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

256 с. 

5. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус 

Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –  548 

с. 

6. Цепов Л. М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л. М. Цепов, 

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

272 с. 

 

Електронні джерела: 

 

1. http://tst-nmu.org.ua 

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

3. http://www.mkb10.ru/ 

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_классов_МКБ-10 

 

 

 

 

 

http://tst-nmu.org.ua/
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html
http://www.mkb10.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_классов_МКБ-10
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3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою 

по темі заняття 

№ Основні завдання Вказівки Відповіді 

 

1.  

Вивчити: 

Класифікацію захворювань тканин 

пародонта, що затверджена в Єревані, 

1983. 

Знати: 

1. Загальні принципи, що 

покладені в основу створення 

класифікацій захворювань тканин 

пародонта. 

2. Зазначені класифікації. 

3. Визначення понять “папіліт”, 

“гінгівіт”, “пародонтит”, 

“пародонтоз”. 

 

2.  Класифікацію захворювань тканин 

пародонта за Данилевським М. Ф., 

1994. 

 

 

3.  Класифікація запальних захворювань 

пародонта (Данилевський М.Ф., 

Вишняк Г.М., Політун А.М., 1981). 

 

 

4.  Ознайомитись: 

1. Класифікація захворювань тканин 

пародонта І. С. Мащенка (1999) 

2. Класифікація захворювань тканин 

пародонта Міжнародної робочої 

групи з захворювань пародонта, 1999. 

3. Класифікація захворювань тканин 

пародонта МКХ-10, 2007. 

 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Загальні принципи, що покладені в основу створення класифікацій захворювань тканин 

пародонта. 

2. Класифікація захворювань тканин пародонта, що затверджена в Єревані, 1983. Принципи, 

що покладені в основу даної класифікації. 

3. Класифікація захворювань тканин пародонта за Данилевським М. Ф., 1994. Принципи, що 

покладені в основу даної класифікації. 

4. Класифікація захворювань тканин пародонта Міжнародної робочої групи з захворювань 

пародонта, 1999. Принципи, що покладені в основу даної класифікації. 

5. Класифікація захворювань тканин пародонта МКХ-10, 2007. Принципи, що покладені в 

основу даної класифікації. 

6. Принципи, що покладені в основу побудови класифікації запальних захворювань 

пародонта (Данилевський М.Ф., Вишняк Г.М., Політун А.М., 1981). 

7. Дати визначення термінам “папіліт”, “гінгівіт”, “пародонтит”, “пародонтоз”. 

 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

1. Згідно класифікації захворювань тканин пародонта за Данилевським М.Ф., 1994, до 

запальних захворювань відносяться: 

а). папіліт 

б). гінгівіт 
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в). пародонтоз 

г). генералізований пародонтит 

д). локалізований пародонтит 

 

Відповідь: а, б, д. 

 

2. Розташуйте послідовно групи захворювань тканин пародонта згідно класифікації 

захворювань тканин пародонта за Данилевським М.Ф., 1994: 

а). прогресивні ідіопатичні захворювання 

б). дистрофічно-запальні та дистрофічні захворювання 

в). дистрофічні захворювання 

г). запальні захворювання 

д). дистрофічно-запальні захворювання 

е). продуктивні процеси (пародонтоми) 

є). інші хвороби пародонта 

 

Відповідь: І - г, ІІ - б, ІІІ - а, ІV - е. 

 

3. До яких груп згідно класифікації захворювань тканин пародонта за Данилевським М.Ф. 

(1994) відносяться нижчезазначені захворювання: 

Групи Захворювання 

I. Запальні захворювання 

II. Дистрофічно-запальні та дистрофічні 

захворювання 

III. Прогресивні ідіопатичні захворювання 

IV. Продуктивні процеси (пародонтоми) 

а). Локалізований пародонтит 

б). Пародонтоз 

в). Хвороба Леттерера-Зіве 

г). Папіліт, гінгівіт 

д). Генералізований пародонтит 

е). Доброякісні пухлини пародонта 

є). Хвороба Дауна 

ж). Злоякісні пухлини пародонта 

з). Хвороба Німанна-Піка 

 

Відповідь: І - г, а, ІІ - д, б, ІІІ - в, з, є, ІV - е, ж. 
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4. Впишіть пропущені дані до класифікації запальних захворювань тканин пародонта за М.Ф. 

Данилевським, Г.М. Вишняк, А.М. Політун (1981) відносяться нижчезазначені 

захворювання: 

І. За етіологією 

____________ :  

- механічні 

-  

-  

Інфекційні: 

- бактеріальні 

-  вірусні 

- грибкові 

- пецифічні 

 При 

захворюванняхорганів 

і систем 

 

ІІ. За ________________________ 

Форми запалення: Перебіг: Локалізація: Поширеність: 

- з переважанням  

- з переважанням 

- з переважанням 

- гострий 

-х ронічний 

-загострений 

- поверхнева (          ) 

- глибока (                ) 

- обмежена 

- дифузна 

- генералізована 

 

 

В. Задачі для самоконтролю: 

1. Пацієнту В., 47 років було встановлено діагноз: пародонтоз, ІІ ступінь, хронічний перебіг. 

Вкажіть вид симптоматичного гінгівіту в даному випадку. 

Відповідь: атрофічний гінгівіт. 

