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ТЕМА 1: Загальні принципи та план лікування хворих на генералізований пародонтит. 

Складання плану лікування. 

       Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Надо лечить больного, а не болезнь. 

           М. Я. Мудров 
 

Лікування генералізованого пародонтиту є складною проблемою. Її вирішення 

потребує глибокої та всебічної підготовки лікаря-стоматолога. Це пов’язано з тим, що 

клініка генералізованого пародонтиту обумовлена не тільки значною різноманітністю 

проявів захворювання в складному анатомо-фізіологічному комплексі тканин пародонта, але 

і загальним станом реактивності організму. Дія (навіть дуже інтенсивна) тільки на окремі 

ланки патогенезу не забезпечує остаточного вилікування даної категорії пацієнтів. Тому, 

план лікування для кожного хворого складається індивідуально, за принципом комплексної 

терапії, що поєднує місцеве лікування пародонта з загальним впливом на організм. 

Незалежно від причини, яка викликала зміни в пародонті, загальна та місцева терапія є 

обов’язковою та необхідною частиною заходів, направлених на отримання позитивного 

результату – вилікування чи стабілізації процесу. 

Сучасний підхід до лікування захворювань пародонта поєднує комплекс 

консервативних, хірургічних, ортопедичних, ортодонтичних і фізіотерапевтичних заходів в 

умовах диспансерного нагляду за хворими. Необхідність акцентування та обсяг проведення 

заходів обумовлені індивідуальними особливостями загального та пародонтального статусу 

хворого, що повинно бути враховане при складанні плану лікування. 

 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- цілі лікування генералізованого пародонтиту; 

- принципи лікування генералізованого пародонтиту; 

- види лікування генералізованого пародонтиту; 

- методи лікування генералізованого пародонтиту, показання до їх використання; 

- принципи складання плану лікування хворого на генералізований пародонтит; 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- методикою складання плану лікування хворого на генералізований пародонтит; 

Вміти (α-ІІІ): 

- скласти план лікування хворого на генералізований пародонтит, враховуючи 

загальносоматичний та стоматологічний статус хворого (клінічні, лабораторні та 

рентгенологічні дані, а також додаткові методи дослідження); 

Творчий рівень (α-ІV): 

- дослідити питання щодо стандартів лікування генералізованого пародонтиту (Наказ МОЗ 

України №566 від 23.11.2004р.). 

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

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

2. Етіологію та патогенез генералізованого пародонтиту. 
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3. Механізм та фази розвитку запального процесу в тканинах пародонта, основні принципи 

протизапальної терапії. 

4. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту різного ступеня розвитку 

та перебігу. 

5. Принципи диференційної діагностики захворювань тканин пародонта. 

Вміти: 

1. Проводити обстеження хворого на генералізований пародонтит (суб’єктивне, об’єктивне 

обстеження, визначати гігієнічні, гінгівальні та пародонтальні стоматологічні індекси та 

інтерпретувати їх результати). 

2. Оцінити дані рентгенологічного та лабораторного дослідження хворого на 

генералізований пародонтит. 

3. Заповнювати медичну документацію. 

 

3.2 Зміст теми заняття 

 

Генералізований пародонтит (ГП) виникає внаслідок дії загальних та місцевих 

факторів і супроводжується порушенням метаболізму, зниженням бар’єрної функції як 

пародонта, так і всього організму. Це обумовлює необхідність комплексного підходу до 

лікування хворого на генералізований пародонтит. 

При місцевому лікуванні комплексний підхід включає консервативні, хірургічні, 

ортопедичні та фізіотерапевтичні методи. Об’єм та послідовність їх застосування 

визначається клінічними проявами захворювання та загальносоматичним станом хворого в 

кожному конкретному випадку. 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етіотропне Патогенетичне Симптоматичне 

Принципи лікування генералізованого пародонтиту 

Індивідуальність Комплексність Цілеспрямованість 

Загальне

сність 

Місцеве

ність 

Загальне

сність 

Місцеве Загальне Місцеве 
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Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцеве лікування: 
 

Консервативні методи: 

Мета: усунення запалення слизової оболонки ясен, нормалізація метаболічних та 

функціональних процесів тканин пародонта. 

Показання: симптоматичний катаральний гінгівіт, виразковий гінгівіт, гіпертрофічний 

гінгівіт (гранулююча форма, фіброзна форма - І ступінь), ГП, початкового ступеня. 

Заходи: 

 усунення місцевих подразників (зубні відкладення, каріозні порожнини, нераціональні 

протези, неповноцінні пломби, патологія прикусу, травматична оклюзія тощо) 

 усунення клінічних симптомів захворювання (медикаментозна терапія симптоматичного 

гінгівіту, пародонтальних кишень (глибиною до 3 мм), підвищеної чутливості зубів) 

 патогенетична дія на дистрофічно-запальний процес (нормалізація обмінних, 

мікроциркуляторних процесів, стимуляція місцевих репаративних процесів) 

 раціональна гігієна порожнини рота (навчання, вибір засобів, складання алгоритму, 

контроль) 
 

 

Хірургічні методи: 

Цілі лікування генералізованого пародонтиту 

 
Усунення найбільш вірогідних етіологічних та патогенетичних 

факторів 

Усунення місцевих подразників тканин пародонта 

Ліквідація запалення тканин пародонта 

Ліквідація або зменшення глибини пародонтальних кишень 

Створення або відновлення функціональної оклюзії 

Призупинення дистрофічного процесу 

Стимуляція процесів регенерації 

Відновлення порушених функцій тканин пародонта 

Збереження зубного ряду як єдиної функціональної динамічної 

системи 

Збереження (відновлення) здоров’я пацієнтів 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Мета: усунення пародонтальних кишень, усунення аномалій м’яких тканин порожнини 

рота. 

