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ТЕМА 1: Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту хронічного 

перебігу. Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту хронічного 

перебігу 

Знати(α-ІІ): 

- мету та завдання проведення місцевої медикаментозної терапії при лікуванні 

генералізованого пародонтиту; 

- групи лікарських препаратів для місцевої терапії при лікуванні генералізованого 

пародонтиту; показання, механізм дії; 

- препарати для місцевої терапії симптоматичного катарального гінгівіту; показання, 

методика використання; 

- препарати для місцевої терапії симптоматичного гіпертрофічного гінгівіту; показання, 

методика використання; 

- препарати для місцевої терапії симптоматичного виразкового гінгівіту; показання, 

методика використання; 

- особливості призначення місцевої медикаментозної терапії при лікуванні генералізованого 

пародонтиту в фазі загострення; 

 

Оволодіти (α-ІІІ): 
- методикою складання плану місцевої медикаментозної терапії хворого на генералізований 

пародонтит; 
 

Вміти (α-ІІІ): 
 

- скласти план місцевої медикаментозної терапії хворого на генералізований пародонтит, 

враховуючи загальносоматичний та стоматологічний статус хворого (клінічні, лабораторні та 

рентгенологічні дані, а також додаткові методи дослідження); 

- обґрунтувати призначення засобів для місцевої терапії генералізованого пародонтиту, 

залежно від клінічного та загальносоматичного стану хворого; 

 

Творчий рівень (α-ІV): 

- дослідити питання щодо стандартів лікування генералізованого пародонтиту (Наказ МОЗ 

України №566 від 23.11.2004р.). 

 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: місцева медикаментозна терапія генералізованого 

пародонтиту, антисептики, антимікробні засоби, нестероїдні протизапальні, ферменти, 

кератопластики, сорбенти, імуномодулятори 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 

 

1. Мета та завдання проведення місцевої медикаментозної терапії при лікуванні 

генералізованого пародонтиту. 

2. Препарати рослинного походження. Механізм дії, показання, представники, спосіб 

застосування. 

3. Антисептики. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

4. Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування при лікуванні 

захворювань тканин пародонта. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

5. Антиферментні препарати (інгібітори протеолізу, антикоагулянти) для місцевого 

застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм дії, показання, 

представники, спосіб застосування. 

6. Кератолітики, цитостатики для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин 

пародонта. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

7. Ферментні препарати для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин 

пародонта. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

8. Антипротозойні та протигрибкові засоби для місцевого застосування при лікуванні 

захворювань тканин пародонта. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

9. Кератопластики для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. 

Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

10. Антибіотики для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. 

Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

11. Стероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування при лікуванні захворювань 

тканин пародонта. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

12. Сорбенти. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

13. Пробіотики, пребіотики, синбіотики, лізати живих культур для місцевого застосування 

при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм дії, показання, представники, спосіб 

застосування. 

14. Вітаміни та їх аналоги для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин 

пародонта. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

15. Імуномодулятори для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин 

пародонта. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

16. Антигістамінні засоби для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин 

пародонта. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 

17. Алгоритм місцевої медикаментозної терапії симптоматичного катарального гінгівіту. 

18. Алгоритм місцевої медикаментозної терапії симптоматичного гіпертрофічного гінгівіту. 

19. Алгоритм місцевої медикаментозної терапії симптоматичного виразкового гінгівіту. 

20. Особливості призначення місцевої медикаментозної терапії при лікуванні 

генералізованого пародонтиту в фазі загострення; 
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Препарати місцевої медикаментозної терапії при лікуванні захворювань пародонта. 

 

Група Засоби 
Механізм 

дії 

Особливості 

застосування 

Ціна, 

виробник 

1.  Препарати рослинного 

походження 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

   

2.  Антисептики     

3.  Нестероїдні протизапальні     

4.  Антиферментні засоби 

(інгібітори) 

    

5.  Кератолітики, цитостатики     

6.  Ферменти     

7.  Антибактеріальні засоби:     

- широкого спектру дії     

- антипротозойні     

- протигрибкові     

8.  Кератопластики     

9.  Стероїдні протизапальні     

10.  Антигістамінні     

11.  Вітаміни     

12.  Імуностимулятори та 

адаптогени 

    

13.  Антиоксиданти     

14.  Препарати, що поліпшують 

мікроциркуляцію 

    