2. У пацієнта К., 21 рік діагностовано хронічний гіпертрофічний папіліт ІІ ступеня. Зазначте 

поширеність процесу при цьому, згідно класифікації М.Ф. Данилевського (1994). 

Відповідь: обмежений. 

3. У пацієнта В., 31 року діагностовано агресивний пародонтит. До якої групи захворювань, 

згідно класифікації М. Ф. Данилевського (1994, в ред.. 2008), можна віднести дане 

захворювання. 

Відповідь: прогресивні ідіопатичні захворювання. 

4. Пацієнтці А., 57 років було встановлено діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь, 

гострий перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Знайдіть помилку в діагнозі. 

Відповідь: генералізований пародонтит не має гострого перебігу. Правильно - 

генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг, симптоматичний катаральний 

гінгівіт. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.4. Перелік навчальних практичних завдань 

1. Сформулювати діагноз захворювання тканин пародонта відповідно до вимог 

класифікації захворювань тканин пародонта за Данилевським М. Ф., 1994. 

 

4.5. Професійні алгоритми (інструкції) для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

№ Завдання Вказівки Примітки 

9.  Сформулювати діагноз 

генералізованого пародонтиту 

Вказати: Приклад:  

Генералізований 
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відповідно до вимог класифікації 

захворювань тканин пародонта за М. 

Ф. Данилевським, 1994. 

 нозологічну 

одиницю 

 ступінь 

розвитку 

 перебіг 

 вид гінгівіту 

пародонтит, 

ІІ ступінь, 

 

хронічний перебіг, 

катаральний гінгівіт 

 

 

4.6. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному етапі 

практичного заняття: 

Таблиці, слайди, стоматологічне оснащення, інструменти, матеріали. 

6. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 

1. Безрукова И. В. Агрессивные формы пародонтита. / И. В. Безрукова, А. И. Грудянов – М.: 

Мед. информ. агентство, 2002. – 127 с. 

2. Белоклицкая Г. Ф. Современный взгляд на классификации болезней пародонта / 

Белоклицкая Г. Ф. // Современная стоматология. - 2007. – № 3. – С. 59–64. 

3. Данилевский М. Ф. Сучасні класифікації захворювань пародонта / Данилевский М. Ф., 

Борисенко А. В. // Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2006. - № 4. - С. 59–62. 

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

Тестові завдання: 

1. В основу Єреванської класифікації захворювань пародонта (1983) покладений принцип: 

а. Нозологічний 

б. Етіологічний 

в. Клініко-морфологічний 

г. Патогенетичний 

д. Патоморфологічний 

2. В основу класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994) покладений 

принцип: 

а. Етіологічний та клініко-морфологічний 

б. Етіологічний 

в. Патогенетичний 

г. Нозологічний 

д. Симптоматичний 

3. В основу класифікації Міжнародної робочої групи з захворювань пародонта (1999) 

покладений принцип: 

а. Етіологічний та клінічний 
б. Етіологічний 

в. Патогенетичний 

г. Нозологічний 

д. Гістологічний 

4. Яка з класифікацій захворювань пародонта прийнята робочою в Україні: 

а. За М. Ф. Данилевським (1994) 

б. Єреванська класифікація захворювань пародонта (1983) 

в. Класифікація Міжнародної робочої групи з захворювань пародонта (1999) 

г. За І. С. Мащенко (1999) 

д. За М. Ф. Данилевським, Г. М. Вишняк, А. М. Політун (1981) 

5. Згідно класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994), пародонтоз 

відноситься до: 

а. Запальних 

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

в. Дистрофічно-запальних 
г. Прогресуючих ідіопатичних 

д. Пухлиноподібних захворювань 

6. Згідно класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994), локалізований 

пародонтит відноситься до: 

а. Запальних 

б. Дистрофічних 

в. Дистрофічно-запальних 

г. Прогресуючих ідіопатичних 

д. Пухлиноподібних захворювань 

7. Згідно класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994), 

генералізований пародонтит відноситься до: 

а. Запальних 

б. Дистрофічних 

в. Дистрофічно-запальних 
г. Прогресуючих ідіопатичних 

д. Пухлиноподібних захворювань 

8. Згідно класифікації захворювань пародонта за І. С. Мащенко (1999) виділяють наступні 

групи захворювань пародонта: 

а. Запальні, дистрофічно-запальні, ідіопатичні, пухлино подібні 

б. Запальні, дистрофічні, ідіопатичні, пухлиноподібні 
в. Запальні, дистрофічно-запальні та дистрофічні, прогресивні ідіопатичні, 

продуктивні процеси 

г. Запальні, деструктивні, ідіопатичні, пухлини 

д. Запальні, дистрофічні, інші захворювання 

9. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського (1994) виділяють такі форми локалізованого 

пародонтиту: 

а. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий 

б. Катаральний, гіпертрофічний, виразково-некротичний 

в. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, десквамативний 

г. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний, десквамативний 

д. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний 
10. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського, Г. М. Вишняк, А. М. Політун, (1981) 

захворювання пародонта розподіляють за: 

а. Етіологією та клініко-морфологічними проявами 

б. Патогенетичним принципом 

в. Клінічними ознаками 

г. Номенклатурою 

д. Патогенетичним принципом та клінічними ознаками 

11. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського (1994) генералізований пародонтит має перебіг: 

а. Гострий, хронічний, загострений, ремісія 

б. Гострий, хронічний, ремісія 

в. Хронічний, загострений, ремісія 
г. Хронічний 

д. Хронічний, ремісія 

12. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського (1994) виділяють такі форми папіліту та 

гінгівіту: 

а. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий 

б. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний 
в. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, десквамативний 

г. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний, десквамативний 

д. Катаральний, гіпертрофічний, виразково-некротичний 
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ТЕМА 3: Обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Основні клінічні методи. 