Показання: гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма ІІ-ІІІ ступінь; ГП І, ІІ, ІІІ ступеня. 

Аномалії прикріплення вуздечок губ та язика, мілкий присінок порожнини рота. 

Заходи: 

 гінгівальна хірургія (ГП, І ступеня, пародонтальні кишені глибиною > 3 мм, наявність 

кісткових кишень): 

 кюретаж (закритий, відкритий, вакуум-кюретаж, кріокюретаж, діатермокоагуляція) 

 гінгівотомія (пародонтальний абсцес) 

 гінгівоектомія (гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма ІІ, ІІІ ступінь) 

 мукогінгівальна хірургія (френотомія, френектомія, формування присінку порожнини рота) 

 гінгівоостеопластика (ГП, ІІ, ІІІ ступеня) 

 мукогінгівоостеопластика 

 видалення зубів, що не підлягають лікуванню 
 

Ортопедичні методи: 

Мета: усунення травматичної оклюзії (оклюзійної травми). 

Показання: патологічна рухомість зубів, відсутність зубів, наявність супраконтактів 

Заходи: 

 вибіркове пришліфування 

 шинування (тимчасове, постійне) 

 раціональне протезування (тимчасове, постійне) 
 

Фізіотерапевтичні методи: 

Мета: вплив на окремі патогенетичні ланки запального та дистрофічного процесів, та як 

вид симптоматичної терапії. 

Показання: генералізований пародонтит (початковий, І, ІІ, ІІІ ступінь) 

Заходи: 

 ультразвук (видалення зубних відкладень) 

 електрофорез, УВЧ, дарсонвалізація (зменшення процесів запалення ясен) 

 діатермокоагуляція, кріодеструкція (лікування пародонтальних кишень) 

 масаж, гідротерапія (нормалізація процесів мікроциркуляції) тощо 

 

Загальне лікування: 

 
Мета: покращення загальносоматичного стану хворого, підвищення опірності організму. 

Показання: генералізований пародонтит (початковий, І, ІІ, ІІІ ступінь) 

Заходи: 

 консультація суміжних спеціалістів (терапевт, ендокринолог, імунолог, невропатолог та 

ін.), виявлення та лікування фонової патології 

 корекція функцій залоз внутрішньої секреції (статевих, щитоподібної, підшлункової, 

кори наднирників) 

 збалансоване харчування, вітамінотерапія, остеотропна терапія (макро- та мікроелементи, 

антирезорбенти) 

 нормалізація обміну речовин 

 імунокорегуюча терапія 
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 антибактеріальна, гіпосенсибілізуюча терапія 

Треба пам’ятати, що місцеве та загальне лікування - це поняття умовне. Усунення 

місцевих травмувальних факторів та запального процесу має і загальнооздоровче значення. 

Водночас поліпшення загального стану, раціональне лікування фонової патології 

забезпечують ефективність місцевої терапії в коротший термін. І навпаки, погіршення 

загального стану призводить до загострення патологічного процесу в тканинах пародонта. 

Схема 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4 

Фази лікування генералізованого пародонтиту 

Фаза 1 

Фаза 2 

Фаза 3 

Фаза 4 

Усунення усіх імовірних етіологічних факторів та 

подразників тканин пародонта, медикаментозне лікування 

симптоматичного гінгівіту та пародонтальних кишень: 

1. Усунення етіологічних чинників або зменшення їх ушкоджувального 

впливу на тканини пародонта. 

2. Усунення запальних явищ у тканинах пародонта (симптоматичного 

гінгівіту). 

3. Ліквідація чи зменшення глибини пародонтальних кишень зі 

створенням мінімальної глибини ясенної борозни. 

4. Створення функціональної оклюзії за допомогою вибіркового 

пришліфування зубів, раціонального тимчасового шинування, 

ортодонтичного лікування та постійного протезування. 

5. Проведення подальшого постійного раціонального догляду за 

тканинами пародонта як стоматологом, так і самостійно пацієнтом. 

Хірургічне лікування захворювань пародонта із 

подальшими реабілітаційними заходами: 

1. Ліквідація чи значне зменшення глибини пародонтальних кишень. 

2. Відновлення архітектоніки кістки коміркового відростка (використання 

методів спрямованої тканинної регенерації). 

3. Корекція слизово-ясенних дефектів (вуздечки, мілкий присінок, 

збільшення ділянки прикріплених ясен тощо). 

4. У разі необхідності - подальше використання імплантів. 

Реставраційне лікування. Постійне протезування: 

1. Медико-профілактичні заходи згідно з термінами диспансерного 

спостереження за хворим. 