15.  Пробіотики, пребіотики, 

синбіотики 

    

16.  Антирезорбенти     

17.  Сорбенти     

18.  Пробіотики     

      

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Засіб, для місцевого лікування запальних уражень ясен антисептичної дії на основі 

метронідазолу та хлоргексидину: 

A. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія) 

B. «Метилурацил» (Фармак, Україна) 

C. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина) 

D. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

E. «Elugel» (Pierre Fabre Medical, Франція) 

2. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен, що містить холіну саліцилат і 

цеталконію хлорид, має протимікробну, болезаспокійливу та протизапальну дію: 

A. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина) 

B. «Метилурацил» (Фармак, Україна) 

http://doctor.itop.net/DirectoryItem.aspx?DirId=5&ItemId=142


C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

D. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія) 

E. «Elugel»(Pierre Fabre Medical, Франція) 

3. Засіб, для місцевого лікування запальних уражень ясен на основі депротеїнізованого 

гемодіалізату крові молочних телят, що сприяє покращенню обміну речовин в тканинах та 

прискорює процеси регенерації: 

A. «Солкосерил дентальная адгезивная паста» (Солкосерил ICN, Швейцарія) 

B. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина) 

C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

D. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія) 

E. «Elugel» (Pierre Fabre Medical, Франція) 

4. З метою місцевої протизапальної терапії при генералізованому пародонтиті 

використовують: 

A. Мазь Мефенат 

B. Оксолінову мазь 

C. Кандид 1% розчин  

D. Вітамін А олійний розчин 

E. Мазь Іруксол 

5. При лікуванні гінгівіту гепаринову мазь застосовують з метою: 

A. Нормалізації судинно-тканинної проникності 

B. Знеболювання 

C. Пригнічення медіаторів запалення (простагландинів) 

D. Кератопластичної дії 

E. Кератолітичної дії  

6. Жінка, 37-ми років, діагноз «Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт». З анамнезу: алергічна реакція на гексетидин. Оберіть 

антисептик для місцевого застосування у даної хворої: 

A. Розчин «Мірамістин» 

B. Розчин «Гівалекс» 

C. Розчин «Стоматидин» 

D. Розчин «Хепілор» 

E. Розчин «Гексорал» 

7. Хворій К., 32-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, початковий 

ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». Для місцевого лікування 

доцільно обрати: 

A. Аплікації гелю «Холісал» 

B. Обробку ясен 3% розчином перекису водню 

C. Аплікації трипсину 

D. Аплікації бефунгіну 

E. Аплікації антибіотиків 

8. Хворій Т., 42-х років, проводиться лікування генералізованого пародонтиту, І ступеня, 

хронічного перебігу, симптоматичного катарального гінгівіту. За результатами 

мікробіологічного дослідження вмісту пародонтальних кишень виявлено значну кількість 

дріжжоподібних грибів. Який засіб для місцевого лікування доцільно обрати? 

A. Розчин «Кандид» 1% 

B. Мазь «Мефенат» 

C. Розчин «Стоматидин» 
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D. Розчин «Трипсин» 

E. Мазь «Гентаміцинова» 

9. Оберіть засоби некролітичної дії для лікування виразково-некротичного гінгівіту: 

A. Папаїн, трипсин, террілітин, мазь «Іруксол» 

B. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, лізоцим 

C. Перекис водню, трипсин, хімотрипсин, террілітин 

D. Трипсин, хімотрипсин, каріпазин, перманганат калію 

E. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, пімафуцин 

10. Хворому Д., 35-ти років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, 

хронічний перебіг, симптоматоичний виразково-некротичний гінгівіт». Для пригнічення 

мікрофлори місцево доцільно обрати: 

A. Метрогіл-дента 

B. Ацетилсаліцилову мазь 

C. Гель «Холісал» 

D. Відвар шавлії 

E. Мазь етонію 

11. Хворій Т., 35-ти років, проводиться лікування генералізованого пародонтиту, І ступеня, 

хронічного перебігу, симптоматичного виразково-некротичного гінгівіту. Який засіб для 

місцевого лікування доцільно обрати на етапі епітелізації? 