R-діагностика хворих з патологією тканин пародонта. Помилки клінічних та 

рентгенологічних досліджень. 

1. Актуальність теми: 

Обстеження хворого з патологією тканин пародонта - це комплекс цілеспрямованих 

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

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

хвороби пародонта мають різноманітний характер. Вони протікають з розвитком переважно 

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

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

здоров’я та працездатність. 

Для діагностики захворювань тканин пародонта проводять клінічні, рентгенологічні, 

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

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

захворювання з подібними патологічними станами. 

Важливість повноцінного та своєчасного обстеження безсумнівна при розгляді питань 

первинної діагностики. Наявність патологічних змін у тканинах пародонта може бути 

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

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

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

 

Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- основні клінічні методи обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 

- спеціальні клінічні методи обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 

- рентгенологічні методи обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 

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

Оволодіти (α-ІІІ): 

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

- технікою огляду порожнини рота хворого з патологією тканин пародонта; 

- технікою огляду тканин пародонта хворого з патологією тканин пародонта; 

- навичкою виконання пародонтального зондування; 

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

патологією тканин пародонта; 

- навичкою визначення рухомості зубів; 

- навичкою визначення кровоточивості ясен; 

- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 

- технікою застосування стоматологічного інструментарію 

 

Вміти (α-ІІІ): 

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

- проводити об’єктивне обстеження хворого; 

- визначати місцеві подразнювальні чинники тканин пародонта; 

- описувати дані рентгенологічного обстеження хворого з патологією тканин 

пародонта; 
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- інтерпретувати та аналізувати дані клінічного та рентгенологічного обстеження 

хворого з патологією тканин пародонта 

Творчий рівень (α-ІV): 

- вивчити сучасні високоточні методи діагностики захворювань тканин пародонта. 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

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

2. Призначення основного стоматологічного інструментарію. 

3. Методи обстеження стоматологічного хворого. 

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

5. Рентгенологічне зображення анатомічних утворень щелепно-лицевої ділянки. 

Вміти: 

7. Проводити суб’єктивне обстеження стоматологічного хворого. 

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

перкусію, зондування). 

9. Користуватися інструментами для клінічного обстеження стоматологічного хворого. 

10. Заповнювати медичну документацію. 

3.7 Зміст теми заняття 
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Схема обстеження хворого з захворюванням тканин пародонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огляд слизової оболонки 

порожнини рота: 
• колір слизової оболонки 

• наявність патологічних елементів 

•  

Об’єктивні 

Методи дослідження 

Суб’єктивні Додаткові 

Опитування 

Анамнез хвороби 

Анамнез життя 

Огляд порожнини рота 

Огляд ділянки захворювання 

Рентгенологічні 

Лабораторні 

Функціональні 

Огляд прикусу Огляд зубних рядів та 

зубів 

Огляд ясен 

Огляд присінку порожнини рота: 
• колір слизової оболонки 

• глибина присінку 

• висота прикріплення вуздечок 

• характер прикусу 

• зубо-щелепні 

деформації 

• аномалії прикусу 

• травматична оклюзія 

• цілісність зубних рядів 

• скупченість зубів 

• дистопія зубів 

• рухомість зубів 

(фізіологічна, патологічна) 

• оголення та гіперчутливість 

шийок зубів 

• клиноподібні дефекти 

• неякісні ортопедичні 

(ортодонтичні) конструкції 

• зубні відкладення 

• каріозні порожнини та 

неповноцінні пломби, 

особливо в пришийкових 

ділянках та на 

апроксимальних поверхнях 

зубів 

• зуби з захворюваннями 

пульпи та періодонта 

Зовнішній огляд 

• колір 

• консистенція 

• набряк 

• зміна рельєфу 

• патологічні елементи 

(виразкування, грануляції 

тощо) 

• кишені: 

- ясенна 

- пародонтальна 

• глибина кишені 

• характер ексудату 

• інтенсивність запалення ясен 

Скарги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні клінічні методи дослідження 

Методи Мета та методика проведення Оцінка результатів 

Пальпація 

Мета: визначити ступінь рухомості зубів 

Інструменти: пальці, пінцет 

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

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

Фізіологічна рухомість: оком не видна 

Патологічна рухомість: 

І ступінь - вестибуло-оральний напрямок 

ІІ ступінь - І ст. + мезіо-дистальний напрямок 

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

Огляд 
Мета: оцінити зовнішній стан та стан ділянки захворювання 

Інструменти: стоматологічне дзеркало 

Методика: оглядають в певній послідовності: 

 вираз обличчя, стан шкіряних покровів, склер 

 стан губ 

 присінок порожнини рота 

 слизова оболонка порожнини рота 

 прикус, стан зубних рядів, зубів 

 ясна 

 ясна 

Колір 

Набряк 

Рельєф 

Патологічні елементи 

Мета: визначити наявність ексудату в пародонтальній кишені 

Інструменти: пальці, стоматологічний шпатель 

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

від пришийковій частини зуба до ріжучого краю (жувальної поверхні) 