2. Раціональне постійне протезування зубів з використанням шин та шин 

протезів. 

Підтримувальна терапія, диспансерне спостереження: 

1. Підтримувальне лікування пародонта. 

2. Підвищення рівня гігієни порожнини рота. 

3. Повторне видалення зубних відкладень і оброблення поверхні коренів. 

4. Хірургічні втручання. 
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Загальний план лікування хворого на генералізований пародонтит 

1. Усунення місцевих 

подразників 

 

2. Ортопедичне 

лікування 

1. Навчання та контроль індивідуальної гігієни порожнини рота 
2. Видалення зубних відкладень 
3. Лікування карієсу та його ускладнень 
4. Заміна неякісних пломб та ортопедичних конструкцій 
5. Ортодонтичне лікування 
6. Ортопедичне лікування 

1. Усунення травматичної оклюзії 
2. Створення ковзної оклюзії 
3. Тимчасове шинування рухомих зубів 

4. Раціональне протезування та постійне шинування рухомих зубів 

3. Медикаментозне 

лікування 
Місцеве 

1. Антимікробна терапія: 

 антисептики 

 антипротозойні 

 протигрибкові 
2. Знеболювальні засоби 
3. Протизапальна терапія: 

 протизапальні 

 гіпосенсибілізуючі 

 протинабрякові 

 некролітичні 

 інгібітори ферментів 
4. Нормалізація процесів 
мікроциркуляції 
5. Вплив на метаболізм тканин 
пародонта 
6. Стимуляція репаративної 
регенерації 
7. Стимуляція епітелізації 

Загальне 

1. Антибактеріальна терапія 
2. Протизапальна терапія 
3. Гіпосенсибілізуюча терапія 
4. Нормалізація процесів 
мікроциркуляції 
5. Вплив на процеси обміну 
речовин 
6. Стимуляція репаративної 
регенерації 
7. Седативна терапія 
8. Імунокорегуюча терапія 
9. Вітаміно та остеотропна 

терапія 

4. Хірургічне 

лікування 
1. Кюретаж 
2. Гінгівотомія 
3. Гінгівоектомія 
4. Клаптеві операції з застосуванням спрямованої тканинної регенерації 

5. Фізіотерапевтичне 

лікування 

1. Електролікування 
2. Ультразвукова терапія 
3. Гідролікування 
4. Світлолікування 
5. Озонотерапія 
6. Вакуумтерапія 
7. Масаж 

8. Термотерапія тощо 

6. Загальне лікування
*
 1. Лікування фонових загальносоматичних захворювань 

2. Збалансоване харчування 
3. Регуляція процесів обміну речовин 
4. Регуляція неспецифічної реактивності організму 
5. Загальнозміцнювальне лікування 
6. Седативна терапія тощо 

*проводиться одночасно з місцевим лікуванням 
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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 Заболевания пародонта: учеб. пособие / А.В. Борисенко. - К.: ВСИ 

«Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты терапевтической стоматологии). 

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

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

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

Здоров’я, 2000. – 464 с. 

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

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

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

Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 

 

Додаткова: 

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

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

2. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. 

Е.В. Боровского М. : Медицина, 2011.- 340 с. 

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. Герелюк В.І. Фармакотерапія в стоматології. Методичний посібник. / В.І. Герелюк, Н.В. 

Нейко, Т.Д. Павлюк, В.В. Материнський - Івано-Франківськ, 2000. - 58 с. 

5. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, 

А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  

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

7. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. 

Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 

8. Ефанов О.И. Физиотерапия стоматологических заболеваний. / О.И. Ефанов, Т.Ф. 

Дзанагова - М.: Медицина, 1980. - 296 с. 

9. Курякина Н.В. Хирургические вмешательства на тканях пародонта. / Н.В. Курякина, О.А. 

Алексеева - М.: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд.НГМА, 2004. - 153с. 

10. Курякина Н.В. Заболевания пародонта. / Н.В. Курякина, Т.Ф Кутепова - М. : 

Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство НГМА, 2000. - 160с. 

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

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

322 с. 

12. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологи / Л.М. Лукиных., 

О.А Успенская - Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2005- 36 с. 

13. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
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14. Мельничук Г.М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / 

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

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

Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-Франківськ, 2011. – 328 с. 

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

256 с. 

17. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико 

лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 

18. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: 

ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 

19. 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. 

20. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 

 

Електронні джерела: 

1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf 

2. http://bone-surgery.ru/view/obschie_principy_lecheniya_zabolevanij_parodonta/ 

3. http://stopparodontoz.ru/parodontoz-lechenie-i-profilaktika-zabolevaniya/ 

4. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/obschee-lechenie-zabolevanij-

parodonta.html?Itemid=76 

5. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/suschnost-kompleksnoj-terapii-zabolevanij-parodonta.-

mestnoe-lechenie-parodontita.html?Itemid=76 

6. http://www.eurolab.ua/diseases/2379/ 

7. http://www.parodont.ru/freeindex.html 

8. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/stomatology/2011_2/Pages%20149.pdf 

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

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

 

3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

1.  Цілі лікування генералізованого 

пародонтиту. 