A. Мазь «Метилурацил» 

B. Мазь «Гідрокортизон» 

C. Мазь «Іруксол» 

D. Мазь «Трипсин» 

E. Крем «Пімафуцин» 

12. При генералізованому пародонтиті, що супроводжується гранулюючою формою 

гіпертрофічного гінгівіту І ступеня, для медикаментозного лікування найбільш ефективні: 

A. Аплікації бефунгіну 

B. Полоскання фурациліном 

C. Аерозоль антибіотиків 

D. Ротові ванночки з лізоцимом 

E. Інстиляції трихомонациду в пародонтальні кишені 

13. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен антисептичної дії на основі 

метронідазолу та хлоргексидину: 

A. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина) 

B. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща) 

C. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия) 

D. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія) 

14. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен, що містить холіну саліцилат і 

цеталконію хлорид, має протимікробну, болезаспокійливу та протизапальну дію: 

A. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща) 

B. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия) 

C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

D. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина) 

E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія) 



15. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен на основі депротеїнізованого 

гемодіалізату крові молочних телят, що сприяє покращенню обміну речовин в тканинах та 

прискорює процеси регенерації: 

A. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия) 

B. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща) 

C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

D. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина) 

E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія) 

16. Хворому К., 54-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, 

загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». Для усунення явищ набряку 

ясен необхідно призначити ротові ванночки: 

A. 2% розчину натрію хлориду 

B. 0,5-0,7% розчину натрію хлориду 

C. 5% розчину натрію гіпохлориду 

D. 0,9% розчину натрію хлориду 

E. 3% розчину натрію хлориду 

17. При вираженій гноєтечі з пародонтальних кишень показані аплікації з: 

A. Високодисперсним кремнеземом 

B. Олійною емульсією трипсину 

C. Каратоліном 

D. Вітаміном А 

E. Преднізолоном 

18. З метою стимуляції місцевих захисних факторів порожнини рота при загостренні 

генералізованого пародонтиту доцільно призначити: 

A. Імудон 

B. Ібупром Макс 

C. Іммозимазу 

D. Індометацин 

E. Іруксол 

19. Жінка, 29-ти років, діагноз «Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг, 

симптоматичний гіпертрофічний гінгівіт». З анамнезу: вагітна, 12 тижнів. Оберіть засіб 

рослинного походження для місцевого застосування у даної хворої: 

A. Настій ромашки 

B. Настій кори дуба 

C. Настій шавлії 

D. Настій звіробою 

E. Настій квітів календули 

20. При місцевому лікуванні генералізованого пародонтиту загостреного перебігу, що 

супроводжується виразково-некротичним гінгівітом, протипоказано використання: 

A. Олійної емульсії трипсину 

B. Розчину метрогіл 

C. Розчину перманганату калію 

D. Розчину перекису водню 

E. Трипсину на новокаїні 

21. З метою місцевої протизапальної та знеболюючої терапії при генералізованому 

пародонтиті загостреного перебігу використовують: 

A. Гель «Камістад» 



B. Мазь «Іруксол» 

C. Мазь «Клотримазол» 

D. Гель «Gengigel» 

E. Гель «Метрогил Дента» 

22. Хворій К., 32-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, початковий 

ступінь, загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». Об’єктивно: ясна 

гіперемовані, набряклі, болючі при пальпації, помірна кількість серозного ексудату. 

Комплекс яких засобів місцевої медикаментозної терапії доцільно обрати в даному випадку: 

A. Гівалекс, холісал, метилурацил 

B. Стоматидин, трипсин, мефенат 

C. Мірамістин, мундизал, гентаміцин 

D. Елюдрил, гівалекс, метрогіл-дента 

E. Мефенат, холісал, камістад 

23. Хворій В., 32-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, початковий 

ступінь, загострений перебіг, симптоматичний виразковий гінгівіт». Об’єктивно: ясна 

гіперемовані, набряклі, вкриті некротичним нальотом, болючі при пальпації. Комплекс яких 

засобів місцевої медикаментозної терапії доцільно обрати в даному випадку: 

A. Метрогіл, трипсин, мефенат 

B. Мірамістин, мундизал, гентаміцин 

C. Гівалекс, холісал, метилурацил 

D. Елюдрил, гівалекс, метрогіл-дента 

E. Мефенат, хімопсин, камістад 

24. Застосування засобів кератопластичної дії при лікуванні генералізованого пародонтиту 

загостреного перебігу починають: 

A. Після усунення явищ загострення 

B. З першої доби лікування 

C. З третьої доби лікування 

D. Не застосовують 

E. В фазі гідратації 

 