Кількість та колір (прозорість) ексудату 

Мета: визначити наявність ураження періодонта 

Інструменти: стоматологічне дзеркало, зонд (зворотній бік) 

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

 вертикальна -  в напрямку вертикальної вісі зуба 

 горизонтальна - перпендикулярно вісі зуба 

 порівняльна - перкусія видимо здорових інтактних зубів одноіменної з ураженими групи 

(визначення індивідуальної чутливості до перкусії) 

Перкусія Наявність больових відчуттів при: 

вертикальній перкусії - ураження апікального 

періодонта 

горизонтальній перкусії - ураження 

маргінального періодонта 

 

 

Мета: визначити стан лімфатичних вузлів 

Методика: проводять поверхневу або глибоку порівняльну бімануальну пальпацію 

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

лімфатичних вузлів 

В нормі лімфатичні вузли еластичні, безболісні, 

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

- втрату рівня епітеліального прикріплення 

- величину рецесії ясен 

- під’ясенні зубні відкладення 

Інструменти: пародонтальний зонд 

Методика: 

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

пальця руки і надавлюють до  появи побіління 

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

до відчуття легкої перешкоди 

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

центральний, 2 апроксимальні)  

- враховують отриману максимальну глибину кишені в найглибшому її місці 

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

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

Глибина зубо-ясенної борозни в 

нормі: - 1-1,5 мм 

Наявність кишені: 

Ясенна (без ураження зубо-

епітеліального прикріплення) - 

ГІНГІВІТ 

Пародонтальна (з ураженням зубо-

епітеліального прикріплення) - 

ПАРОДОНТИТ 

- 1-2 мм - початковий ступінь 

- 2-3 мм - І ступінь 

- 4-5 мм - ІІ ступінь 

- >5 мм - ІІІ ступінь 

Втрата епітеліального 

прикріплення без утворення 

кишені - ПАРОДОНТОЗ 

!!! Остаточний діагноз 

встановлюється за даними 

рентгенограми 

Основні клінічні методи дослідження 

Методи Мета та методика проведення Оцінка результатів 

Мета: оцінити стан ясен 

Інструменти: пародонтальний зонд 

Методика: пародонтальним зондом злегка натискають на ясна, оцінюють пружність 

 

В нормі: ясна відновлюють свою 

форму одразу після припинення тиску 

зондом 

Гострий процес (загострення): ясна 

пружні - під дією тиску зондом майже 

не змінюють конфігурації 

Хронічний процес: ясна пастозні - 

повільно відновлюють форму 

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

Інструменти: стоматологічний зонд 

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

зацепів тощо 

 

Шорсткість, застрягання зонда 

свідчать про порушення цілісності 

твердих тканин зуба, пломб, навислі 

краї штучних конструкцій тощо 
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Проба Писарева-

Шіллера 

Проба Парма 

Бензидинова 

проба 

Мета: 

- визначення наявності виразкування зубо-епітеліального прикріплення 

Інструменти та засоби: 

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

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

Методика: 

- ясна висушують ватним тампоном 

- турунду (нитку) просякнуту розчином вводять в кишеню 

Відчуття печії або болю 

свідчить про наявність вираз 

кування зубо-епітеліального 

прикріплення 

Спеціальні клінічні методи дослідження 

Методи Мета та методика проведення Оцінка результатів 

Мета: 

- визначення характеру ексудату пародонтальної кишені 

Інструменти та засоби: 

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

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

Методика: 

- ясна висушують ватним тампоном 

- турунду (нитку) просякнуту розчином вводять в кишеню 

Зміна забарвлення турунди 

свідчить про наявність крові та 

гною в ексудаті: 

 поява синьо-зеленого 

забарвлення одразу - « +++» 

 через 3-15 с - «++» 

 через 15 - 16 с - «+» 

 між 1-2 хв - слабке зелене - «-» 

Мета: 

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

хронічному запаленні) 

Інструменти та засоби: 

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

Методика: 

- ясна висушують ватним тампоном 

- ясна змащують за допомогою тампона йодовмісним розчином 

Зміна кольору ясен: 

 відсутня - негативна - 

запальний процес відсутній 

 жовтий колір (від помірного 

до середнього) - слабо позитивна 

- помірне запалення 

 коричневий - позитивна - 

інтенсивне запалення 

Проба Писарева-

Шіллера 

Зубні відкладення в залежності 

від виду барвника забарвлюються 

в різні кольори: синій, світло-

коричневий, рожевий, 

малиновий, червоний тощо 

Візуалізація 

зубних відкладень 
Мета: покращити візуалізацію зубних відкладень 

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

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

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

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

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

боків 
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Рентгенографічне обстеження хворих з патологією тканин пародонта 

Ортопантомографія 

(панорамна томографія) 

Прицільна 

внутрішньоротова 

контактна рентгенографія 

Збільшена панорамна 

рентгенографія: 

 бокова 

 пряма 

Рентгенівська плівка 2×3 см 

(4×5 см) притискається пальцем 

хворого до язикової поверхні 

ясен паралельно поверхні 

коміркового відростку. 