1. Зазначте цілі лікування генералізованого 

пародонтиту. 

 

2.  Принципи лікування 

генералізованого пародонтиту. 

1. Зазначте принципи лікування генералізованого 

пародонтиту. 

2. Поясніть принцип індивідуальності у лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит. 

3. Поясніть принцип комплексності у лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит. 

4. Поясніть принцип цілеспрямованості у 

лікуванні хворих на генералізований пародонтит. 

 

3.  Види лікування генералізованого 

пародонтиту. 

1. Зазначте сутність етіотропного, 

патогенетичного та симптоматичного лікування 

хворих на генералізований пародонтит. 

2. Загальна та місцева терапія у комплексному 

лікування хворих на генералізований пародонтит. 

 

4.  Методи лікування генералізованого 1. Зазначте методи лікування хворих на  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf
http://stopparodontoz.ru/parodontoz-lechenie-i-profilaktika-zabolevaniya/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/obschee-lechenie-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/obschee-lechenie-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/suschnost-kompleksnoj-terapii-zabolevanij-parodonta.-mestnoe-lechenie-parodontita.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/suschnost-kompleksnoj-terapii-zabolevanij-parodonta.-mestnoe-lechenie-parodontita.html?Itemid=76
http://www.eurolab.ua/diseases/2379/
http://www.parodont.ru/freeindex.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/stomatology/2011_2/Pages%20149.pdf
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards.html
http://www.pharma-center.kiev.ua/view/b_smd
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№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

пародонтиту. генералізований пародонтит. 

2. Консервативне лікування хворих на 

генералізований пародонтит. Мета, показання та 

протипоказання до проведення, методи та засоби. 

3. Хірургічне лікування хворих на 

генералізований пародонтит. Мета, показання та 

протипоказання до проведення, методики. 

4. Ортопедичне лікування хворих на 

генералізований пародонтит. Мета, показання та 

протипоказання до проведення, методики. 

5. Фізіотерапевтичне лікування хворих на 

генералізований пародонтит. Мета, показання та 

протипоказання до проведення, методики. 

5.  Принципи складання плану 

лікування хворого на 

генералізований пародонтит. 

1. Етапи (Фази) лікування генералізованого 

пародонтиту. 

2. Зазначте загальні принципи складання плану 

лікування хворого на генералізований 

пародонтит. 

 

 
3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Основні принципи лікування хворих на генералізований пародонтит. 

2. Поняття комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит. 

3. Види лікування хворого на генералізований пародонтит. 

4. Основні етапи (Фази) комплексного лікування хворого на генералізований пародонтит. 

5. Основні пункти плану комплексного лікування хворого на генералізований пародонтит. 

6. Показання до хірургічного, ортопедичного та фізіотерапевтичного лікування хворого з 

патологією тканин пародонта. 

7. Місцева медикаментозна терапія як елемент комплексного лікування хворого на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу. Основна мета. 

8. Загальна фармакотерапія у комплексному лікуванні хворого на генералізований 

пародонтит. Основна мета. 

9. Хірургічні методи лікування у комплексній терапії хворого на генералізований 

пародонтит. Основна мета. 

10. Ортопедичні методи лікування у комплексній терапії хворого на генералізований 

пародонтит. Основна мета. 

11. Фізіотерапевтичні методи лікування у комплексній терапії хворого на генералізований 

пародонтит. Основна мета. 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

1. Поняття комплексності в лікуванні хворих на генералізований пародонтит включає 

застосування: 

а) загального лікування 

б) етіотропної терапії 

в) місцевого лікування 

г) патогенетичної терапії 

д) консервативного лікування 

е) симптоматичної терапії 

є) хірургічного лікування 
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ж) ортопедичного лікування 

Відповідь: б, г, е. 

2. Встановіть правильну послідовність при складанні плану місцевого лікування хворого на 

генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічного перебігу: 

а) усунення травматичної оклюзії: вибіркове пришліфування, тимчасове шинування та 

протезування 

б) хірургічне лікування 

в) диспансерне спостереження та підтримуюча терапія 

г) медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту 

д) усунення місцевих подразнювальних факторів 

е) ортопедичне лікування: постійне шинування та протезування 

Відповідь: д, а, г, б, е, в. 

3. Зазначте сутність етапів комплексного лікування генералізованого пародонтиту: 

Фази лікування 

генералізованого пародонтиту 
Мета 

1. Фаза І A. Реставраційне лікування. Постійне протезування 

2. Фаза ІІ B. Підтримувальна терапія, диспансерне спостереження 

3. Фаза ІІІ C. Усунення усіх імовірних етіологічних факторів та 

подразників тканин пародонта, медикаментозне 

лікування симптоматичного гінгівіту та пародонтальних 

кишень 

4. Фаза IV D. Хірургічне лікування захворювань пародонта із 

подальшими реабілітаційними заходами 

Відповідь: 1 - С; 2 - D; 3-А; 4 - В. 

4. Заповніть таблицю: 

Загальний план лікування хворого на генералізований пародонтит 
Етапи лікування Засоби 

1. Усунення місцевих подразників 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2.  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

3.    
4.  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

6.  1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

6. 