Центральний Rö-промінь 

спрямовується перпендикулярно 

до бісектриси кута, утвореного 

віссю зуба та поверхнею плівки 

Структура обмеженої ділянки: 

визначення стану періапікальних 

тканин, наявність прихованих 

каріозних порожнин, 

конкрементів, топографія 

кореневих каналів тощо 

Рентгенівська плівка 18×24 см 

вміщується в еластичну касету з 

екраном високої роздільної 

здатності. Касета фіксується 

хворим в ділянці середньої або 

нижньої третини обличчя. 

Збільшене в 2 рази зображення 

верхньої або нижньої щелепи 

(окремо). На знімку верхньої 

щелепи - зображення 

верхньощелепних пазух, 

частково порожнини носа та 

виличних кісток. 

Проводять на 

ортопантомографі, касета з 

плівкою та Rö-трубка описують 

неповне коло навколо голови 

хворого. Касета обертається 

також навколо своєї осі. Rö-

проміння послідовно засвічує 

різні відділи щелеп та фіксує на 

плівці 

Зображення всієї зубо-

щелепної системи, як єдиного 

комплексу (верхня та нижня 

щелепи, СНЩС, пазухи). 

Оцінюють стан: 

 кортикальної пластинки 

 міжкоміркових перегородок 

 періодонтальних щілин 

 щільність губчастої речовини 

кістки 

Недолік: викривлення 

зображення фронтальної 

ділянки 

Комп’ютерна томографія 

 тримірне зображення 

 зрізи в трьох площинах через будь-

яку область досліджуваного об'єкта, 

під любим кутом, з діапазоном кроку 

між зрізами від 0,25 до 2 мм. 

 програмне забезпечення томографа 

дозволяє оператору задавати 

площину, через яку проходять зрізи, 

задавати крок, а спеціальна програма 

дає можливість обробляти 

зображення, отримуючи максимум 

діагностичної інформації. 

Внутрішньоротові Позаротові Спеціальні 

Рентгенокінематографія: 

 реєстрація рухів головки СНЩС 

Електрорентгенографія: 

 зображення на напівпровідниковій 

пластинці, з фіксацією на папері (можна 

диференціювати стан шкіри, підшкірно-

жирового шару, м’язів тощо) 

Контрастна рентгенографія 

Телерентгенографія 

Ехоостеометрія 
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3.9 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

№ Основні завдання Вказівки Відповіді 

 

1.  

Вивчити: 

Схема обстеження 

стоматологічного хворого. 

 

1. Записати алгоритм обстеження хворого з 

патологією тканин пародонта. 

 

2.  Методику опитування 

хворого з патологією тканин 

пародонта (скарги, анамнез 

хвороби, анамнез життя). 

1. Опитування повинно проводитись активно 

та цілеспрямовано. 

2. Записати алгоритм опитування (ключові 

питання) хворого з патологією тканин 

пародонта. 

 

3.  Основні клінічні методи 

дослідження (огляд 

(зовнішній, порожнини рота, 

тканин пародонта), 

пальпація, перкусія, 

пародонтальне зондування). 

1. Записати схему об’єктивного  обстеження 

хворого з патологією тканин пародонта. 

2. Знати методику проведення та критерії 

оцінювання основних клінічних методів 

дослідження хворого з патологією тканин 

пародонта. 

3. Зазначити місцеві подразнювальні фактори 

тканин пародонта. 

 

4.  Спеціальні клінічні методи 

дослідження (проба Парма, 

бензидинова проба, проба 

Писарева-Шіллера, 

візуалізація зубних 

відкладень). 

1. Знати показання до проведення, мету та 

методику проведення, критерії оцінювання 

спеціальних клінічних методів дослідження 

хворого з патологією тканин пародонта. 

 

 

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

дослідження тканин 

пародонта 

1. Знати інтерпретацію рентгенологічних змін, 

що виникають при захворюваннях тканин 

пародонта. 

 

6.  Помилки, що виникають під 

час діагностики захворювань 

тканин пародонта 

1. Знати можливі помилки, що виникають під 

час діагностики захворювань тканин 

пародонта, методи запобігання. 

 

3.10 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Схема обстеження хворого з патологією тканин пародонта. 

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

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

(огляд, пальпація, перкусія, пародонтальне зондування). 

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

методи (проба Парма, бензидинова проба, проба Писарева-Шіллера, візуалізація зубних 

відкладень). 

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

6. Рентгенодіагностика хворого з патологією тканин пародонта. 

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

запобігання. 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

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

а) збір анамнезу 

б) проба за Кулаженко 

в) проба Писарева-Шіллера 

г) бензидинова проба 

д) огляд 

е) індекс РМА 

є) перкусія 

Відповідь: а, д, є 

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

пародонта: 

а) огляд прикусу 

б) огляд слизової оболонки порожнини рота  

в) огляд ясен 

г) огляд зубних рядів та зубів 

д) огляд присінку 

е) зовнішній огляд 

Відповідь: е, д, б, а, г, в 

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

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

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

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

4. Визначення характеру ексудату 

пародонтальної кишені 
г. Розчин, що містить йод 
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Відповідь: 1-в, 2-г, 3-б, 4-а 

 

4. Заповніть схему обстеження хворого з патологією тканин пародонта: 

Методи обстеження Мета 

О
сн

о
в
н

і 
к
л
ін

іч
н

і 

  

  

  

   

  

  

   

   

С
п

ец
іа

л
ьн

і 

к
л
ін

іч
н

і 

   

   

   

   

Д
о
д

ат
к
о
в
і  

 

 

 

 

   

 

Відповідь: 

Методи обстеження Мета 

О
сн

о
в
н

і 
к
л
ін

іч
н

і 

Скарги З’ясувати скарги хворого 

Анамнез захворювання З’ясувати розвиток захворювання, попереднє 

лікування 

Анамнез життя З’ясувати перенесені та супутні захворювання, 

алергологічний анамнез, шкідливі звички 

Огляд зовнішній Оцінити стан обличчя, шкіри, губ 

порожнини 

рота 

Оцінити стан присінку, слизової оболонки порожнини 

рота 

ділянки 

захворювання 

Оцінити стан прикусу, зубних рядів та зубів, слизової 

оболонки ясен 

Пальпація Оцінити стан лімфатичних вузлів, наявність ексудату 

в пародонтальних карманах, наявність рухомості зубів 

Зондування Оцінити набряк ясен, наявність та глибину 

пародонтальних кишень, стан зубів 

С
п

ец
іа

л
ь

н
і 

к
л
ін

іч
н

і Проба Парма Оцінити наявність виразкування зубо-епітеліального 

прикріплення 

Проба Писарева-Шіллера Оцінити ступінь запалення ясен 

Бензидинова проба Оцінити характер ексудату пародонтальних кишень 

Візуалізація зубних відкладень Оцінити кількість зубних відкладень 

Д
о
д

ат
к
о
в

і 

Рентгенологічне дослідження 

 

 

 

 

Оцінити стан: 

 кортикальної пластинки 

 міжкоміркових перегородок 

 періодонтальних щілин 

 щільність губчастої речовини кістки 
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В. Задачі для самоконтролю: 

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

слід застосувати для визначення ступеню розвитку хвороби? Відповідь: Панорамна 

рентгенографія. 

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

пародонта. Які методи дослідження він повинен застосувати? 

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

3. Опишіть та проаналізуйте ортопантомограму: 

 

Відповідь: На представленій ортопантомограмі: кортикальна пластинка збережена, верхівки 

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

щілини та щільність кісткової тканини в нормі. Стан кісткової тканини без патології. 

Діагностовано дистопію 22 зуба, відсутність 18, 28, 38,48 зубів. 

 

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

 

На представленій ортопантомограмі діагностовано деструкцію кортикальної 

пластинки, нерівномірну резорбцію міжальвеолярних перегородок від ⅓ до ¾ висоти коренів 

зубів, маргінальне розширення періодонтальних щілин, утворення кісткових кишень (↑) в 

ділянці молярів верхньої та нижньої щелеп, остеопороз губчастої речовини кістки. 

 

Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

 

4.7. Перелік навчальних практичних завдань 

 

1. Скласти план обстеження хворого з патологією тканин пародонта. 

2. Продемонструвати навички роботи стоматологічними інструментами та обладнанням. 

Провести основні клінічні методи обстеження (огляд, пальпацію, пародонтальне 

зондування) хворого з патологією тканин пародонта. 

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

візуалізацію зубних відкладень) хворого з патологією тканин пародонта. 

4. Описати та проаналізувати ортопантомограму. 
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4.8. Професійні алгоритми (інструкції) для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

№ Завдання Вказівки Примітки 

10.  Отримайте медичну 

карту хворого 

(форма f043_0). 

Для первинного пацієнта карта виписується в 

реєстратурі. 

При повторному огляді пацієнт отримує карту в 

реєстратурі. 

Інформація в карту 

записується повністю, 

допустимі 

загальноприйняті 

скорочення та 

абревіатури. 

11.  
Проведіть суб’єктивне обстеження хворого: 

1. Виявіть скарги: 

Симптоми 

Ступінь 

прояву 

(+, ++, 

+++) 

Опитування проводиться 

цілеспрямовано. 

Зверніть увагу! Окрему 

увагу приділіть скаргам 

на: 

 загальне нездужання 

 субфебрілітет 

 раптове зниження 

(збільшення) маси тіла 

 відчуття спраги 

 підвищену пітливість 

 підвищену 

стомлюваність 

Перелічені симптоми не 

є специфічними та 

постійними та 

дозволяють припустити 

наявність проявів 

захворювання крові, 

ендокринної системи, 

шлунково-кишкового 

тракту, імунодефіцитних 

станів, СНІДу 

Результати обстеження 

занотовуйте в медичну 

карту хворого (форма 

f043_0). 

 

Кровоточивість ясен 

під час чищення 

зубів 

 

під час жування  

спонтанна  

Болючість ясен постійна  

при вживанні 

їжі 

 

Зміна кольору ясен почервоніння  

синюшність  

Зміна форми ясен   

Свербіж, печія ясен   

Наявність зубних 

відкладень 

  

Гіперчутливість зубів   

Рухомість зубів   

Зміна положення зубів   

Оголення шийок зубів   

Галітоз (неприємний 

запах з рота) 

  

Незадовільний 

загальний стан 

підвищення 

температури 

 

загальне 

нездужання 

 

слабкість  

інше  

Скарг немає, звертання 

з метою 

профілактичного 

огляду 

  

2. Зберіть анамнез 

захворювання: 

 

 

 

 

1. З’ясуйте його тривалість. 

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

захворювання. 

3. Характер перебігу хвороби. 

4. Проведене раніше лікування та його ефективність. 

Ретельно вивчіть історію 

хвороби пацієнта. 