Відповідь: див. схему №3 

В. Задачі для самоконтролю: 

Задача 1 

Хворий С., 38-ми років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен, яка 

посилюється під час чищення зубів, свербіж ясен. Хворіє 4 роки. Об’єктивно: 

 

 
 

Пародонтальне зондування - кишені 1,5 мм, незначний серозний ексудат, 

кровоточивість - ІІ бали. При цитологічному дослідженні у вмісті пародонтальних кишень 

виявлені численні коки, гриби роду Candida. Рентгенологічно: 

 

 
 

Встановіть діагноз. Визначте план лікування. 

 

 

 

1 

1 
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Відповідь: 

Діагноз: Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. 

План лікування (орієнтовна схема): 

Фаза І: 

1. Консультація терапевта, визначення та лікування фонових загальносоматичних 

захворювань (спеціалісти відповідного профілю). 

2. Збалансоване харчування. 

3. Імунокорегуюча терапія. 

4. Вітаміни групи С, Р, А; мінеральні комплекси (кальцієвмісні препарати). 

5. Усунення місцевих подразнювальних факторів: проведення професійної гігієни, санація 

порожнини рота (раціональне відновлення контактних пунктів 21, 25 зубів), вибіркове 

пришліфування зубів; 

6. Лікування симптоматичного катарального гінгівіту: 

 навчання та контроль індивідуальної гігієни порожнини рота; 

 протизапальна терапія: 

 антисептики (на основі хлоргексидину, гексетидину тощо); 

 протинабрякові засоби; 

 протимікробні засоби (протигрибкові); 

 протизапальні засоби (нестероїдні); 

 засоби, що стимулюють епітелізацію 

Фаза ІІ: 

1. Відсутні показання до хірургічного лікування 

Фаза ІІІ: 

1. Контроль оклюзійних співвідношень (вибіркове пришліфування зубів) 

Фаза ІV: 

1. Підтримувальна терапія: проведення професійної гігієни; контроль рівня індивідуальної 

гігієни, фізіотерапія 

2. Диспансерний нагляд. 
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Задача 2 

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

анамнезу: вагітна, 32 тижні. Об’єктивно: Зубні відкладення в помірній кількості. Ясна 

слабкоболісні при пальпації. Патологічної рухомості зубів не виявлено. Пародонтальні 

кишені глибиною 3-5 мм. В ділянці 36, 37 зубів - пародонтальна кишеня 6 мм, серозний 

ексудат. Помірна кількість зубних відкладень. Скупченість зубів фронтальної ділянки 

нижньої щелепи. 

 

 
 

Рентгенологічно: 

 
Встановіть діагноз. Складіть план лікування. 

 

 

 

 

2 

2 
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Відповідь: 

Діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма. 

План лікування (орієнтовна схема): 

До пологів (за узгодженням з лікарем-гінекологом): 

Фаза І: 

1. Збалансоване харчування. 

2. Вітаміни групи С, Р мінеральні комплекси (кальцієвмісні препарати). 

3. Усунення місцевих подразнювальних факторів: проведення професійної гігієни, 

вибіркове пришліфування зубів; 

4. Місцеве лікування симптоматичного гіпертрофічного гінгівіту: 

 навчання та контроль індивідуальної гігієни порожнини рота; 

 протизапальна терапія: 

 антисептики (рослинного походження); 

 протинабрякові засоби; 

 

Після пологів: 

Оцінка клініко-рентгенологічного статусу (можлива самоліквідація явищ гіпертрофії ясен) 

Фаза І: 

1. Виявлення фонової загальносоматичної патології (спеціалісти відповідного профілю). 

2. Збалансоване харчування. 

3. Вітаміни групи С, Р, А мінеральні комплекси (кальцієвмісні препарати). 

4. Усунення місцевих подразнювальних факторів: контроль оклюзійних взаємовідношень, 

ортодонтичне лікування. 

5. Лікування симптоматичного гінгівіту (за показаннями). 

Фаза ІІ: 

1. Кюретаж пародонтальної кишені в ділянці 36, 37 зубів. 

Фаза ІІІ: 

1. Раціональне протезування 36 зуба, відновлення контактного пункту. 

Фаза ІV: 

1. Підтримувальна терапія: проведення професійної гігієни; контроль рівня індивідуальної 

гігієни, фізіотерапія 

2. Диспансерний нагляд. 
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Задача 3 

Хвора В., 46-ти років, звернулась зі скаргами на кровоточивість ясен, рухомість зубів, 

неприємний запах з рота. Хворіє протягом 12 років. Супутні захворювання: цукровий діабет 

в стадії ремісії, хронічний гастрит, алергія до препаратів нітрофуранового ряду. Об’єктивно: 

 

 
 

В ділянці всіх зубів є глибокі (4-6 мм) пародонтальні кишені з рясним гнійними 

виділеннями. Рухомість 32, 31, 41, 42 зубів - ІІ ступеня, 17, 16, 15 25 зубів ІІ-ІІІ ступеня. 

Ротова порожнина несанована. 

При цитологічному дослідженні у вмісті пародонтальних кишень виявлені численні 

трихомонади. 

Рентгенологічно: 

 

 

Встановіть діагноз. Визначте план лікування. 

 

3 

3 
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Відповідь: 

Діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг, симптоматичний 

катаральний гінгівіт. 

План лікування (орієнтовна схема): 

Фаза І: 

1. Лікування фонових загальносоматичних захворювань (спеціалісти відповідного 

профілю). 

2. Загальна антибактеріальна терапія (остеотропні антибактеріальні препарати широкого 

спектру дії тощо). 

3. Лікування симптоматичного катарального гінгівіту: 

 навчання та контроль індивідуальної гігієни порожнини рота; 

 протизапальна терапія: 

 антисептики (на основі метронідазолу, хлоргексидину, гексетидину тощо. Виключити 

застосування препаратів нітрофуранового ряду - фурацилін, фурагін, фурадонін 

тощо); 

 знеболюючі; 

 протимікробні засоби (антипротозойні); 

 протизапальні засоби (нестероїдні); 

 в фазі епітелізації - кератопластики та засоби, що стимулюють епітелізацію 

4. Після усунення явищ загострення запального процесу: 

 усунення місцевих подразнювальних факторів: 

 проведення професійної гігієни, 

 санація ротової порожнини, ендодонтична підготовка 16, 15, 14, 25, 27 зубів, 

 шинування зубів, 

 вибіркове пришліфування зубів; 

 консультація ортопеда-стоматолога з раціонального протезування; 

 продовження терапії симптоматичного гінгівіту (нормалізація процесів мікроциркуляції, 

вплив на метаболізм тканин пародонта) 

5. Збалансоване харчування. 

6. Імунокорегуюча терапія. 

7. Вітаміни групи С, Р, А; мінеральні комплекси. 

Фаза ІІ: 

1. Видалення 17, 28, 38(?) зуба. 

2. Відкритий кюретаж. 

Фаза ІІІ: 

1. Раціональне постійне протезування. 

2. Контроль та корекція оклюзійних співвідношень. 

Фаза ІV: 

3. Підтримувальна терапія: проведення професійної гігієни; контроль рівня індивідуальної 

гігієни, фізіотерапія 

4. Диспансерний нагляд 
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Задача 4 

Хворий П., 45-ти років, звернувся зі скаргами на кровоточивість та болючість ясен, ↑ 

Т тіла до 37,5
0
С. Скарги з’явились 3 дні тому, після переохолодження. Об’єктивно: 

Пародонтальні кишені глибиною 4-5 мм. Рухомість 32, 31, 41, 42 зубів ІІ ступеня. 

 

 
 

При цитологічному дослідженні вмісту пародонтальних кишень виявлені спірохети 

Венсана в значній кількості. Рентгенологічно: 

 

 
 

Встановіть діагноз. Складіть план лікування. 

 

 

 

 

 

4 

4 
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Відповідь: 

Діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг, симптоматичний 

виразковий гінгівіт. 

План лікування(орієнтовна схема): 

Фаза І: 

1. Виявлення та лікування фонових загальносоматичних захворювань (спеціалісти 

відповідного профілю). 

2. Лікування симптоматичного виразкового гінгівіту: 

 навчання та контроль індивідуальної гігієни порожнини рота; 

 протизапальна терапія: 

 антисептики (перекис водню, перманганат калію); 

 протеолитические ферменты; 

 протимікробні засоби (антипротозойні); 

 протизапальні засоби (нестероїдні); 

 в фазі епітелізації - кератопластики та засоби, що стимулюють епітелізацію 

3. Дезінтоксикаційна терапія. 

4. Імунокорегуюча терапія. 

5. Збалансоване щадне харчування. 

6. Вітаміни групи С, Р, А; мінеральні комплекси (кальцієвмісні препарати). 

7. Усунення місцевих подразнювальних факторів: проведення професійної гігієни, санація 

порожнини рота, вибіркове пришліфування зубів, шинування фронтальних зубів верхньої 

та нижньої щелепи; 

Фаза ІІ: 

1. Гінгівостеопластика. 

Фаза ІІІ: 

1. Контроль та корекція оклюзійних взаємовідношень. 

Фаза ІV: 

1. Підтримувальна терапія: проведення професійної гігієни; контроль рівня індивідуальної 

гігієни, фізіотерапія 

2. Диспансерний нагляд 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

 

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

скарги, зібрати анамнез захворювання та життя). 

2. Провести об’єктивне обстеження хворого на генералізований пародонтит (зовнішній 

огляд, пальпацію лімфатичних вузлів; огляд порожнини рота). 

3. Провести індексну оцінку стану тканин пародонта хворого на генералізований 

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

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

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

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

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

5. Інтерпретувати дані рентгенологічного дослідження (ортопантомограми тощо). 

6. Провести диференційну діагностику генералізованого пародонтиту. 

7. На підставі результатів обстеження хворого обґрунтувати діагноз захворювання 

(попередній або заключний). 
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8. Скласти план комплексного лікування хворого на генералізований пародонтит, 

враховуючи дані загальносоматичного та стоматологічного статусу (клінічні, лабораторні 

та рентгенологічні дані, а також результати додаткових методів дослідження). 