Зверніть увагу на 

загально-соматичні 

захворювання, 

алергологічний анамнез. 
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 Ознайомтеся із 

виписками лікаря-

інтерніста, анамнезом 

попереднього лікування. 

12. Зберіть 

анамнез життя: 

1. З’ясуйте наявні та перенесені захворювання. 

2. Алергологічний анамнез. 

3. Наявність шкідливих звичок. 

4. Наявність захворювань пародонта в анамнезі у 

найближчих родичів. 

3.  Проведіть об’єктивне обстеження хворого: 

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

наявність патологічних змін на шкірі, асиметрії, стан 

губ, кутів рота, характер дикції, носового дихання, 

ступінь відкривання рота 

Оцініть взаємозв’язок 

між загальним станом 

хворого та проявами 

захворювання. 

Невідповідність 

загального стану проявам 

в порожнині рота 

дозволяють припустити 

наявність захворювань 

крові, ендокринної 

системи, шлунково-

кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів, 

СНІДу. 

2. Пальпацію 

лімфатичних вузлів. 

Проведіть порівняльну бімануальну пальпацію Оцініть щільність, 

болючість, спаяність 

підборідних, 

підщелепних, навколо 

ушних, заушних, 

потиличних, шийних, 

надключичних 

лімфатичних вузлів. 

3. Огляд порожнини 

рота: 

Оглянути: 

 присінок 

порожнини рота 

 

 

 слизову оболонки 

порожнини рота 

 

 

 

 прикус 

 

 

 зубні ряди 

 

 зуби 

 

 повести перкусію 

та зондування зубів 

(за показаннями) та 

визначення їх 

рухомості 

 

 стан ясен 

 

 провести 

пародонтальне 

зондування 

 

 провести 

Проведіть огляд порожнини рота, використовуючи 

набір стоматологічних інструментів. 

Оцініть: 

 колір та консистенцію слизової оболонки присінку, 

його глибину, стан і висоту прикріплення вуздечок та 

щічно-ясенних зв'язок 

 

 стан слизової оболонки щік, твердого піднебіння, 

м’якого піднебіння, язика, дна порожнини рота: колір, 

набряк, консистенцію, наявність патологічних 

елементів 

 

 наявність зубо-щелепних деформацій, аномалій 

прикусу та окремих зубів, скупченості зубів, дистопії 

 

 дефекти зубних рядів та травматичну оклюзію 

(первинну або вторинну) 

 

 наявність зубних відкладень; каріозних порожнин та 

неповноцінних пломб, особливо в пришийкових 

ділянках та на апроксимальних поверхнях зубів; 

неякісних ортопедичних конструкцій; оголення та 

гіперчутливості шийок зубів; наявність 

клиноподібних дефектів; зубів з захворюваннями 

пульпи та періодонта 

 

 

 оглянути з вестибулярного та орального боків: 

колір, набряк, консистенцію, зміну рельєфу, наявність 

патологічних елементів, щільність охоплення зубів, 

наявність ясенної кишені (глибина, характер 

ексудату), кровоточивість; рецесія ясен, ширина 

Зверніть увагу на 

виявлення місцевих 

подразників тканин 

пародонта. 
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пальпацію ясен прикріплених ясен 

 

 визначте болючість ясен при пальпації 

 визначте наявність та кількість ексудату 

 Спеціальні клінічні методи: 
1. Оцінити наявність 

зубних відкладень 

1. Візуалізуйте зубні відкладення за допомогою 

діагностичного барвника або маркера. 

2. Оцініть наявність над та під’ясенних зубних 

відкладень, їх кількість. 

Зубні відкладення в залежності 

від виду барвника 

забарвлюються в різні 

кольори: синій, світло-

коричневий, рожевий, 

малиновий, червоний тощо 

2. Оцінити рівень 

запалення ясен 

1. Візуалізуйте ділянки запалення ясен за 

допомогою проби Шіллера-Писарєва. 

2. Оцініть ступінь забарвлення ясен. 

Зміна кольору ясен: 

 відсутня - негативна - 

запальний процес відсутній 

 жовтий колір (від помірного 

до середнього) - слабо 

позитивна - помірне запалення 

 коричневий - позитивна - 

інтенсивне запалення 

3. Оцінити наявність 

виразкування зубо-

епітеліального 

прикріплення 

1. Проведіть пробу Парма. 

 

Відчуття печії або болю 

свідчить про наявність вираз 

кування зубо-епітеліального 

прикріплення 

4. Оцінити характер 

ексудату 

1. Проведіть бензидинову пробу. 

 

Зміна забарвлення турунди 

свідчить про наявність крові та 

гною в ексудаті: 

 поява синьо-зеленого 

забарвлення одразу - « +++» 

 через 3-15 с - «++» 

 через 15-16 с - «+» 

 між 1-2 хв - слабке зелене «-» 

4.  Рентгенологічне дослідження 
1. Описати 

ортопантомограму 

1. Оцінити якість рентгенограми (контрастність, 

чіткість, структурність, відсутність проекційних 

викривлень) 

2. Оцініть за рентгенограмою стан: 

 кортикальної пластинки альвеолярної кістки 

 міжкоміркових перегородок 

 періодонтальних щілин 

 щільність губчастої речовини кістки 

 

Зображення щелеп у вигляді 

«посмішки» - мінімальні 

проекційні викривлення. 