 

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

професійними вміннями 

№ Завдання Вказівки Примітки 
1.  Отримайте медичну 

карту хворого (форма 

f043_0). 

Для первинного пацієнта карта 

виписується в реєстратурі. 

При повторному огляді пацієнт 

отримує карту в реєстратурі. 

Інформація в карту записується 

повністю, допустимі тільки 

загальноприйняті скорочення та 

абревіатури. 

2.  Проведіть 

стоматологічне 

обстеження хворого на 

генералізований 

пародонтит. 

Суб’єктивне:  

 запитайте скарги, анамнез 

захворювання та життя. 

Об’єктивне: 

 Зовнішній огляд 

 Огляд порожнини рота - стан: 

 слизової оболонки (щік, твердого 

піднебіння, м’якого піднебіння, 

язика, дна порожнини рота), 

 прикусу, 

 зубних рядів, 

 окремих зубів 

 Огляд ясен 

 

Опитування проводиться 

цілеспрямовано. 

! Зверніть увагу на симптоми, що 

дозволяють припустити наявність 

проявів захворювання крові, 

ендокринної системи, шлунково-

кишкового тракту, імунодефіцитних 

станів тощо. 

Ретельно вивчіть історію хвороби 

пацієнта.  

! Зверніть увагу на вік пацієнта, наявні 

або перенесені загально-соматичні 

захворювання. З’ясуйте можливу 

вагітність у жінок. Запитайте про 

прийом медикаментів з метою лікування 

загально-соматичної патології. 

Ознайомтесь із виписками лікаря-

інтерніста, анамнезом попереднього 

лікування. 

! Зверніть особливу увагу на виявлення 

місцевих подразників тканин пародонта 

(патології прикусу, дефектів зубних 

рядів, травматичної оклюзії, зубних 

відкладень, каріозних порожнин та 

неповноцінних пломб, особливо в 

пришийкових ділянках та на 

апроксимальних поверхнях зубів; 

неякісних ортопедичних конструкцій; 

наявність клиноподібних дефектів; зубів 

з захворюваннями пульпи та періодонта 

тощо). 

Результати обстеження занотовуйте в 

медичну карту хворого (форма f043_0). 

3.  Проведіть індексну 

оцінку стану тканин 

пародонта хворого на 

генералізований 

пародонтит. 

Оцініть гігієну порожнини рота: 

індекс Федорова-Володкіної або 

Green-Vermillion. 

Оцініть рівень запалення ясен: 

проба Шіллера-Писарєва, індекс 

РМА (в модифікації Parma), індекс 

кровоточивості SBI. 

! Зверніть увагу: Недостатній догляд за 

ротовою порожниною є одним з 

головних чинників розвитку хронічного 

запалення тканин пародонта, 

інтоксикації та аутоалергізації місцевих 

тканин та організму вцілому, розвитку 

дисбіозу порожнини рота. 

Динамічне спостереження за зміною 

показників ясенних індексів дозволяє 
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оцінити адекватність та успішність 

лікування. 

4.  Призначте додаткові 

методи обстеження та 

консультацію інших 

спеціалістів. 

Інтерпретуйте дані 

лабораторного 

обстеження. 

За показаннями: гемограма, аналіз 

крові на цукор, цитологічне 

дослідження вмісту пародонтальної 

кишені, РАМ, еміграція лейкоцитів 

за Ясиновським тощо. 

! Зверніть увагу: Захворювання тканин 

пародонта часто є первинними 

симптомами інших тяжких 

загальносоматичних захворювань: 

захворювань крові, ендокринної 

системи, шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів, СНІДу. 

Обґрунтоване та своєчасне призначення 

додаткових методів обстеження, 

правильна інтерпретація їх результатів 

дозволяє провести ранню діагностику 

цих станів та вчасно розпочати 

лікування. 

5.  Інтерпретуйте дані 

рентгенологічного 

дослідження. 

Опишіть ортопантомограму, 

визначте наявність дистрофічних 

змін кісткової тканини. 

! Зверніть увагу на наявність деструкції 

кортикального шару, резорбції 

міжальвеолярних перетинок, 

розширення періодонтальних щілин та 

остеопорозу губчастої речовини кістки. 

6.  Проведіть 

диференційну 

діагностику 

генералізованого 

пародонтиту. 

Диференціюйте генералізований 

пародонтит за ступенем розвитку, 

перебігом та з іншими 

дистрофічно–запальними 

захворюваннями пародонта. 

Для диференціації та підтвердження 

діагнозу використовуйте дані 

проведеного обстеження. 

7.  На підставі 

проведеного 

обстеження хворого 

обґрунтуйте діагноз 

захворювання 

(попередній або 

заключний). 

Зазначте розповсюдженість, 

нозологічну одиницю, ступінь 

розвитку, перебіг захворювання, 

вид симптоматичного гінгівіту. 

Приклад: Генералізований пародонтит, 

ІІ ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. 

8.  Складіть план 

комплексного 

лікування хворого на 

генералізований 

пародонтит. 

Визначте показання, послідовність 

проведення та об’єм проведення 

лікування генералізованого 

пародонтиту (консервативного, 

хірургічного, ортопедичного, 

фізіотерапевтичного) залежно від 

перебігу, ступеня розвитку 

захворювання та 

загальносоматичного стану 

хворого. 

! Увага. При складанні плану лікування 

врахувати загальносоматичний стан 

хворого 

 

Зазначте (за показаннями) заходи: 

етіотропної (загальної, місцевої), 

патогенетичної (загальної, місцевої), 

симптоматичної (загальної, місцевої) 

терапії. 

! Зверніть увагу: Врахувати стадію 

запального процесу (альтерація, 

ексудація, проліферація). 
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4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному етапі 

практичного заняття: 

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

пацієнт 

 

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 

Тема: Стандарти надання медичної допомоги в Україні. Спеціальність «Стоматологія 

терапевтична»: генералізований пародонтит. 

Джерела: 

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

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

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

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

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

1.  Принципи лікування генералізованого пародонтиту: 

A. Індивідуальність, комплексність, цілеспрямованість 

B. Індивідуальність, комплексність 

C. Комплексність, раціональність 

D. Цілеспрямованість, послідовність 

E. Біологічна доцільність, індивідуальність, комплексність 

2.  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 

3.  Встановіть правильну послідовність при складанні плану місцевого лікування хворого на 

генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічного перебігу: 1- хірургічне лікування, 2- 

диспансерне 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 

4.  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 

B. Хірургічний 

C. Ортопедичний 

D. Фізіотерапевтичний 

E. Кюретаж пародонтальних кишень 

5.  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 

6.  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 

7.  Хворій, 44-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня, 
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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 

8.  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 

E. Кюретаж пародонтальних кишень 

9.  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 

10.  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 

11.  Жінка, 32-х років, скаржиться на кровоточивість ясен протягом останніх трьох років. В 

анамнезі часті застудні захворювання, операція з приводу мастопатії рік тому. Об’єктивно: 

ясна набряклі, застійно гіперемовані, кровоточать при доторканні. Шийки зубів оголені на 1-

1,5 мм. Пародонтальні кишені глибиною 1-2 мм з незначними виділеннями. Зуби нерухомі. 

На рентгенограмі незначний остеопороз і резорбція вершин міжальвеолярних перегородок у 
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межах 1/3 їх висоти. Які можуть бути протипоказання до призначення стимулюючої терапії 
даній хворій? 

A. Операція з приводу мастопатії в анамнезі 

B. Молодий вік 

C. В’ялий перебіг захворювання у пародонті 

D. Рання стадія розвитку дистрофічно-запального процесу в пародонті 

E. Часті застудні захворювання в анамнезі 

12.  Хвора, 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, неприємний 

запах з рота. Об’єктивно: ясна у ділянці нижніх фронтальних зубів ціанотичні, 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. Встановлено діагноз: генералізований 

пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг. З чого Ви розпочнете лікування? 

A. Видалення зубних відкладень 

B. Шинування 

C. Визначення оклюзіограми 

D. Місцева медикаментозна терапія 

E. Вибіркового пришліфування зубів 

 

Тестові завдання 
1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 
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C. Цефран 

D. Доксициклін 

E. Аугментин 

5. 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 

6. Нестероїдний протизапальний засіб, селективний інгібітор ЦОГ-2, що застосовується з 

метою протизапальної терапії генералізованого пародонтиту: 

A. Ібупрофен 

B. Інсулін 

C. Інгаліпт 

D. Імунал 

E. Інтерферон 

7. 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 

8. При значній кількості дріжджоподібних грибів з метою системної протигрибкової терапії 

генералізованого пародонтиту застосовують: 

A. Флуконазол 

B. Фурацилін 

C. Фуразолідон 

D. Фурагін 

E. Формалін 

9. 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 

10. Препарати кальцію ІІІ покоління, що застосовуються з метою терапії генералізованого 

пародонтиту, містять: 

A. Кальцій, віт. Д3, мікроелементи 

B. Тільки кальцій 

C. Кальцій та фосфор 
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D. Кальцій, віт. Д3 

E. Кальцій, віт. Д3, полівітаміни 

11. 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 

12. Регулятор кальцієво-фосфорного обміну, що застосовується з метою лікування 

системного остеопорозу при генералізованому пародонтиті, являє собою оссеїн-

гідроксиапатитний комплекс та є екстрактом кісток тварин. Препарат виявляє подвійну дію 

на метаболізм кісткової тканини: стимулюючу на остеобласти та інгібуючу на остеокласти. 

Кальцій, що входить до складу препарату, міститься у вигляді гідроксіапатиту, що сприяє 

повнішій абсорбції кальцію із шлунково-кишкового тракту. Інгібує синтез паратгормону та 

запобігає гормонально обумовленій резорбції кісткової тканини: 

A. «Остеогенон» ("Pierre Fabre Medicament Production" для "Euromedex", Франція) 

B. «Кальцемін Адванс» (Sagmel, Inc., США) 

C. «Вітрум Кальціум Д3» (Юнифарм Инк., США) 

D. «Кальцій – Д3 Нікомед ОстеоФорте» (Нікомед Фарма АС, Норвегія) 

E. «Остеотон» (Гомеопатична аптека, ООО, м.Харків, Україна) 
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