В нормі: 

 кортикальна пластинка 

альвеолярної кістки 

простежується безперервно у 

вигляді білої лінії (тіні), що 

вкриває міжкоміркові перего-

родки 

 вершини міжкоміркових 

перегородок сягають рівня 

емалево-цементного з’єднання 

 періодонтальні щілини 

рівномірні, 0,12-0,18 мм 

 рентгенологічна щільність 

компактної речовини не 

порушена (дрібнопетлистий 

малюнок) 

 

4.9. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному етапі 

практичного заняття: 

Таблиці, слайди, стоматологічне оснащення, інструменти, матеріали та тематичний 

пацієнт 

 

7. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 
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Тема: Альтернативні високоточні методи діагностики захворювань тканин пародонта 

(Система «Florida Probe» та ін.). 

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

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

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

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

Тестові завдання 

1. Клінічні методи обстеження стоматологічного хворого: 

A. Огляд, пародонтальне зондування, пальпація, капіляроскопія 

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

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

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

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

незначну рухомість зубів. Вкажіть найінформативніше діагностичне дослідження для 

уточнення діагнозу: 

A. Бензидинова проба 

B. Проба Шіллера-Писарєва 

C. Рентгенографія 

D. Проба за Парма 

E. Пародонтальне зондування 

3. Хвора, 20-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні 

жорсткої їжі. При огляді маргінальні ясна з вестибулярного боку на верхній та нижній 

щелепах набряклі, гіперемовані, з синюшним відтінком. Значні відкладення зубного 

каменю. Який метод рентгенологічного дослідження доцільно призначити в даному 

випадку? 

A. Прицільна контактна рентгенографія 

B. Ортопантомографія 

C. Електрорентгенографія 

D. Контрастна рентгенографія 

E. Рентгенокінематографія 

4. Основними рентгенологічними симптомами патологічних змін у тканинах пародонта є: 

зниження висоти міжкоміркових перегородок, деструкція кортикальної пластинки, 

апікальне розширення періодонтальних щілин, остеопороз кістки коміркового відростка, 

маргінальне розширення періодонтальних щілин. Визначте помилку: 

A. Деструкція кортикальної пластинки 

B. Остеопороз кістки коміркового відростка 

C. Маргінальне розширення періодонтальних щілин 

D. Зниження висоти міжкоміркових перегородок 

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

A. Пробу Парма 

B. Пробу Шіллєра-Писарева 

C. Пробу за Кулаженко 

D. Пробу з бензидином 

E. Пробу Кавецького 

6. Проба Шіллера-Писарєва проводиться з метою: 

A. Визначення характеру ексудату пародонтальної кишені 

B. Визначення наявності виразкування зубо-епітеліального прикріплення 

C. Визначення наявності та ступеня запалення ясен 

http://www.velopex.ru/par/flory/
http://www.floridaprobe.com.ua/florida-proub
http://www.youtube.com/watch?v=MccpyQJ6p60
http://veladent.ru/main/parodont/kartafp
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D. Візуалізації зубних відкладень 
E. Визначення глибини пародонтальної кишені 

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

A. Проби Парма 

B. Проби Шіллєра-Писарева 

C. Проби за Кулаженко 

D. Проби з бензидином 

E. Проби Кавецького 

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

проби Шіллєра-Писарева: 

A. Глікопротеїн 

B. Глюкоза 

C. Гепарін 

D. Гіалуронідаза 

E. Глікоген 

9. Хвора Л., 46-ти років, звернулась зі скаргами на кровоточивість ясен при чищенні зубів, 

неприємний запах з рота. При огляді: ясенні сосочки верхньої та нижньої щелеп застійно 

гіперемовані, набряклі, кровоточать при зондуванні. 33, 32, 31, 41, 42, 43 зуби рухомі у 

присінково-оральному напрямку в межах 1 мм. Визначте ступінь рухомості зубів. 

A. Патологічна рухомість IV ступеня 

B. Фізіологічна рухомість 

C. Патологічна рухомість І ступеня 

D. Патологічна рухомість ІІ ступеня 

E. Патологічна рухомість ІІІ ступеня 

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

щелепи, СНЩС, пазухи), можна отримати за допомогою: 

A. Прицільна внутрішньоротова контактна рентгенографія 

B. Збільшена панорамна рентгенографія 

C. Електрорентгенографія 

D. Панорамна томографія 

E. Рентгенокінематографія 

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

A. Опитування, огляд, пальпація, рентгенографія 

B. Опитування, огляд, пальпація, перкусія 

C. Сбір анамнезу, огляд, пальпація, перкусія 

D. Огляд, пальпація, перкусія, зондування 

E. Опитування, огляд, перкусія, зондування 

12. Пацієнт, 29-ти років, скаржиться на кровоточивість, болючість ясен під час їжі та 

чищення зубів. Об’єктивно: у фронтальній ділянці нижньої щелепи скупчення зубів, 

гіперемія, ціаноз ясен, розростання ясенних сосочків у межах 1/3 висоти коронок зубів. 

Значні відкладення зубного нальоту. Формалінова проба за Парма негативна. Яке 

дослідження необхідно провести для постановки точного діагнозу захворювання? 

A. Пробу Шіллєра-Писарева 

B. Бактеріологічне дослідження 

C. Пародонтальне зондування 

D. Рентгенологічне дослідження 

E. Пробу з бензидином 


